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EL SR. PRESIDENT: 
Comen~a la Sessió. 
Transcorregut el termini de 48 hores que marca el 

Reglament, es manten en diverses esmenes vives per part 
deIs diversos Grups Parlamentaris. 

Debatrem, en primer lloc, les esmenes relatives a 
l'articulat de la Llei, per passar, posteriorment, al debat 
de cadascuna de les Seccions. 

No se m'ha fet a saber, per part del Govern, el nom 
de cap Conseller per fer la presentació del Projecte, ni 
tampoc, per part de la ComissiÓ. 

El debat s'integrara d'un torn a favor, d'una durada 
de deu minuts, a favor de la defensa de les esmenes, 
em referesc, i un torn en contra per als Grups que 
vulguin intervenir, replica de cinc minuts i contrare
plica del mateix temps. 1 votació de les esmenes i, fi
nalment, votació de cadascun deIs artieles. 

Per tant, comenc;:a la Sessió i el debato 
A l'artiele Ir del Projecte de Llei de Pressuposts 

de la Comunitat Autonoma per al 1987, no s'hi ha pre
sentat cap esmena ni hi ha cap esmena viva. Per tant, 
Sres. i Srs. Diputats, passam a la vota ció de l'artiele 
Ir. 1 deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest arti
ele, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de 1'arti-

ele Ir, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
No n'hi ha. 
Resultat de la votació de l'article Ir: a favor, 24 

vots; en contra, 15. 
Passam a l'artiele 2n. L'article 2n manté l'esmena 

202187-1, del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista
PSM, esmena de supressió. Per defensar l'esmena, té 
la paraula, en nom del Grup, el Sr. Sebastia Serra i 
Busquets. 

EL SR. SER.RA :BUSQUETS: 
Gracies, Sr. ~l'esid.ent. Sres. i Srs. Diputats. Esiam 

davant els darrers pressuposts d'aquesta Legislatura i, 
en conseqüencia, estam davant uns pressuposts que 
nosaltres desitjariem que ja que s'ban presentat i ja 
que s'han d.ebatut en Ponencia i en Comissió, davant 
aquest Plenari, fóssim capa~os tots els Diputats d'a
conseguir- que sortis~in UDS PressuPQst.s, j,o diria :que 
els millors possibles d'aquesta Comunitat AuUmoma i 
que fossin uns Pressuposts que, governas qui gover
nas, els mesas que vénen, fins acabar aquest aíly '87, 
d'alguna manera aconseguissim que fossin efica~os i, 
sobretot, fossin transpa:rents i, sobretot, fossin UDS 
Pressuposts que mitjan<;ant els mecanismes de partici
pació ciutadana, a través d'aquest Parlament o els me
eanismes de control que hi pugui haver a través deIs 
mitjans de comunicació social o a través deIs ciuta
dans que soHicitassin informació, fos possib1e tenir un 
seguiment deis Pressuposts, el més concret possible, el 
més coherent j, en definitiva, i, en definitiva, Sres. i 
Sr . Diputats, uns Pressupost que fos altament con
trolat eles de la perspectiva democratica. Per aixo, Es
querra Nacionalista-PSM ha hagut de plantejar aques
ta esmena de supressió en aquest cas, d'un paragraf 
que és el que fa que, certament, si no se suprimeix, 
resuJta que l 'Executiu pot perfectament passar les 
qU3ntitats d'una banda a una alt:¡;a, i fa que sigui molt 
difícil, terriblement difícil fer un seguiment de amb 

que es gasten els doblers, quan es gasten i cada cir. 
cumstancia saber, a cada moment, saber les circullls_ 
c3ncies que van canviant els credits o que van can_ 
v'ant, en definitiva, l'execuci6 pressupostaria. Per aixo 
la nost..ra esrnena de substitució és senzillament pe; 
evitar excepcionalitats i per evitar que es tergiversi 
la despesa proposada entre el que es pugui aprovar en 
aquest Parlament o el que després es pugui exeeutal'. 

Insistim que és una esmena clara, de control, per 
part d'aquest Parlament i per part de tota la dutada_ 
nia i, és perque nosaltres desitjam, es presenta aquesta 
esmena de supressió, és una supressió perque desit_ 
jam, en definitiva, un control i una transparencia abso_ 
luts damunt l'exercici pressupostari. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, parla voste com a Conseller o com 

a Diputat? 
Com a Conseller. 
Queda oberta qüestió incidental. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors. ~s clar 

que el Grup que dóna suport al Govern, tant en Ponen
cia com en Comissió, ha estat, pel que deia el Sr. 
Serra, de garantir el control del Legislatiu damunt 
l'Executiu en relació amb tata la normativa pressu
postaria. I creim que som una de les Comunitats Auto.. 
nomes on més instruments hi ha per dur a terme aquest 
control, ara bé, aixó fara, és a elir, més ben dit, aixo 
no implica que l'Executiu hagi d'addicar d'una serie 
de competencies en favor del Legislatiu, en aquest sen
tito ns a dir, una cosa és el control per part del Legis
latiu damunt l'Executiu, i l'altra és que el Legislatiu 
intervengui en qüestions que practicament estan lliga
des amb l'actuació de l'Executiu. 

Per tant, estam, en aquest cas, dáv~nt una esmena 
que el que pretén; coro voste deia niolt bé, és que la 
vinculació que el Govern fa a nivell d'article, vostes 
volen suprimir aquest apartat, amb la qual cosa jo cree 
que més que supressió hauria d'haver estat una modi
ficació, dient que, en tot cas, la vinculació hauria d'ha
ver estat a nivell de partides, no és,' amb la qual cosa, 

. si se suprim.~ix aixo,. s~fllpreespot :pensar que la vincp
]ació' s·eria !:l' nivell -de pártida. Ara 'bé, tampoc no queda 
e~p1ícit. Nc;>saltre,s no estam d'acord amb aquesta es
mena, enteÍle'm que igual que els anys anteriors, ha 
estat la vinculació a nivel! d'articles, entenem que s'ha 
de . mantenir aquesta excepcionalitat quant a la vincu
lació, és una cosa que est& recollida a tates les norma
tives pressupostaries, és a dir, no és que la Comunitat 
Autónoma, no és que el Govern de la Comunitat Autó
noma de Balears faci una excepció en aixo, sinó que és 
una excepció que dins tata la pressupostació per pro
grames, comen<;:ant per l'Administració Central fins a 
la darrera Comunitat Autonoma mantenen aquest crí
teri quant a vinculació, perque, precisament, d6na una 
major agilitat, sense perdre tampoc el sentit del que 
aprova el Parlament, per un motiu molt cIar, i és que 
no es canvia per a res ]a naturales a economica, nO 
estam introduint canvis quant a naturales a economiea. 
Quan voste feia referencia a passar d'una banda a 1'a1-
tra, podia flotar un poc dins el Parlament la sensació 
que es podia fer el que valía amb aixo, no. ns a dir, 
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1 naturalesa economica dins cada article es manté, 
ti (:1L"O és un requisit, des del nostre punt de vista, que 

essencia\. 
. En fi, és donar només un cert marge de maniobra 
l'Executiu, per dur a terme Un Pressupost per pro

a rames, cosa normal aquí i practicamenl tots els orga
g¡SUlI::S que tan pressuposl per programes i que, al 
11 d' . clln 1 ll'Iateix temps, com lC, no suposa un canVl s a 
naluralesa econbmica ni menyscabar la naturalesa eco
nomica del que aprova el Parlarnen t. Per tant, la pos
tura del Govern és que es rebutgi aquesta esmena. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. ConseHer. 
Sr. Serra, vol replicar, té un temps ele cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, grades, Sr. President. Sr. Soler, em cregui, nos

altres vením presentant aquesta esmena reiteradament 
o unes esmenes d'aquesta naturalesa, de manera reite
rada, perque pensam que, en definitiva, no justifica, 
en absolut, que altres Comunitats Autonornes o el ma
teix poder del Govern de l'Estat segueixin aquesta di
namica. Nosaltres sabero que amb aquesta proposta 
nostra estam perfectament dins la legalitat, és a dir, 
no hi ha cap problema de normativa legal, es pot fer 
així coro Esquerra Nacionalista propasa, aixo és in
dubtable. El que passa és que nosaltres estam un poc 
cansats d'abusos que fan les distintes Administracions, 
practícament tates, i amb aixo li don la raó, és a dir, 
el problema no és del Govern de la Comunitat Auto
noma a les IHes Balears, el problema és deIs distints 
poders que estan avesats a actuar d'aquesta manera, 
és a dir, que estan avesats, de c;ada vegada més a com
plir molt menys amb els deures de control, per part 
deIs distints Parlaments, per part deIs papers que to
caria exercir a les distintes oposicions. Pero, com que 
precisament Esquerra Nacionalista-PSM desitjaria, i ha 
desitja no només l'any 87, 'sinó que ho ha desitjat 
abans, pero afortunadament no hem canviat de criteri 
al respecte, i desitjam que hi hagi el mínim d'exepcio
nalitats, que les IHes Balears es puguin treure coro a 
model, en positiu, de funcionament de les institucions, 
perque resulta que ens veim capac;os de controlar ade
quadament, i creim que el Govern, maldament no ten
gui aquesta maniobrabilitat tan grossa que voste diu, 
creim que pot actuar, és, en definitiva, que amb aques
ta fe i aquesta confiant;:a, continuarn plantejant aquest 
tipus d'esmenes. 

Per altra banda, a part d'aquesta filosofia profunda 
sobre el que és el control parlamentari i sobre el que 
és el poder o sobre els distints poders i com s'estan 
avesant a una etapa democratica, a ser aquests poders 
molt omnipotents, cosa que nosaltres no desitjam, és 
per aixo que presentam aquest tipus d'esmena. Pero 
és que endemés, creim que el Govern de la Comunitat 
Autonoma, durant el 85 i el 86, ha fet rnassa excepcio
nalitats, si no n'hagués fetes tan tes, pentura no ho de
batríem amb tanta fe. 

EL 'SR. PRESIDEI'~ T: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Gracies, Sr. President. No, només per recalcar-li 

una vega da rnés, Sr. Serra, perque en aixo pareix que 

no em vol escoltar, que estam davant una tecnica pres
supostaria totalment normal sobre la pressupostació 
per programes, que no suposa aquesta clausula lID abús 
per part de l'Executiu en relació amb el Legislatiu, i, 
per tant, no hi ha, vostes cada any han tengut una opo
sició concreta a aquest apartat de 1'articulat concret, i 
nosaltres enlenem que és una prevenció excessiva i, per 
tant, demanam, una vega da més, que es rebutgi aquesta 
esmena. 

EL SR. ~'RE,~mENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics ? 
Passam a la votació de l'esmena. I dernan a la Cam

bra : 
Sres. i Srs. Diputats, que votin a favor d'aquesta 

esmena 202/87-1 , es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets , per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets, per favor? 
Poden seure, moItes gracies. 
Resultat de la votació: a favor, 2 vots; en contra, 

27; abstencions, 18. Queda rebutjada l'esmena. 
Pa~sam a la votació de l'artic1e. Sres. i Srs. Dipu

tats que votin a favor de l'artic1e 2, es valen posar 
drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de l'article 

2, es volen posar drets, per favor? 
MoItes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Moltes gracies, poden seure. 
Resultat de la votació de l'articIe 2n: a favor, 27 

vots; en contra, 2; abstencions, 18. Queda aprovat l'ar
ticIe 2 de la Llei. 

L'articIe 3 manté dues esmenes vives, les dues, del 
Grup Parlamentan Socialista. La primera és la 204, per 
defensar-la, té la paraula el Diputat Sr. Josep Alfonso 
Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Sí, Sr. President. Sr. President, Sres. i Srs. Dipu

tats. Crec que ~s fa necessana una petita explieació , 
previa per situar l'esmena en el seu contexto L a:rt;.icJe 
3.2, diu que els credits ampliables a que es refereixen 
els punts e, d, e i f d'aquest article, referehts, 'basica
ment tots a qüestions de personal, de l'apartat anterior 
no se subjectaran a les limitacions de l'article 53.1 de 
la Llei de Finances. L'article 53.1 de la Llei de Finan
ces diu, la), diu, les transferencies' de eredit a que es 
refereixen els articles 50,51 i 52, és a dir, aquelles trans
ferencies de credit que pot fer el Consell de Govern, el 
Conseller el'Economía o els Consellers, estaran subjec
tes a les següents limitacions. El punt la) és, no afec
taran a credits ampliables ni extraordinaris eoncedits 
durant l'exercici ni els destinats a subvencions nomina
tives. Aquesta darrera part, ni destinats a subvencions 
nominatives, no afecta el punt de l'articIe 3.2. En canvi, 
tota l'altra part, no afectaran als credits ampliables, 
sí l'afecta. És a dir, el Govern ens proposa que els cre
dits ampliables que es puguin prendre en temes d'aug
ment de nomines, pagament d'avam;:os, bestretes rein
tegrables puguin ser, no tenguin la limitació que ens 
diu l'artic1e 53. Aixo vol dir que el Govern ens demana, 
en aquest article, que a un credit extraordinari o a 
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un credit ampliat no hi hagi les limitacions que ven
guin a la LIei, per exemple, d'aquest credit extraordi
nari en temes de personal. E'xactament, és el que ens 
demana. 

Nosaltres creim que el tema és, entre d'altres co
ses, delicat. Perque, que passa quan, i ens limitarem 
al credit extraordinari, que és la cosa més clara, també 
és dins l'article, que passa quan hi 11<1 un credit extraor
dinari? En primer lloc, quan hi ha un credit extraordi
nal'i és una acció especial d'aquest Parlament, a través 
d'una llei especial, 1 se suposa que quau un Govern du 
un crectit extraordinari al Parlameut, intenta ser pre
cIs, perque el ParlamenL ti pugui aprovar aquella acció 
específica. ~s a dir, que sap perfectament el Govern 
quines són les necessitats, quina és la despesa que aní
ra a aquest erectit extraordinarl, se suposa que és aÍXo. 
A la Llei de Finances, quan la discutiem, es va posar 
precisament aquesta limitació, que no es puguin am
pliar crMits exttaordinaris, precisament per la natura
lesa específica del crMit extraordinario 1 avui, el Go
vem ens propasa, vía Llei de Pressuposts, i ha pot fer, 
evideutment, que aquestes limitacions, en temes de per
sonal, nomines, vacants, etc., no afectln. Nosaltres creim 
que aixo no és l'esperit de la Dei de Finanees, ni l'es
pedt del que ha de ser una Administració Pública. 

Anteriormeot, el Sr. Serra deia que s'havien de li
mitar les actuacions a nivell d'article, nosaltres eDS hem 
abstes clarament perque creim en l'agilitat que ha de 
tenir el Govern, el que no creim és que aquesta agili
tat passi perque ens dugui credits extraorrunaris sense 
estar perfectament calculats i controlats. 

El tema, com pot veure, com poden veure els Srs. 
Diputats, no és un tema merament tecnic, sinó que és 
un tema que afecta la seriositat deIs Projectes de Llei 
de credit extraordinari que puguin venir a aquest Par
lamento Perque és clar, per a nosaltres és clarissim, que 
si un crectit, el Govem necessita una ampliació de ere
dit, vía cl..edit extraordinari, via transferencia de crectit, 
és necessari que sapiga perfectament com organitza, 
com s'ha de produir la despesa d'aquest credit extra
orclliiati, perque si és am, resulta que no l'ha previst 
dins el Pressupost, si l'hagués previst dins el Pressu
post, tendria l'agilitat, si no l'ha previst dins el Pres
SUp0st, senyox:s del Govern, el millor és que es limitin 
a les prohibicions cIares que té la Llei de Pressuposts, 
que .no s6n tan altes ,¡ que només afecten aquesta acció 
de eredits ampliables i de credits extraordinaris. 

Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té la paraula. 
Queda oberta qüestió incidental. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Moltes gracies, Sr. President. Bé, en relació amb 

aquesta defensa que ha fet, Sr. Alfonso, indubtablement 
de dins tots els possibles suposits que es pot dOnar 
aquesta excepció, voste, basicament ha centra tot en el 
que són els credits extraordina.ris . Bé, jo li puc dir, 
des d'aquesta tribuna, que no hi hauria cap mconve
nient per part nostra que aquesta por o aquest temor 
que té en relació amb aquesta excepci6, que no funcio
nas per als crec1its extraordinaris, fins . tot, cree que 
podem arribar a uua transacció en aquest sentít, no ens 
hi oposat"em. Prova d'aixo, és que aquest article no esta 
pensat basicament per a aquest aspeete. El que passa 

és que J'article 53, el primer, en relació amb la Llei d 
Finances, quau parla d'aquests aspectes, juntament amb 
molts d'sitres, juntament amb molts d'altres, fa una 
referencia, dins el 53.1a), fa una referencia, juntament 
amb els crMits ampliables, extraordlnaris aeonseguit~ 
dins l'exercici i els destinats a subvencions nominati_ 
ves, dins un deIs tres apartats que té aquest sub-apartat 
concret, el paragraf Ir, ra una menció concreta d'aquest 
aspecte. Li puc dlr, abans de res, que nosaltl'es a aL",o 
no ens hl oposam, creim que si vos te proposa una h'ans_ 
aeció en aquest sentit no ens ro oposaríem, perque no 
esta pensat precisament per als credits exlraordinaris 
esta pensat per a altres coses. 1 per que? Per que e~ 
aquests moments, com voste sap, la Comunitat Auto
noma encara no té la plantilla orgtmica i es pot donar 
el cas de qualque reestructuració administrativa o qual
que reestructuració dios una Conselleria, que sigui ne
cessali fer ú d'aquesta facultat en concreto Precisament 
es posa aixo, perque no aceeptar aixo, suposaria, entre 
d'altres eoses, practieament encotillar el Capitol 1 i no 
poder clur a terme cap reorganització administrativa. 

Ara, si voste matisa, perque pareix, per l'exposició 
que ha fet, que tots els temors, la vinculació que pot 
tenir aquest article amb els credits extraordinaris, si 
"os te fa una matisació en aquest sentit, no crec que 
el nostre Grup tengués cap inconvenient per acceptar
Ia-bi. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Alfonso, té voste la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVÁ: 
Sí, Sr. President. Sr. Conseller. Bé, he fet una expo

sici6 referida als credits extraordinaris, perque deIs tres 
suposits que hi ha a aquest article, n'hi ha un que no 
afecta, els destinats a subvencions nominatives, no afec
ta, un altre que el consideram logic, els cre(tits amplia
bles, el consideram logic, i el que no. eoÍlsideravem nor
mal, que hi hagués, que inclQgués dios el mateix sac 
que els credits amplia'bles, els extraorclinaris. Nosaltres 
estam disposats a fer una transacció, i no hi ha cap 
problema si es lleva, exclóent els credits extraordiná
ris, perfecte, i bem ac~bat la diseussió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Entén aquesta Presidencia, després d'escoltar les 

dues parts, abans demanaré als altres Grups si volen 
intervenir, que estan disposats a transaccional' aquest 
apartat 2n de l'artic1e 31', que diu que els credits am
pliables a que es refereixen els punts e, d. e i f deIs 
apartats antedors no estaran subjectes a les limitacions 
de l'articIe 53.1 de la Llei de FUlanees, i que estan dis
posats a presentar una transacció sobre aquest particu
lar. En aquest punt, jo vu11 recQrdar el que disposa 
l'article U3, que ens diu que només es podran adme
tre a traffiÍt esmenes de transacció entre les ja presen
tades i el teXi del Dictamen, si cap Grup Parlamentari 
no s'oposa a l'admissió i si aquesta comporta la retira
da de }'esmena respecte de la qual es transigeix. Aques
tes esmenes es presentaran per escrit a la Presidencia. 

Pelo tant, suplic al Sr. Conseller i al Sr. Diputat que 
facln arribar per escrit a aquesta Presidencia l'esmena 
de transacció i al mateix temps dernan a la Cambra, 
primer, retiraran vostes l'esmena que tenen presentada? 
Sí. Tenen vostes inconvenient, senyors de1s diversos 
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GrupS? No. Per assentiment queda aprovada la possibi
li ta! de mi1lora amb l'esmena transaccional. Per tant, 
pe!" favor, em volen fer arribar el text per sol:metre'l a 
"otadó? SI. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
És afegir a l'article 2, després de «la Llei de Fi

nances, exceptuant els credits extraordinaris». 

EL SR. PRESIDENT: 
Queda, en conseqüencia, retirada l'esmena 204, de 

supressió, varíant el text, en aquest sentit. Passam al 
debat de l'esmena 205, que és d'addíció. La defensa 
també el Grup Parlamentari Socialista. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta es

mena és, com dirÍem el Conseller d'Economia i Risen
da i tots els de la Comissió d'Economia, una esmena 
classica. I intenta que les modificacions de credit, que 
el Govern té potestat per fer-Ies i possibilitat de fer
Ies, referides a aquells credits que hagin estat modifi
cats en aquest Parlament, en el debat parlamentari, bé 
en Comissió, bé en Pie, no puguim sofrir cap sipus de 
modificacions, sense, obviament, un acord previ del 
Parlamento 

Per que aquesta esmena i per que la insistencia del 
Grup Socialista en aquesta qüestió? Nosaltres creim 
que hi ha unes raons tan clares que quasi quasi no 
importaria ni defensar-ho, guanyaríem molt de temps. 
Que passa amb una modificació de credit que afecti un 
acord, per esmena o per acord del Parlament, d'una 
partida? Que passa amb aixo? 

Miri, posarem un exemple típico Dins Comissió es 
va acordar transaccionar una esmena respecte de Nor
malització Lingüística. Die aquesta, perque n'hi ha de
vers tres i, per tant, són molt poques. Bé, aquests mi
lions de Normalització Lingüística, 20 mílions, estan 
acotdats i s'incorporaran al Pressupost. Resulta que 
aprovat el Pressupost, el Govern, via modificació de 
credit, en aquests 20 mílions els pot deÍxar redu'its per 
voluntat del Sr. Gilet, passat a Consell de Govern, a 
200.000 ptes., i el Govern, és a dii; el Parlament se 
n'ªssatiep tara, estic' e~<}gerant un pJ;>e, perque no s'a
ir~v¡-fíeA, p~ro" i' ~r ~ar1ameii se'~ pot, temer l'any que 
ve, devers ei desembre, amb un poe de sort. Jo cree 
que aixo seria riure-se'n de la volurttat del Parlament, 
manifestada en un acord pres a una Comissió o a un 
PIe. 

Quines limitacions suposa la gestió del Govern en 
aixo? En general, molt poques, perque esmenes de 
quantitat en passen comptades, passen qualcuna del 
G-rup Regionalista, en aqueixa Cambra, molt poques del 
PSOE i qualcuna de rebot, la veritat, és així, i no afec
ta moltes partides, pero sí és un principi important, i 
és que la voluntat del Parlament es mantengui per da
munt de la voluntat i de les maniobres del Govern. 1 
aquesta és tota la discussió que vostes no volen adme
tre, encara no sé per que. 

Vostes s'imaginen el difícil que seria per a un Go
vern modificar qualsevol partida quan un Parlament 
amb majoria distinta, pero que no vulgui controlar 
aquest Govern, per exemple, aquest Parlament, que vol
gués presentar uns Pressuposts un poc distints, i el 
Govern li votassin en contra o els acceptas, i l'ende
ma, via modificació de credit tornas als seus Pressu-

posts anteriors . Causa claríssima de rebuig del Govern, 
pero és que els Grups Parlamentaris no ens en teme
ríem, és que el Parlament no se'n temeria, llavors, hi 
hauria un engany. Nosaltres proposam que aixo no no
més no ho pugui fer el Govern, sinó que quedi refren
dat, no ho pugui fer polítícament el Govern, sinó que 
quedi refrendat via un article que li ho prohibeixi le
galment. 

Les explicacions jo cree que són obvies, són cla
ríssimes, i no he acabat d'entendre, cap deIs tres anys 
en que ho hem discutit, com vostes rebutgen una si
tuació tan clara, senzillament, la situació, tom a dir les 
darreres paraules, que vostes no puguin actuar a es
quena del Parlament, en contra del Parlament i sense 
que se'n temi el Parlamento 

EL SR. PR..ESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, com deia voste ma

teix, Sr. Alfonso, estam davant d'una esmena classica 
Llei de Pressuposts al Parlamento Alla on voste tenen 
una pretensió que el Govem, una vegada estiguin aprova
des les esmenes deIs distints Grups, s'hagin inclos dins 
el Projecte, que el Govem faci un canvi, i esmenes que 
s'han aprovat dins Cultura, per posar un exemple, que 
és el que ha posat voste, a través d'una modificació de 
credit es torni a la situació inicial. Bé, aixo, indubtable
ment, Sr. Alfonso, suposa una prevenció excessiva con
tra el Govern, en aquest sentit, i jo el que li diria és 
que cada any ha presentat aquesta esmena, cada any 
se li ha rebutjada, pero del que pot tenir seguretat és 
que cap any el Govern no ha fet cap modificació de 
credit en aquest sentit. 1 no em digui que no té accés 
a les modificacions de credit. En tot cas, mirant la li
quidació deIs Pressuposts, se'n podria adonar perfec
tament de si s'ha fet alguna modificació en áquest sen
tit. Per tant, entenem que no és acceptable aquesta es
mena. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Alfonso, vol fer ús de la paraula? , 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí. Sr. Conseller, nosaltres presentam aquesta es

mena per una qüestió, en aquest aspecte, de prinCipis. 
Nosaltres creim que el Govern, no només no hoha de 
poder fer políticament, sinó que no ho ha de poder fer 
legalment. L'argument que em diu, voste ho miri, bé, 
en primer Uoc, passen molt poques esmenes, se'n po
drien passar d'altres, enguany se'n passen un pareU 
més de quantitat, se n'han passades molt poques, pero, 
quan vol que ho miri, a la liquidació de Pressuposts, 
si encara no hem liquidat el del 84, no ha passat per 
aquest PIe, ha passat només per Comissió, no hem li
quidat el 84, tenim la del 85 en que aixo és quasi qua
si impossible de veure, només ho pot veure pels De
crets, i no hem de tornar a parlar del Decret de Mo
dificacions de Credit, en varem parlar la setmana pas
sada. 

Per tant, la realitat és que el Govern podria per
fectament fer aixo, passar tot un any, i els Grups Par
lamentaris no saber-ho. Que quan ho sabessin podrien, 
bé, protestar seriosament? Evidentment, pero només 
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aixo, ja no tendría, realment, remei, í aixó és el que no 
volem. Que hi hagi una prohibició legal per fer-ho, no 
una voluntat política que en qualsevol moment es pot 
saltar i que pot tenir mil explicacions, com amb l'e
xemple que donavem, de normalització lingüística, que 
el Conseller digués, és que no hi ha hagut manera de 
gastar-los i a qualque banda els havia de gastar. No 
costaria massa sobretot a certes Conselleries donat el 
grau d'execució que tenen. Per tant, no és tan difícil 
que es produeixin aquestes situacions, i, sobretot, sem
pre tendrien una resposta, no és iHegal, no ho seria. 
Si s'aprova aquesta es mena nastra, seria iHegal j no ho 
podrien fer. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Pel mateix motiu que voste diu que 

per a voste és una qüestió de principis, per al Govem 
també és una qüestió de principis mantenir l'articulat 
en aquest sentit. Per tant, entenem, una vega da més, 
que no hi ha motiu, el Govern no ha fet mai ús d'a
questa teórica atribució que li quedaria, voste ho sap 
perfectament, sap que damunt la liquidació es dóna 
relació de totes les partides que han tengut modifica
ció de credit, aixo consta dins el tom de la liquidació. 
Pot ser que la liquidació del 84 encara no estigui apro
vada pel Parlament, bé, el que hem d'anar a mirar és 
a veure si el Govern la va remetre en període dins el 
85, que era quan s'havia de presentar, el Govern la va 
rernetre i no en té cap culpa que l'aprovació hagi anat 
retardada, s'hagués pogut aprovar fa unes setrnanes 
dins Cornissió, pero unes circurnstancies especials varen 
provocar que aixo no fas possible. És a dir, en aixo, 
no vulgui acusar el Govern, que la liquidació no esti
gui aprovada. El Govern va rernetre la liquidació abans 
de 31 d'abril del 85. Sí. 1 si la liquidaci6 és aquí, n0 
és culpa del Govem que no s'hagi visto I, corn ti he 
dit, voste, després d'una serie de mesos d'haver apro
vat la liquidaci6, des del m oment que la rebi, té' per
fecta informaci6 de les partides que han tengut modi
ficació de crMit. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr; Conseller. 
Volen intervenir els alti"es Grups Polítics? 
.No. 
Aleshores, passam a la votació de l'esrnena 205, ad

dició. I dernan a la Carnbra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta ' 

esrnena, es valen posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aquesta 

esrnena, es volen posar dretS, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor de l'esmena, 22 vots; en contra, -27; abs-

tencions, cap. Queda rebutjada l'esmena. 
I passam a la votació de l'articIe 3r. I deman a 

la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest ar

ticle 3r, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracles. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 

Sres. i Srs . Diputats que s'abstenen, es volen po
sar drets, per favor? 

Resultat de la votació: a favor, 27 vots; en contra 
cap; abstencions, 22. Queda aprovat l'article 3r de l~ 
Llei. 

L'article 4t manté viva l'esmena 202/ 87-2, de subs
titució, del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalis
ta-PSM. Per defensar aquesta esmena té la paraula, en 
nom del Grup, el Diputat Sr. SebasWI Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, grades, Sr. President. Sera breu la nostra de

fensa del text que proposam. Parlam d'un tema que 
ens ha preocupat a tots els Grups Parlamentaris sem
pre, i és el de les despeses plurianuaIs. Nosaltres creirn, 
per tant, i per aixo proposam un text de substitució, 
que han de quedar eIs conceptes molt clars. Per aixo 
pensam que el nostre text té l'avantatge de la c1aredat 
conceptual, pero, per altra banda, pensam que és im
portant seguir, en tots els aspectes, la Llei General 
Pressupostaria. D'aquÍ ve l'esmena que hem presentat. 

EL SR. t'RESlDENT: 
Moltes gracies, Sr_ Serra. 
Sr. Conseller d'Economia, Hisenda 

té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 

Pressuposts, 

Sí, gracies, Sr. President. Bé, en principi, dir que 
com va quedar de manifest en Ponencia i en Comis
sió, no estam d'acord amb aquesta proposició que en
tén Esquerra Nacionalista, quant a l'aplicació de la 
despesa plurianual. Si s'acceptas aquesta esmena no es 
podrien dur a terrne els projectes més complicats, pen
si, per exemple, en una carretera de la qual el primer 
any s'aprovi el Projecte i llavors, posteriorment, es 
vagi duent a terme l'execució, en aquest cas, hi hauria 
perill que es paralitzas la inversió. Ja sé que l'argu
ment no serveix, pero en certf\ P;!~Q.eF~. es . pot tenir ep. 
compte a fhora (l'anotar els criteris de técnica P~el?
supostaria, l'Estat ho áplica així, iins ' i tot al~ d~
rers manuals d'oposicioDs que han sortit, el Cos de 
Gesti6 d'llisendp. de l'Estat, quan a aq'uest aspe,l:te 
de l'aplicaci6 de la despesa pltnjanual, ro h:;t un , eIC&
cid s;6ncret de de.senvolupament d'aquest asp.€cte! . 
s'usa 'el m~t~~ si~!ema que é$tam usant JÍosaltres . . Es 
a dir, és una prova niés en aquest sentit. per.tant, Sr. 
President, proposam que es rebutgi aquesta esmena. 

~L SR. PRESIDE~J:T: 
Sr. Serra, té voste la paraula. 
Disposa de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí. Sr. Soler, sí, voste és un bon aprenent deIs me

canismes que l'Estat fa aiXÍ com li convé i deIs roa
nuals d'oposicions i de tates aquestes coses que circu
len. Pero la Llei General Pressupostaria, em pareix que 
ens dóna raó a nosaltres. I, per altra banda, també 
voldria insistir en un detall. Voste ho ha dit, obres 
complicades, pentura no se'n podrien fer, perque si 
s'aprova el projecte, després resulta que no es fa, tal. 
CIar, evident, evident, és que nosaltres el que volero 
és que entre fer un projecte, realitzar una cosa es faCÍ 
aviat i sempre d'acord amb una dinamica de malta 
d'eficacia, i no una cosa aprovada per aquí i una exe
cució que arriba o no arriba, i, de vegades, quan ar
riba, ja té poc a veure amb el Proj~cte inicial. 
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EL SR. PRESIDENT : 
Sr . Conseller. 
Volen intervenir els altres Crups Polítics 
Passam, aleshores , a la votació de l'esmena 

202/87-2, d'Esquerra Nacionalista. I deman a la Cam
bra: 

Sres. i Srs . Diputats que votin a favor d'aquesta 
esmena, es volen posar drets , per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs . Diputats que votin en contra, es vo-

leD posar drets, per favor ? 
Poden seure, moltes gracies . 
Sres. i Srs. Diputat s que s'abstenen ? 
No n'hi ha. 
Resultat de la votació de l 'esmena : a favor, 19 

vots ; en contra, 27; absten cions, cap. Queda rebutjada 
J'esmena. 

Passam a la votació de I'artide 4. 1 deman a la 
Cambra: 

Sres. i Srs ., '" 
Sí, Sr. Alfonso. 
Sí, Sr. Alfonso, té raó, hi ha una esmena, 207 viva, 

del Crup Parlamentari Socialista. Té voste la paraula 
per defensar-la. 

Esmena de supressió. Disposa de deu minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Gracies, Sr. President. Sr. President, Sres. i Srs. 

Diputats. Demanam la supressió de l'article 4, apartat 
3, que intenta donar la competencia, de qui és la com
petencia quant a les despeses plurianuals. 1 l'intent de 
definir de qui és la competencia, en la nostra opinió 
esta directament en contra de l'article 45 de la Llei de 
Finances. 1 crec que aixo és una qüestió de filosofia, la 
Llei de Finances, i una qüestió de filosofia del que ens 
intenten als Pressuposts. Quan es discutia la Llei de 
Finances i a l'article 45 de la Llei de Finances, es va 
quedar, perque era un tema que havia preocupat molt 
a aquesta Cambra, es va quedar que les despeses plu
rianuals estarien quantificades en el Pressupost. 

En unes altres paraules, que hi hauría un apartat 
d'aquests Pressuposts on es diría, el Govern tendra, 
l'any 1987, una despesa plurianual de nou, despesa nova 
plurianual de 600 milions de pessetes, 500 milions, 200 
milions. 1 a que a partir d'aquesta quantitat globalit
zada, s'aplicarien els percentatges prevists a la Llei de 
Finances i a la Llei deIs Pressuposts. 

A l'esmena anterior, defensada pel Sr. Serra, par
lava c1arament del credit globalitzat, i vostes, a la de
fensa que ens han fet de l'artic1e, diuen que el credit 
globalitzat és el credit total del Pressupost de la Ca
munitat Autonoma, amb la qual cosa la despesa pluria
nual possible se'ns situaria, com a base de l'any 1987, 
en 16.000 milions de pessetes. 1 que, a partir d'aquí, 
aplicant els percentatges del 70, 60 i 50, es podrien 
anar adquirint despeses plurianuals. A mi m'agradaria 
que recordassím el que deiem a la Llei de Finances i 
recordassim sobretot les manifestacions que certs 
Grups que donen suport al Govern i, en aquest cas, era 
el Sr. Albertí, ho deia, deien a aquesta Cambra. Recor
dant que la gran preocupació, en aquest cas, d'Unió 
Mallorquina, del Crup Regionalista, era el nivell d'en
deutament de la Comunitat Autonoma, fins al punt que 
l'any passat varem retardar quatre mesos els Pressu
posts, perque el nivell d'endeutament es reduís a la 
rnés mínima expressió. Fins al punt que el 1986, jo no 
sé perque el necessiten, pero a 1987, aquest endeuta-

ment nou, no n'hi ha de previst, pero deim, no n'hi ha 
de previst als Pressuposts, pero segons la interpretació 
d'aquest artide, el nivell d'endeutament pot posar els 
pels de punta, pot posar els pels de punta. La base, 
16.000 milions, per tant, vos tes es poden endeutar fins 
a~ 8.000 milions a futur? Fins a 12.000 milions a futur? 
Enguany? Ho podrien fer. Nosaltres el que proposam 
és una interpre!ació, creim, correcta de la Llei de Fi
nances, que els creclits globalitzats base any 1987, que
clin reflectits en el Pressupost, que és el que creim que 
deia la Llei de Finances. Ara ja pareix que diu una al
~ra cosa, creim que deia. 1 si diu aix6 la Llei de Fi
nances, obviament, el número 3, en aquest Pressupost 
on no hi ha quantitat globalitzaela, no hi cap aquest 
article 4.3. Si la nostra interpretació és correcta, el que 
passaria amb l'artide 4.3 és que, via artide deIs Pres
suposts, vostes es passarien per damunt tots els acords 
consensuats de la Llei de Finances, si és la interpreta
ció que dóna el Conseller, la veritat, no sé que consen
suarem respecte ele despeses plurianuals amb la Llei 
de Finances, i creim que és un engany a tota la Co
missió, que que di així de claro L'explicació, la discussió 
completa de la Llei de Finances era que el Govern es 
comprometia a un eneleutament determinat, no a un 
endeutament on la quantitat globalitzada fos tot el 
Pressupost. Per aquesta via sera, en el futur, moIt mal 
de fer consensuar res, perque haurem de cridar tots 
eIs advocats dél país perque ens ho interpretin parau
la per paraula. 

Nosaltres creim, senyors del Govern, que s'han de 
fer despeses plurianuals, que s'han de fer les que si
guin necessaries, pero que aquestes despeses han de 
sel' previstes pel Govern i quantificades, quant a la 
seva primera anualitat, dins els Pressuposts de la Co
munitat Autonoma. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Gracies, Sr. President. Sr. Alfonso, nosaltres no 

compartim estrictament la int~retació que fa voste 
en relaci6 amb l'artide 45 de la Llei de Finances_ En-:
tenem que el que feim amb aquest apartat 31' de lfar
ticle 4t és simplement atribuir la cempetenCÍa per a 
l'autorització de despesa plurianual, ates que l'article 
45 de la Llei de Finances no especifica, des del nosrte 
punt de vista, qui sera que tetldra la capacitat formal 
per autoritzar, concretament, la despesa plurianual. 

Per altra part, aquestes prevencions que tenen en 
aquest sentít, nosaltres no les veim. Per una part, de 
despesa plurianual no se'n fa dins aquests Pressuposts 
85, 86, 87, no s'en fa, com voste en té coneixement, no 
es fa un ús abusiu, és una tecnica que s'usa basica
ment en les inversions d'Obres Públiques, alla on, a 
més, en el moment, en virtut del qual s'aprova, es re
dacta, per part del Govern, el Projecte de Llei de Pres
suposts, no hi ha una quantificació concreta que pu
gui permetre fer les imputacions necessaries de cada 
projecte concret que s'inclou damunt els Pressuposts, 
la qual cosa fa que la tecnica de signar concretament 
les quantitats específiques sigui mala de fer, pero, per 
aItra part, no entenem, des del Govern, que no suposa 
un compromís davant tercers, sempre i quan no hi 
hagi, sempre i quan no hi hagi partida pressupostaria, 
és a dir, que si el Govern avui aprova una despesa plu-
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rianual en Obres Públiques, i llavors, dins l'any que ve, 
no té partida pressupostaria suficient per dur a ter
me la segona anualitat, indubtablement no ho podra 
fer, en tot cas, esta subordinat sempre a les partides 
pressupostaries, i així es posa, dins els plecs de pres
cripcions administratives, quan es du a terme a con
tractació. Per tant, aquesta pretensió que té, nosaltres 
no la veim per cap banda. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. YRE5IDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Sr, Alfonso, té voste la paraula. 

EL SR, ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. Conseller, Srs, Diputats, El tema, per a nos

al tres té molta importancia, perque, com li deia, quan 
varem discutir la Llei de Finances, quedava bastant 
clar que el tema de l'endeutament era un tema preo
cupant, i que tot l'endeutament havia de ser conegut 
per aquest Parlament, bé sigui en deute públic, sigui, en 
credit, i ens quedava sempre un poc a l'aire la despesa 
plurianual, i consideravem, i ho varen considerar tots els 
membres de la Comissió, que no era logic, en certs ca
sos, en certes situacions, que el ParIament tengués co
neixement d'una despesa plurianual, i jo li diré qual
sevol exemple. Si es compra, la Conselleria, un cotxe 
i el paga en dos anys, o el Govern, un cotxe i el paga 
en dos anys, jo crec que no és un tema de Parlament, 
com altres coses, lloguers, també són temes que no 
s'havien d'incloure dins aquesta limitació a acord par
lamentari. 1 varem arribar a una solució bona, prime
ra, que a les despeses plurianuals, el muntat global, to
talitzat, globalitzat, diu exactament, estaria inclos dins 
el Pressupost. 1987, no n'hi ha, segons la nostra inter
pretació. 1 ara 1i diré per que crec que és la bona. 

No n'hi ha, per tant, l'article 4.3 no fa gens de fal
ta. El Govem no podria prendre cap acord de despesa 
plurianual, cap ni un, perque no n'hi ha de globalit
zat, segons la nostra interpretació. ~osaltres creim que 
és la bona aquesta interpretació, perque si no fos abó, 
si no fos que parlassim de credit globalitzat, no hi hau
ria cap necessitat que hi hagués l'artide 45.3, que diu, 
~(de les limitacions anteriors, s'exceptuen les despeses 
a convenis». Si no tenguéssim, quan varen redactar 
aquest artide, la idea que s'havia de posar un muntant 
global no definit, que el defineix el Govem, de despe
sa plurianual perque a partir d'aquest muntant global 
es poguessin aplicar el 70, 60 i 50, aquest 45.3, a que 
ve? No hi escau. 

Per tant, creim que la interpretació nostra és la 
bona, i com que vostes, si aquesta interpretació és la 
bona, vostes no han previst ni un sol duro de despesa 
plurianual, cosa que ens va sorprendre moltíssim, per
que esperavem que n'hi hagués, esperavem que ha
guessin dit, 300 milions, 500 milions, exceptuant el 45.3 
que els permet firmar tots els convenis amb l'Estat, 
tots, no importa, no feia falta res, 500 milions, bé, ja 
tenen marge per jugar, i no importa ser exacte, basta 
fer una previsió ampla, i l'haguéssim pogut discutir 
un poc, 100 milions envant o enrera, perque era una 
previsió de despesa plurianual, res més. Pero vos tes no 
en posen, i després em diuen que, en tots els casos, 
sera el Consell de Govern que la prengui. La nostra in
terpretació d'aquest article 4.3, és que volen adquirir 
despeses plurianuals, sense estar incloses dins els Pres
suposts, interpretant que el credit globalitzat és tot el 

Pressupost. Nosaltres creim que és una interpretació 
incorrecta i que, arnés, és iHegal. 

EL SR. l)RESJDENT: 
Sí, Sr. Conseller. Té vos te la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
No estam d'acord amb la interpretació que fa el 

Sr. Alfonso en aquest sentit, i, a més, una dada que jo 
he afegit a la meya exposició, havent-hi la prevenció 
que la disponibilitat en certa manera, per així dir-ho, 
de la segona partida, és a dir, de l'anualitat correspo
nent al segon any, per posar un exemple, queda SUpe
ditada per tots els plecs de cElUsules administratives 
que estableix el Govern de la Comunitat Autonoma a 
la contractació, al fet de l'efectivitat de la partida pres
supostaria, al moment que s'ha de pagar l'anualitat, 
índubtablement aixo és una garantia perque aixo no 
passi en aquest sentit. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Alfonso, té voste la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. Conseller, només és una cosa, com pot com

prendre no hi haura cap Grup ni amb canvi de Govem, 
que si vostes, un Govem determinat ha adquirit un 
edifici, amb despesa plurianual, rompi un acord d'un 
Govem. Aixo no ho fa cap Govem a cap lloc, excep
te que sigui un acord lesiu, per molta despesa pluria
nual que sigui, s'hauria d'arribar a un acord, pero aixo 
no ho fan els Govems. Per tant, aixo no és una so
lució. La solució, Sr. Soler, és la interpretació que do
nam, que, a més, no és interpretació, és que si no fos 
així com nosaltres' pensam, no hi hauria l'excepció de 
l'article 45.3, i aixo, qualsevol persona que sapiga el 
que és situació normal i situació excepcional, sap que 

. no hi posen excepcions si la situació normal no és una 
determinada. Si hem posat una excepció deIs convenis, 
és perque pensaven que es podien produir convenis al 
marge de la quantitat globalitzada. Aixb ho sap voste 
i ha sap qualsevol membre d'aquest Govern que s'atu
ri un moment a pensar-ho. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Passam a la votaCió de I'esmena 207/87, de supres

sió. 1 deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta es

mena, es volen posar drets, per favor? 
Poden seúre, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat ,de la votació de l'esmena: a favor, 19 

vots; en contra, 27; abstencions, cap. Queda rebutjada. 
1 ara passam a la votació de l'artic1e 4. 1 deman 

a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest ar

ticle 4, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracles. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 

-c 
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Resultat de la votació: a favor de l'article, 27; en 
contra, 19; abstencions, cap. Queda aprovat l'article 4. 

A l'article Se hi ha una esmena viva, la 202/87-3, de 
substitució, presentada pel Grup Parlamentari o man
tenguda pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista. 
per defensar l'esmena, té la paraula el Diputat Sr. Se
bastia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. 1 desitjaria que ningú 

fas sordo Aquest article, estam parlant molí clarament 
de modificacions de credits, i es tracta d'establir tota 
la dinamica de com es poden modificar els credits, tot 
el procés de gestió i tota l'execució pressupostaria, en 
definitiva. En primer lloc, sorpren a Esquerra Nacio
nalista que un article d'aquesta importancia s'hagi li
quidat en dos apartats i molí senzillets, i estam par
lant de les normes general s de modificacions de cre
dit, tema que ens ha preocupat molt a I'oposició i su
posam que també preocupa molí el Govern i els seus 
aliats. Pero, hem de dir, d'entrada, que hi ha una al
tra sorpresa, i és com el Govern o per que ha fuit una 
mica de la dinamica que mantenia fins a la Llei del 
85 i fins i tot un poc a la Llei del 86, del 86, debats 
que varem tenir i sobretot l'experitmcia de la Llei del 
86, i respecte de la Llei del 85, hi ha substitució de 
fons i de forma, perque clar, per a nosaltres el basic 
és que a l'hora de fer una modificació de credit, per 
exemple, puguem coneixer els expedients motivats i 
d'alguna manera amb el que és el Capitol més impor
tant pressupostari, que és el Capitol VI, Inversions 
Reals, pensam que el Parlament hi ha de tenir cosa 
a dir i cosa a dir de ver, quan toca dir-ho. 

En definitiva, estam en una esmena que nosaltres 
l'hem dividida en quatre grans apartats, l'hem clarifi
cada, l'hem especificada i creim que, en definitiva, mi
llora substancialment, no només el control parlamenta
ri o la possible opinió pública respecte de l'execució 
del Pressupost, sinó que millora, fins i tot, també el 
text, així com ha vengut. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, en relació amb aques

ta esmena, en primer lloc¡ ditque l'article cinque ha 
quedat molt redu'it precisament perque, com diu .el seu 
apartat Ir, es remet en tota la legislació de les modi
ficacions de credit a la Llei de Finances, i si a la Llei 
de Finances el tema esta completament regulat, el 10-
gic és que no s'entri afer tota la regulació general de 
les modificacions de credit dins l'apartat corresponent 
a la Llei Pressupostaria, a la Llei de Pressuposts con
creta. Llavors també, hem de tenir en compte un altre 
aspecte, i em referesc a la relació de preocupació que 
té voste per la inversió, en relació amb el Capítol VI, 
alla on, des del nostre punt de vista, el que pretén en 
aquest sentit, que les autoritzacions de les modifica
cions de credit dins el Capítol VI sigui com a conse
qüencia de l'aprovació, per part de la Comissió d'Eco
nomia i Hisenda, nosaltres no estam d'acord, pensam 
que en aquest aspecte suposa una intromissió de la Co
rnissió dins les facultats executives del Govern, ende
rnés, com a argument arnés abundament, tenir en 
cOmpte que es va transaccionar, que es va fer una tran-

sacció en relació amb el tema de les modificacions de 
credit, en el sentit que d'operacions de capital no es 
podien buidar, per així dir-ho, les partides correspo
nents a operacions de capital, dins les quals, basica
ment és inversió, per dur operacions de despesa cor
rent, la qual cosa, aixo sí que suposa una mesura de 
cautela del Parlament en relació amb l'Executiu. Ara 
bé, entrar ja, en aquest cas concret, que l'aprovació 
concreta de modificacions de credit dins apartat d'in
versions hagi de ser la Comissió d'Economia, Hisenda 
del Parlament, la que do ni l'aprovació previa, entenem 
que no és oportú. 

1, per altra part, en relació amb el segon apar
tat, perque vostes fan una esmena en quatre apartats, 
deIs quals, practicament el primer i el quart estan re
collits damunt la Llei, és a dir, a l'article cinque, i, 
pel que fa al segon apartat, com és logic, totes les mo
dificacions de credit que fa el Govern indiquen expres
sament el programa, el concepte o l'article afectats per 
la modificació de credit, és a dir, que la modificació 
de credit té un expedient concret, regulat per les nor
mes de comptabilitat de la Conselleria d'Economia i 
Hisenda, en virtut del qual, totes aquestes dades han 
de ser a l'expedient. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Passam a la vota ció d'aquesta esmena, 202/87-3. I 

deman a la Cambra: . 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracles. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen po

sar drets, per favor? 
Moltes grades, poden seure. 
Resultat de la votació de l'esmena: a favor,2 vots; 

en contra, 22; abstehcions, 17. Rectifica la Secretaria 
que en contra són 27 vots, i absteilcions, 17. Queda re
bútjada l'esmená. 

I passam a la votació de l'article S. I deman ala 
Catnbra: ' 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 
S, es volen posar 'drets, per favor? 

Poden' seure, moltes gracies.' 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen po

sar drets, per favor? 
Moltes grades, poden seure. 
Resultat de la votació: a favor, 27 vots; en contra, 

2; abstencions, 17. Queda aprovat l'article Se. 
Article 6. L'artic1e 6 manté viva l'esmena 202/87-4, 

de substitució, també, del Grup Esquerra Nacionalis
ta. Per defensar l'esmena, té la paraula el Diputat Sr. 
Sebastia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Estam davant una esmena 

que no només és tecnica, sinó que va un poc més en
lla d'aspectes senzillament tecnics. El Govern ens ha 
dut una llei on, realment, aquest article sembla logic, 
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sembla normal, pero ens adonam que nosaltres tenim 
aprovada una Llei de Finances i, a la vegada, tenim un 
pressupost per programes, aleshores aquí hi ha una 
inadequació i, per tant, un possible conflicte que ne
cessitara clarificació a l'hora de la gestió i execudó 
del Pressupost, perque creim, en definitiva, que la Llei 
de Finances, amb tata logica, no es va fer coneixent 
que hi havia uns pressuposts per programes i en can
vi, ara, s'intenta que els pressuposts siguin per pro
grames, cosa que nosaltres creim que és la més con
venient . 

Per tant, aquí hi ha una disfunció entre Llei de 
Finances i Pressupost per programes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, grades, Sr. President. Bé, en primer lloc, en 

reladó amb aquesta disfunció que voste diu que hi ha 
entre la Llei de Finanees i una pressupostació per 
programes, nosaltres, senzillament, Sr. Serra, no la 
veim enlloco No la veim enlloe perque quan es va pre
sentar el Projecte de Llei de Finances i quan es va 
redactar el Projecte de Llei de Finances ja s'havia co
mem;at, cree que els primers pressuposts que es va
ren preparar o que es varen presentar en la tecnica 
de pressupostació per programes varen ser del 84, la 
Llei de Finances es va aprovar, cree que va ser el ge
ner o el febrer del 86, és a dir, ja havien passat dos 
anys. 1, al mateix temps, si voste creu que hi havia 
aquestes disfuncions, en lloc que practicament tregués
sim per unanimitat o per eonsens la Llei de Finances, 
perque va ser una llei treta practicament per consens 
entre tots els Grups, vostes haguessin presentat les es
menes concretes, una vega da estudiades les disfuncions 
que voste posa de relleu. Die aixo pel que suposa la 
primera part de la intervenció. 

Pel que fa al contingut c.oncret _ de l'esmena, bé, 
aquí, el que volen fer vostes . a través d'aquesta esme
na és limitar purament les modificacions de credit deIs 
Cons~llers al Capítol II, vostes fi.'!ntenen que en altr.es 
capítols, el Capitol VI i el Capitol VII, amb els meca
nismes de control que ja hi haposats en el sentit que 
no es pugui treure per dur operacions corrents i els .Ca
pítols 1, IV, etc., que els Consellers no tenguin cap tipus 
d'atribució en relayió .a aquestes possibles modifica
cions de credit, i és cl¡:tr, si no h~ tenen els CQnsellers, 
aixo vol dir que passaria al Consell de Gpvem en pIe. 
Nosaltres entenem que aquesta limitació, limitació dins 
el mateix Govem, no l'entenem acceptable, que 1'0r
gan gestor de cada Conselleria, com així ho marca la 
Llei de Regim Jurídie de la Comunitat Autonoma és 
el mateix Conseller, i que ha de ser cada Conseller qui 
ha de tenir l'atribució per dur a terme aquestes mo
difícacions de credit. Per tant, Sr. President, no accep
tam aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Passam a la votació d'aquesta esmena 202/87-4. I 

deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'esme

na, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grades. 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 
posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que votin, que s'abstenguin? 
Resultat de la votació -poden seure, moltes gra-

cies- és el següent: a favor, 2 vots; en contra, 26; abs
tencions, 18. Queda rebutjada l'esmena. 

I passam a la votació de l'article 6. 1 deman a la 
Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest ar
ticle 6, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es va

len posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen po

sar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grades. 
Resultat de la votació: a favor, 26 vots; en contra, 

cap; abstencions, 20. Queda aprovat l'article. 
L'article 7 du vives dues esmenes, la 202/87-5 de 

substitució del Grup Esquerra Nacionaiista, i la 208, de 
supressió, del Grup Socialista. 

Passam al debat de l'esmena 202/87-5. Per defen
sar aquesta esmena, té la paraula el Diputat Sr. Se
bastia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, nosaltres, aquí, Sr. 

Soler, sí que Ji volem limitar un poc les competencies 
i, certament, nosaltres creim que d'acord amb l'article 
51 de la Llei de Finances, creim que només s'haurien 
de fer transferendes de credit deIs Capítols 1, 11 i IV, 
és a dir, despeses de funcionament i no altres despe
ses. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra. Sr. Conseller, per favor, té voste la pa

raula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí. No estam d'acord amb aquesta proposta d'es

mena, amb aquesta esmena concreta. L'article 51 de la 
Llei de Finances especifiéa que el Conseller d'Econo
mia i Hisenda podra acordar transferencies de credit 
dins una mateixa secció pressupostaria proposada pe! 
Conseller titular d'aquesta, vostes, cree -que en llóc .dé 
l'apartat g), perque l'ap'artat g) no existeix, deu ser 
l'apartat b), el que proposen és que només afeeti els 
Capítols 1, 11 i IV. Realment, amb aixo, una vegada 
més, és una qüestió -d'organització interna del Govem, 
en base a la Llei de Regim Jurídic i la Llei de Finan
ces s'atribueixen unes competencies del Conseller d'E
conomia i Hisenda i si aquesta esmena anas endavant 
el que faria seria que qui hauría de resoldre aquests 
casos seria 1'0rgan superior, que seria el Consell de 
Govem en aquest sentit, en pIe. Nosaltres entenem que 
aquest criteri, quant a l'organització esta d'acord amb 
la Llei de Finances i amb la mateixa Llei de Regim 
Jurídic de la Comunitat Autonoma, per tant, entenem 
que no és acceptable aquesta esmena. 

EL SR. PRESrDENT; 
Sr. Serra, té voste la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, matisar només que la nostra proposta no té 

res d'iHegal, el que té és una altra filosofía. 
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EL SR . .i'RESIDENT: 
Sr. Conseller. 
Passam a la votació de l'esmena 202/87-5. 1 deman 

a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracles. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen po

sar drets, per favor? 
Resultat de la votació -poden seure, moltes gra

cies-: a favor, 2; en contra, 25; abstencions, 19. Que
da rebutjada l'esmena 202.5. 

Quant a l'esmena 208/87, del Grup Parlamentari 
Socialista, per defensar-Ia, té la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Les esmenes 208 i 209, el Grup les retira. 

EL SR. PRES1DENT: 
208 i 209 queden retirades. 
1 passam a la votació de l'article 7, i deman a la 

Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest ar

tiele, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es va

len posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen po

sar drets, per favor? 
Resultat de la votació -poden seure, moltes gra

des-: a favor, 25 vots; en contra, cap; abstencions, 
21. Queda aprovat l'article 7. 

Passam a la votació directa de l'article 8, que no 
té cap esmena viva. 1 deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest ar
ticle, es valen posar drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
L'artiele 9 manté viva, després de la retirada de la 

209, les esmenes 202.7, 202.8, del Grup Esquerra Nacio
nalista, que les podra defensar agrupades. Té voste la 
paraula per defensar les dues a la vegada. 

EL SR. SERRA BtJSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President.Bé, aquí hi ha, són dues 

esmenes, que pregaria que es votin per separat des
prés, perque tenen naturales a un poc diferent. 

La primera és perque nosaltres entenem que el text 
així com ve, ve en contra de l'artiele 46.3 de la Llei de 
Finances i, en canvi, la segona esmena, senzillament, 
nosaltres volem afegir-hi, com sempre, aquesta mica de 
control, perque pensam que no poden ser objecte de 
transferencia certs tipus de credits. -

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, tengui en compte que es defensen 

les dues esmenes a la vegada. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, grades, Sr. President. Bé, en relació amb l'es

mena n.O 7, no estam d'acord, estam una vegada més 
davant una limita ció, entenem que aquests tipus de 
reincorporacions s'han de poder dur a terme. Ara, es
tudiada a fons l'esmena n.O 8, pels serveis tecnics de 
la Conselleria d'Hisenda, en aquest cas, si es limitas, 

si es limitas als temes de Fans de Compensadó i con
venis, estaríem disposats a acceptar una transacció en 
relació amb aquestes transferencies o modificacions so
bre el reincorporat. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra, té voste la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, sí, gracies, Sr. President. Nosaltres tenim la fi

losoCia, Esquerra Nacionalista-PSM, de valer-ha tot, 
pero quan no es pot arribar més que a qualque case
ta, !'agafam i I'acceptam. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aleshores, els he de recordar el procediment que 

els he indicat abans per a les esmenes de transacció. 
Retiren vostes l'esmena 202.8. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, sí, la retiram, perque entenem i acceptam la 

transacció que ofereix la ConseIleria. 

EL SR. PRESIDENT: 
La resta deIs Grups ten en inconvenient? 
Valen fer arribar a aquesta Presidencia, 
Sr. Alfonso, té voste la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, el Sr. Conseller ens ha explicat com sería l'es

mena, pero, en aquest cas, sí que ens agradaría sen
tir-la. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aleshores, valen fer arribar a aquesta Presidencia 

el text escrít d'aquesta esmena? 
(Pausa). 
Aquest artiele 9 tendría un apartat 31', que diria: 

Els credits incorporats segons l'establert en -no en
tenc la lletra- ... 

LA SRA. ENSE&AT ENSE&AT: 
. «Els credits incorpo~ats, segons l'establert a aquest 

arbcle no poden ser obJecte de transferencia, excepfe 
els . credits aprovats, procedents del Fons de Compen
saCIó Interterrítorial i convenís per a inversions». 

EL SR. PRESlDENT: 
Correcte? 

EL SR. SOLER CLADERA: 
«Aprovats», no, «incorporats». 

EL SR. PRESIDENT: 
Incorporats. 
Alesnores, Sres. i Srs. Djputats, passam a la vota

ció de l'esmena 202/87-7, que s'ha demanat que es' vo
tas independentment de la 202.8, que votarem a con
tinuació, que ha estat objecte de transacció. 

Quant a la primera, deman a la Cambra, 202/87-7: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
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Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació de l'esmena 202.7: a favor, 20 

vots; en contra, 26; abstencions, cap. Queda rebutjada. 
L'esmena 202.8, de la qual s'ha fet lectura i ha estat 

transaccionada, deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que aprovin aquesta esmena, 

aquest article 9, amb aquesta addició, es volen posar 
drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
1 passam a la votació de l'article 9: 
Sres i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 9, 

es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracles. 
Sres . i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets, per favor? 
Resultat de la votació: a favor, 26 vots; en contra, 

cap; abstencions, 20. Queda aprovat l'article 9. 
Passam a l'article 10, que té una esmena viva d'ad

dició, del Grup Parlamentari Socialista, la 210. Per de
fensar l'esmena, té la paraula el Diputat Sr. Josep Al
fonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Estam amb 

una esmena de les cHl.ssiques, també, i es refereix a les 
retribucions d'alts carrecs de la Comunitat Autónoma, 
que proposam nosaltres en aquesta.esmena? Nosaltres 
proposam en aquesta esmena la clarificació de la retri
bució economica deIs alts carrecs de la Comunitat Autó
noma. Que els alts carrecs de la Comunitat Autonoma 
cobrin pel que fan i no cobrin pel que no fan. Així 
de senzill i així de demagogic, si volen. Perque resulta 
que a la distribució de sous deIs alts carrecs de la Co
munitat Autonoma, hi ha un apartat, no diré quanti
tats perque jo crec que és un tema que aquí no ve a 
conte, hi ha quantjtats que es diuen dedicació absoluta, 
i es diu dedicació absoluta, 1 milió, 2, no sé quina quan
titat, pero una quantitat important, 1.600.000 pessetes, 
una cosa d'aquestes, a l'any. 1 nosaltres demanam, 
aquests senyors que tenen dedicació absoluta que es 
dediquin absolutament a la seva feina. La distinció en
tre dedicació total, absoluta i aquesta terminologia 
aQministn,.tiva que no ve d'una manera clara a conte 
aquí, i nosaItres volem deixar palesa, en el seu sentit, 
és la segiient. Dedicació absoluta, en la nostra opinió, 
per a un alt cartee, un Conseller, és que no faci res 
més que la feina a la Conselleria, que no pugui rebre 
cap aItra remuneració ' o no pugui realitzar cap altre 
treball remunerat, que no sigui, obviament, l'administra
ció del seu patrimoni familiar. 1 és curiós que vostés, 
el Govern digui que .no, quan aquesta incompatibilitat 
la té el President del Govern. És curiós que un Conse
ller no vulgui passar per aixó, sigui el que sigui, quan 
fa passar d'aquesta incompatibilitat al President del 
Govern, és curiós. Que és que passa, que el President 
del Govern quant a retribucions ha d'estar moIt més 
fermat que els Consellers? Jo crec que no. Jo cree que 
el President del Govern, igual que cada Conseller, ha 
de tenir aquest complement de dedicació absoluta i de
dicar-se, absolutament, a la seva feina de la Conselleria. 

Recorden perfectament que el President del Govern 
l'únic que pot fer és l'administració del seu patrimoni 
familiar. Si miram les escales de salaris del President 
del Govern respecte deIs Consellers, ens donaria, dóna 
la casualitat, que hi ha una diferencia normal, no molt 

grossa, que pot quedar disminuida o desapareguda des 
del moment que hi ha qualque Conseller que sigui Dipu_ 
tat, i per les dietes, el President no ve a Comissions, com 
és logic, i, sobretot, pot quedar superdisminuida quant 
a retribució, des del moment que hi ha Consellers que 
ten en, Consellers i alts carrecs que tenen altres feines 
remunerades. Creim que aixo, realment, no és de rebut. 
No pareix que sigui feina del Grup Socialista defensar 
el President del Govern de la Comunitat Autónoma 
pero l'hem de posar, en aquest cas, com a exemple com~ 
paratiu. El President de la Comunitat Autonoma és in
compatible amb qualsevol altre treball remunerat, els 
Consellers de la Comunitat Autonoma, els Directors Ge
nerals de la Comunitat Autonoma, els alts carrecs de 
la Comunitat Autonoma, no ho són. Aixo, la veritat, tal 
vega da tots sabem que és així, pero ho cantes al carrer 
i no s'ho creu ningú. 

1, per que no ho són? Bé, supos que perque hi deu 
haver interessos de que no ho siguin. Pero no només 
és aixo, és que cobren com a dedicació absoluta, i aquí 
hi ha el quid, encara podria ser, encara podríem adme
tre, malament, perque creim que és important el nego
ci de la Comunitat Autonoma, creim que és impor
tants l'administració de la Comunitat Autónoma, que 
és suficientment important perque deu senyors, dotze 
senyor, manco, potser, s'hi de di quin d'una forma abso
luta, pero no és aixó, només, podríem passar que aquest 
complement no el cobras sin, pero no és ver, tots els 
Consellers i alts carrecs de la Comunitat Autonoma ten
guin dedicació total a la Comunitat Autonoma o no en 
tenguin, la cobren. Si a vostes els pareix logic, a mi no 
m'ho pareix. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, Sr. President. Estam, una vegada més en una 

d'aquestes esmenes classiques del projecte de LIei de 
Pressuposts, en relació amb el text articulat. 1 bé, i cada 
any ha quedat de manifest, voste ha fet una exposició 
molt semblant a aquesta, jo li he replicat que, amb aixo, 
el que es pretén és anar a implantar incompatibilitats 
que no són previstes a la LIei de Regim Jurídic~ és a dfr, 
la LIei de Regim Jurídic és la que preveu les incompa
tibilitats que hi ha en aquest sentit, i posa per al Pre
sident unes incompatibilitats que no posa per als Con
sellers. Per tant, si a aquest text legal, que és el que 
s'usa, la LIei de Regim Jurídic, per iinphmtar les· in~ 
compatibilitats, no estam d'acord que es vulgui usar 
la LIei de Pressuposts per avan<;ar en aquest aspecte 
de les incornpatibilitats. 1 llavors, un altre element a 
tenir en compte, encara no ens hem arribat a posar 
mai d'acord, durant aquests quatre anys, en relació 
amb el que és dedicació absoluta i el que és dedica
ció exclusiva, perque no és el mateix la dedicació ab
soluta que la dedica ció exclusiva, i aquí hi ha indub
tablement el quid de la qüestió. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, vol fer ús de la paraula? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. Conseller d'Economia, voste defensa !'indefen

sable, i supos que ho sapo No xerram d'incompatibili
tats, xerram de duros, que és una cosa distinta, xer-
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raIn de cobrar, no d'incompatibilitats . L'únic que nos-
ltres cle im és qu aquell enyor, Conseller O alt car
~ec que cobra declicaci6 absoluta, es dediqui absolu
l.3 1~en t a la seva feina , no pugui cobrar eI 'un altre Uoc 
pel' fer una aUra feina . No xerram qu e aquest Conse
Jl e!" és incompatible perque fa aixo, no senyor, si vol 
ser compatible, cosa a la qual nosaltres no li dona
rÍem suport, pero ha pot ser, dins aquesta esmena, 
que no cobri la dedica ció absoluta. Per tant, no xer
ram ni de Llei de l'Administració de la Comunitat Au
tonoma ni d'incompatibilitats, xerram de duros, de 
res més, de duros. 1 perque xerram de duros, vostes 
no volen passar per aixo. Perque xerrassim de teoria, 
tal vegada hi passarien per aquí, pero resulta que hi 
pot haver certs alts carrecs, certs Consellers que no 
serien Consellers si aixo existís o deixarien de guanyar 
1.200.000 ptes. més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. Alfonso, sí, indubtablement, sempre que es par

la de qüestió d'incompatibilitats, indubtablement, es 
parla de duros, és a dir, que totes les qüestions d'in
compatibilitats es tradueixen en qüestió de duros, i 
vos te, a part d'aixo, voste aquí mateix, des de la tri
buna, deia que s'hi dediquin exclusivament. Sí, pero és 
que si el complement fos de dedica ció exclusiva, esta
ría d'acord amb el que diu, pero el complement no és 
de dedicació exclusiva, és dedicadó absoluta, i la de
dicació absoluta no és el mateix que la dedicació ex-
clusiva. . 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir els altres Grups? 
Passam a la votació de l'esmena 210, d'addició. I 

deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aques-

ta esmena, es valen pos~r drets, per favor? 
Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs . . Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 20 vots; en contra, 26; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena 210. 
I passam a la votació de ljarticle 10. I deman a la 

Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest ar

tiele, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracles. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor de l'article 10, 26 

vots; en contra, 20; abstencions, cap. Queda aprovat 
l'artide 10. 

L'article 11 no té cap es mena viva, se sotmet di
rectament a votació, i deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 
11 , es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. í Srs . Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 

Sr es . i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen po
sar drets , per favor ? 

S'ha aprovat per unanímitat. MoItes gracies. Que
da aprovat l'artic1e 11. 

L'article 12 manté viva una esmena, la n.O 212/87, 
ele substitucíó, del Grup Parlamentari Socialista. Per 
defensar l'esmena té la paraula, en nom d'aquest Grup. 
el Dipu tat Sr. Josep Alfonso i Víllanueva . 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Sr. President, Sr es . i Srs. Diputats. Estam amb una 

esmena que no per curta deixa de ser poc important. 
Nosaltres proposam, en contra del que propasa el Ga
vern, que no puguin ser modificades les vacants de la 
plan tilla pressupostaria en casos especials i justificats, 
a petició d'una Conselleria, i demanam que se substi
tueixi per «poder ser modificades situacíons específi
ques». Per que aquesta , també, reiterada petició nos
tra ? 

La raó és molt clara, perque és molt més reiterat 
encara l'incompliment del Govern en presentar planti
lles organiques. L'any 1983 o 84, ja fa tant de temps 
que un no se'n recorda , el Govern ens prometia a la 
Llei de Pressuposts presentar plantilles orgawques, 
I'any 1985 , el Govern ens p rometia presentar plan tilles 
orgaruques, l'any 1986 ens prometia presentar planti
lles or ganiq ues, 1 l 'any 1987, con tinua p rometent pre
sentar plantilles organiques. 1 ens presenta plantilles 
pressupostaries que no són de rebuto Hem estat com
provant aquestes plantilles, hem dit en aquest PIe que 
hi ha uns increments de nívells, qualcuns justificats, 
per error, pero algun justificat, que són impresenta
bles, crucul pressupostari. Hem dit que hi ha errors de 
plantilla pressupostaria de tata classe. Avuí, avui, mi
rant aquestes plantilles ens hem trobat senyors que 
deien que feien feína a una Conselleria i no hi eren. 
És a dir, hi ha molts d'errors, hi ha moltes vacants 
que ningú no sap per que hi són, que duen ~ys sen
se cobrir-se, i continuen així. 1 damlill~ ens diuen q ue 
lill Conseller pugui modificar aquestes vacants, can
viar-les, col'locar-Ies aquí on vulgui, quan per baver-hi 
vacants, en la nostra opinió, hi hauria d'haver planti
lles organiques estructurades, la .Comunitat Autonoma 
hauria d'haver acabat l'estudi de SOFEMASA i hauria 
d'haver presentat tenir una plantilla organica del per
sonal de la Comunitat Autonoma. 

Nosaltres no intentam evitar que hi pugui haver 
modificacions de personal, ben alerta, ben alerta, per. 
que creim que són necessaries moltes modificadons 
de personal, moltes, el que sí intentam és que no es 
modifiqu:in vacants, entre d'altres coses, perque v61-
dríem llevar-les totes o quasi totes, sinó que es l?U
guín modificar situacions especifiques ele certs treqa
lladors o co'Hectius o de qualque treballador. És a cIir, 
que si un Con seller , per exemple, el d'Obres Públiques, 
té un tecnic superior j traba que ti sobra, que pot ser, 
a un programa o a una secció determinada el p ugui 
canviar de 110c, i no siguin vacants, sin ó que siguin si
tuacions determinades. O si t é necessitat d'una p erso
na, la pugui canviar d'un 110c a un altre. Aixo són mo
dificacions de situacions específiques. Pero no modifi· 
cacions de les vacants de la plantilla pressupostaria, 
que, com ja h em dit, esta molt mal feta, la plantilla 
pressupostaria, les vacants no se sap si estan cobertes, 
si existeixen, si estan muntades com a laborals, even
tuals , temporers o interins, i amb aquest bullit díns 
les plantilles pressupostaríes és molt millor no donar 
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permissos per embullar-ho encara més, i que no sigui 
un Conseller, a petició seva o a petició, i després el 
Conseller el'Interior, que encara hi pugui fer més em
bulls en aquestes vacants. 

Quan tenguem, a aquesta Comunitat Autónoma, 
unes plantilles organiques, tal com ha promes el Go
vern des del primer dia que es va seure a aquest banc, 
quan aixo estigui fet, hi hagi vacants estudiades segons 
estudis de racíonalitat administrativa, i, logicament, se 
sapiga quines vacants hi ha a unes Conselleries o a 
unes altres, quan es produeixi una situacíó de substi
tucÍó, malaltia, etc., es podran moure vacants, ara, bas
ta i sobra poder cobrir els canvis en situacions espe
cífiques. De vacants, senyors del Govern, avui en dia 
és millor no parlar-ne, i de temes de personal, tam
poc. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té vos te la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Gracies, Sr. President. Nosaltres mantenim, en 

aquest Projecte de Llei, com s'ha mantengut a tots els 
Projectes de Llei de Pressuposts de la Comunitat Au
tonoma, la possibilitat de dur a terme modificacions 
de vacants, entre d'altres coses, perque una Comunitat 
Autonoma en formació, en un període d'assimilació de 
les competencies que s'han assumit, indubtablement, de 
vegades, es poden detectar errors concrets en organit
zacíó que aconsellen una reorganització administrativa 
i, moltes vegades, no poden ser cobertes Úllicament 
mitjan~ant les modificacions de les situacions específi
ques, situacions específiques que, per altra part, no 
són un concepte economic pressupostari i entenem que 
són difícil s d'encaixar dins aquestes previsions pressu
postaries. Per tant, no acceptam aquesta esmena que, 
indubtablement, en cas d'aprovar-se, impediría les mo
dificacions de plantilla-- pel que respecta a les vacants 
i creim que aquesta facultat que s'ha vengut mante: 
nint a tots els Projectes de Llei de Pressuposts s'ha de 
continuar mantenint. ' 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Alfonso, té voste la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí" Sr. Conseller, és evident. que la nostra proposta 

no impediría modificacions, moviments de plantilla, sí 
impediria, tal vegada, modificacÍons de plantilla, pero 
els moviments de plantilla són els que donen funcio
nalitat, i no les modificadons. 

EL SR. PRESIDENr: 
Volen intervenir els altres Grups sobre aquest 

tema? 
Passam a la votació de l'esmena 212/87. 1 deman 

a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracles. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 18 vots; en contra, 25; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena. 

Passam a la vota ció de l'article 12. 1 deman a la 
Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 
12, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes graCles. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen po

sar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure, 
Resultat de la votaCÍó: a favor, 26 vots; en con

tra, cap; abstencíons, 18. Queda aprovat l'articIe 12, 
L'article 13 manté viva una esmena del Grup Par

lamentari Socialista. Per defensar aquesta esmena té 
la paraula el Diputat Sr. Josep Alfonso i Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, és evident que 

la constancia del Grup Socialista a mantenir esmenes 
es correspon exactament amb la constancia del Go
vern de no fer-ne caso És una evidencia clara, i aques
ta de les dietes és un exemple més clar, encara. 

Nosaltres demanam en aquesta esmena que els alts 
carrecs de la Comunitat Autonoma no tenguin dietes. 
Així de senzill, ni 3.000 ptes., ni 4.200, que no tenguin 
dietes. Que tenguin el que diu l'article 1r, és a dir, 
l'apartat 1 d'aquest article 13, despeses de despla~a

ment, es consideren despeses de despla<;ament les de 
transport, manutenció i estada que realitzin amb mo
tius de viatges oficials fora del municipi del lloc de 
feina. 1 hi haguéssim afegit i ho haguéssirn acceptat, 
si el Conseller hagués anat viu, hi haguéssim afegit 
allo de «i despeses per a despeses menors de 2.000 
Ptes.», per exemple, o de 3.000, no dieta, el concepte és 
distint, el concepte és distinto 

Perque és ver que pot ser difícil justificar un bit
llet d'autobús, no crec que cap de vostes hi pugi, pero 
és igual, quan van de viatge, de totes maneres, 90 Ptes. 
o 110 Ptes., l'autobús de l'aeroport de M~drid, sí; és 
mal de fer, de vegades, justificar-ho, és ver, pero un 
taxi, bé, el taxi és més bo de fer, pero aixo són die
tes molt petitetes, i els dos cafetets que es prenen, 
tampoc no han de demanar el ticket per llavors pre
sentar-lo, aixo és ver, pero aixo es podria posar: «i 1.000 
~tes., .1.000 Ptes. de despes~s ~enors». Així nOllagués
SIm mantengut quatre anys aquesta esmena, i vostes 
tampec, logicament; hagu~ssin inantengÚt aquest con
cepte abstracte de dieta, que un alt carrec no ha de 
tenir. . 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller té voste la paraula. Queda oberta 

qüestió incidental. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, una vegada més davant una esmena c1assiea, 

alla on les argumentacions són prou conegudes per 
ambdues parts, i nosaltres, el fet que en aquests ca
sos els Consellers no tenguin partides de despeses re
servades, com tenen per altres lIoes, en relació a aten
cions socials, i tal, pensam que és millor que no hi 
hagi aquests tipus de despeses dins els Pressuposts 
nostres, i, eom a conseqüeneia d'aixo, per a aquests 
casos de despeses, de petites despeses de difícil justi-
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ficaclO, anam a aquest concepte d'aquesta dieta, que 
la creim perfectament oportuna. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, té vos te la paraula, si en vol fer ús. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Perdoni, Sr. Conseller, pero són caparruts, vostes. 

Perque podrien fer el mateix amb un concepte estric
te, podrien ser, jo no crec que estiguin per 1.300 Ptes., 
la veritat, pero posant 2.000 Ptes., o 2.500 per a despe
ses menors, quedava més maco, i es cobria el mateix 
expedient que voste m'ha dit sempre. Per tant, no si
guin caparruts, feim una transacció, quedara guapo, 
quedara elegant per als alts carrecs, i tots estarem con
tents , vos tes seran més elegants del que són, i nosal
tres estarem contents, perque s'haura transaccionat 
una esmena. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, Sr. President. Bé, en qüestió d'estetica, nosal

tres creim que esta bastant ben posat així com est~, 
que aquest pegadet que vol posar voste no creim que 
sigui necessari, endemés, si es tractas d'una dieta mo
numental, indubtablement hi hauria motiu per inten
tar fer la transacció que voste diu, pero pdlcticament 
estam en unes xifres que, esteticament, queden tan bé 
com les que voste volía posar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Passam a la votació d'aquesta esmena 213, de su

pressió, del Grup Socialista. I deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracles. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
No n'hi ha. 
A favor, 20; en contra, 26; abstencions, cap. Que

da rebutjada l'esmena. 
I passam a la votació de l'article 13. I deman a 

la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 

13, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes graCÍes. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? No n'hi ha. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es vol en po

sar drets, per favor? 
Moltes graCÍes, poden seure. 
Resultat de la votació : a favor, 26 vots, en contra, 

cap, abstencions, 19. Queda aprovat l'article 13. 
EIs artic1es 14, 15 i 16 no tenen cap esmena viva 

i els sotmet directament a votació. I deman a la Cam
b~a: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d';aquests ar
tieles, es volen posar drets, per favor? 

Queden aprovats per unanimitat. 
Passam a l'artiele 17, que té viva l'esmena 216, de 

sUpressió, del Grup Parlamentari Socialista. Per de
fensar aquesta esmena .. . 

Queda retirada l'esmena 216. 

Passam a la votació deIs articles 17 i 18 que no te
nen cap es mena viva. 1 deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquests 
ar tic1es, es valen posar drets, pe!" favor? 

Queden aprova'.:s per unanimitat. 
Artic1e 19 . Té viva l'esmena 218 de supressió del 

Grup Parlamentari Socialista. Per elefensar aquesta es
mena, té la paraula el Diputat Sr. Josep Alfonso Villa
nueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres . i Srs. Diputats. Estam amb una 

esm ena que és de difícil explicació. L'article 19.3, el 
Govern ens pr opasa que el Govern, mitj an(fant Decret, 
posara el límit establert a l'apartat 1 b), que diu que 
els Consellers tenen un límit de 5 milions de pessetes 
per a autori tzació i disposició de despesa, fins , per a 
aquells programes, la bona gestió deIs quals ha reque
reixin així. Per que nosaltres ens oposam a una excep
ClO d'aquest tipus? 

Intentaré donar dues raons elares. En primer lloc, 
creim que la limitació de 5 milions de pessetes als 
~onsellers, quant a disponibilitat ele despesa, esta bé, 
1 crec que no només jo crec que esta bé, siTIó que 
creím que tota la Cambra pensa que esta bé. S 'intenta, 
amb aques t artic e ampliar aquesta limitació amb ca
racter excepcional. Dins les discussions de Comissió va 
quedar cIar que el que preocupava era que certs pro
grames de gestió, certs pagaments, certes disponibili
tats de despesa no es poguessin fer, si el Conseller no 
tenia agilitat, si el Govern, en definitiva, no autoritza
va el Conseller dins certs programes a fer aquesta di s
ponibilitat de despesa. I aquests programes eren, loai
cament , i deim logicament perque són deIs que hi ha 
més despesa mala de quantificar a nivell de 5 milions 
els d 'Obr es públiques. U avors, també se'ns explicav; 
-ho vull explicar un poquet, perque el tema no és 
molt cIar- , se 'ns explicava que el Govern podia fer 
si s 'aprovava abó, podia fer una autorització mitjan~ 
~n~ D~cret, . d~~nt, el ~onseller d'Obres Públiques pot 
terur dlsporubllitats lllUres, o de 20 milions o de SO 
II:illions, fins als limits que té el Govern, que són, prac
tIcament, ne en té. 

, Nosaltres c.reiem que arxo estava malament, per
que les excepclOns són per a casos excepcionals, les 
excepc~ons no· són amb caracter gen~rál, i pér a caSbs 
excepclOnals, el Consell de Govern pot prendre els 
a~ords exc~pcionals o pot actuar amb les competen
cles que te. El Consell de Govern no té límits per a 
despesa, per tant, que actul en competfmcies. Si la 
Conselleria d'Obres Públiques o la de Cultura ha de 
pagar 300 milions, que més voldria la de cultura 
que pagar 300 milions, ha de pagar 300 mílions per un 
programa detenninat, llavors, que el Consell de Go
vern prengui l'acord de pagament, i que no es faci el 
que es pensa fer amb aquesta excepció, un Decret que 
dígui, al Conseller d'Ordenació del Territori se l'auto
ritza per a aquell programa o aquell altre, disponibili
tats de tal cosa; al Conseller de Sanitat se l'autoritza 
per a aquell programa o per a aquell altre, dísponibí
litat de tal cosa; al Conseller X se l'autoritza per a 
tal pl~ograma, tal cosa o tal altra. 

Nosaltres creim que aixo no esta bé i rompe les 
limitacíons d'aquest article, perque ni el Conseller de 
Sanitat ni el d'Ordenació del Territori, tenen cera del 
Corpus, tenen programes de més inversió, pero no te
nen res més. I el Consell de Govern és per a qualque 
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cosa més que per asseure's al voltant d'una taula i per 
xerrar del temps, és, entre d'altres coses, per prendre 
acords de despesa importants, 100, 200, 500 milions. 1, 
a posta, nosaltres no estam d'acord. Si es fa per De· 
cret i d'aquesta manera, com varem intuir que es pen
sava fer i que s'ha fe t , ja no era intuidó, sinó que 
s'ha fet, el que es fa és menjar-se el caracter general 
de la limitació i fer general l'excepció, i creim que fer 
general una excepció, és una mala política. 1 també 
creim que el Consell de Govern, els pagaments impor
tants, aquest tampoc no maneja tants de cents de mil 
de milions de pessetes com per no poder-los tocar el 
Consell de Govern. 16.000 mil ion s no són 3 milions, els 
pagaments importants bé esta que passin pel Consell 
de Govern, sense excepcions, i si un día hi ha una ex
cepció, també el Consell de Govern sense Decrets ge
nerals, la pot perfectament fer. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Grades, Sr. President. Sí, pareix que de l'explica

ció o de la interven ció que fa el Sr. Alfonso en defen
sa d'aquesta esmena, com si tothom tengués, tots els 
departaments tenguessin autoritzacions i disposicions 
de despeses en relació a xifres superiors a la de 5 
milions de pessetes, que marca el Projecte. Voste diu 
que la xifra de 5 mílions esta bé, jo fins i tot puc 
dir que en Comissió, en re1ació amb aquest sentit, es 
va oferir una transacció per incrementar la xifra fins 
a 10 milions de pessetes, mentre no hi hagués, si no 
record ma1ament, aquesta excepció concreta; es va dir, 
b é, anem a llevar aquesta excepció, pero, si importa, si 
s'ha el'incrementar un poc més la xifra d'autorització 
i disposició amb caracter general, que s'incrementi. 
Nosaltres, no és aquest sentit, no és la finalitat que es 
pretén amb aixo. 

Pensam que e1s 5 milions de pessetes, en general, 
per a tots els departaments, és una xifra correcta, i aixo 
es posa de manifest quan es fixa la normal amb caracter 
general. Ara bé, hi pot haver, que no són molts de ca
sos, a departaments concrets, amb un volum d'inver
sió moIt gros, que el Consell de Govern consideri, per
que és el Consell de Govern que ha d'autoritzar aquest 
Decret, indubtablement, i després amb una motivació 
i en base a una exposició que faci el Conseller que 
demani aquesta atribució concreta, tampoc no és que 
practicament un Conseller que pugui dir jo puc auto
ritzar despeses fins a 20 o 25 milions o 30 milions, 
tampoc no ens movem en les xifres de 100 i 200, que 
voste ha manejat. Aquí, senzillament, Sr. Alfonso, del 
que es tracta, és que per a aquests programes con
crets, de Conselleries eminentment inversores, que ens 
trobam que el límit de 5 milions de pessetes queda 
bastant curt, que hi puguin entrar dins tota una serie 
d'inversions que podríem denominar menors, inver
sions entre 5 i 20 milions de pessetes, que, mitjan<;ant 
un Decret, el Conseller respectiu pugui fer autoritza
cions i disposicions de despesa, en aquest sentit. Nos
altres creim que aixü esta perfectament ajustat a l'es
perit d'aquest Projecte de Llei, que esta perfectament 
ajustat a totes les fases d'autorització i disposició, 
creim que és perfectament logic i, a més, si s'hagués 
demostrat durant els anys que ha estat en vigor aques
ta norma que s'ha fet un abús en aquest sentit, po-

dria entendre unes prevencions, un recels, per part del 
Grup de l'oposició cap a aquesta previsió. Aquí hem de 
dir que només se n'ha fet ús una vegada, ha estat en 
concret per a Obres Públiques i no ens hem mogut en 
quanties de 100 o 200 milions de pessetes, sinó simple
ment incrementar de 5 a 20 pel que respecta al pro
grama ¡d'inversió. Conseqüentment, el fet que l'experien
cia hagi demostrat en aquest aspecte que arnés és con
venient, fa que mantenguem la redacció del projecte 
tal com ve, en aquest sentit. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, té voste la paraula. 

EL SR_ ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí. Sr. Conseller, voste em dóna la raó, me l'ha 

donada tota. Primer, una transacdó que no record, tal 
vega da és la meva memoria, puc ten ir llacunes a la 
memoria, pero, m'ha donat la raó. Ha dit que s'ha fet 
ús una vegada d'aquesta disponibilitat. Quin problema 
hi havia, aquesta una vegada, que tanmateix el Conse
ller va haver d'anar al Consell de Govern, demanar 
l'autorització, etc., ho va haver d'explicar al Consell de 
Govern, que ho hagués acordat el Consell de Govern 
que pot acordar tots els pagaments que siguin neces
saris, no hi havia cap inconvenient. De totes maneres, 
jo em centraria, excepte que aquesta vegada sigui amb 
caracter general, que aixo seria un altre tema. És en 
aixo que nosaltres no hi estam d'acord. 

Precisament, si és una vegada, no és una vega da, 
és una vegada amb caracter general, que el Conseller 
d'Obres Públiques i Ordenadó del Territori, que és el 
que li havíem dit, podra disposar de fer disposicions 
de despesa fins a 20 milions de pessetes. Aixo és el que 
varen acordar, no és el cas d'una vegada, sinó que és 
el cas d'una vegada repetida, una vegada moltes vega
des, que és amb el que nosaltres no estaro d'acord. Es
taríem molt més d'acord amb la transacció, perque no 
és que desconfiem del Conseller, per favor, a pesar del 
que hem dit de la dedicació absoluta i que qualque 
Conseller segur que no se'n tem del que passa per la 
Conselleria, no desconfiam, en general, deIs Consellers. 
La transacció podria ser possible, no tenim cap incon
venient si la manté, ara, no que l'excepció es faci una 
vegada repetida,· cree que ens hem entes, si manté la 
transacció, nosaltres la hi acceptarem. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Soler, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, cree que, no sé si en

cara l'ha entes a en concret, no es tracta que el Con
seller d'Obres Públiques, per exemple, que és el que 
comentam, en aquest cas, si vol autoritzar una despe
sa concreta de 20 milions de pessetes, que hagi de dur
la al Consell de Govern i que el Consell de Govern au
toritzi que ell pugui autoritzar aquesta despesa de 20 
milions, és a dir, per a un cas puntual, probablement, 
Sr. Alfonso, no tendria sentít, perque més val que ho 
autoritzi, en tot cas, directament el Consell de Govern, 
que no que el Consell de Govern autoritzi el Conseller 
per poder-ho autoritzar, perque aixo seria fer el caroí de 
bades en aquest sentit. Sinó que es tracta d'un decret 
amb cadlcter general, general, d'autorització i disposició 
de la despesa, per part de la Conselleria d'Obres Públi-
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ques fins a 20 milions de pessetes per a aquests pro
úrames d'inversió. Perque supos que voste em reconei-
o 
xera que dins el muntant d'inversions en carreteres, 
fins i tot, ja no mirant el muntant, sinó mirant l'as
pecte d'inversions en carreteres, una despesa de 10 o 
12 milions de pessetes, és realment una despesa me
nor dins l'aspecte de carreteres. Que dins una altra 
Conselleria, aquest muntant de 10 o 12 milions de pes
setes, pot ser una despesa majar, per exemple, si ha 
comparam amb la Conselleria de Cultura, per posar-li 
un exemple, tot esta en funció de dins quines parti
des ens movem en aquest sentit. 1, per tant, el Govern 
ens estimam més, en aquest sentit que, en lloc d'incre
mentar la quantitat mínima de 5 a 10 milions de pes
setes, general, no, creim que la de 5 milions de pesse
tes és ajustada, i si hi ha qualque cas concret que hagi 
de sortir, qualque cas concret a qualque Conselleria 
concreta, a qualque programa d'inversió concret, ende
més, que s'hagi de sortir d'aquesta norma, ens esti
mam més fer l'excepció per a un cas concret, que no 
fer l'excepció per a tots els casos. 

Gracies, Sr. President. 

EL S1'_. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Passam a la vota ció de l'esmena 218, de supressió, 

del Grup Socialista. 1 deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moUes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aques-

ta esmena, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moUes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 21 vots; en contra, 26; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena. 
1 passam a la votació de I'artiele 19. 1 deman a la 

Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'artiele 

19, es valen posar drets, per favor? 
Queda aprovat per unanimitat. 
Passam a la votació deIs artic1es 20, 21, 22, 23, 24, 

disposició addicional, disposicions transitories prime
ra a cinquena, que no tenen cap esmena viva. 1 deman 
a la Cambra: L 

Sres. i Srs. Diputats que prestin, Sres. i Srs. Di
putats que votin a favor, es volen posar drets, per fa
vor? 

Queden aprovats per unanimitat. 
La disposició transitoria sisena manté viva l'esme

na 219, de supressi6, del Grup Parlamentari Socialis
ta. Per defensar aquesta esmena 219, té la paraula el 
Diputat Sr. Josep Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta 

transitoria no la varem entendre a Ponencia, no la va
rem entendre a Comissió, i esper, i creim que no l'en
tendrem ara, pero tenim una certa esperan~a que ens 
l'expliquin bé. Perque ens demanen, el Govern ens de
mana que si es produeix un superavit a la liquidació 
deIs Pressuposts del 86, es dediqui al Conveni CoHec
tiu de la CAlB. És que no ho entenem. Si els Pressu
posts estan calculats amb els increments prevists que 
diu del 5 %, si esta calculada l'homologació famosa 
deIs funcionaris de l'Estat, Diputació i Administració 

Local, i damunt hi ha un increment de devers el 20 % 
més de, no se sap gairebé que, a que ve que el Con
veni CoHectiu pugui augmentar aixo? Ja sabem que es 
pot fer un conveni coHectiu que arregli injustícies fu
tures i injustícies socials, ha sabem, possibles injustícies 
socials, ha sabem, i que esta previst a la Llei de Pressu
posts, pero la veritat és que ja en parlarem més en
davant, pero el que vostes augmenten a Capítol 1 posa 
els pels de punta com perque encara ens demanin que 
si hi ha un superavit, que pot ser molt gros, per l'ex
periencia que tenim d'altres anys, pot ser molt gros, 
es dediqui, preferentment, a les obligacions del conveni 
coHectiu. 

Que és que no tenen idea de per on ha d'anar el 
conveni coHectiu? Jo crec que sí, jo crec que tenen 
idea i que l'han pressupostat i que l'han inflat, i que 
s'han curat en salut i que damunt no hi ha hagut cap 
any que hagin cobert, perdó, que no hagin tengut su
peravit de Capítol 1. Si tot aixo és així, perque és així, 
jo no sé a que ve aquesta transitoria sisena que, da
munt és el primer any que ve. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Gracies, Sr. President. Bé, en primer lloc, Sr. Al

fonso, indubtablement, quant a les previsions del Conve
ni CoHectiu hi ha, en primer lloc, és dar que hi ha la 
limita ció del 5 % sobre la massa salarial, una limitació 
que acceptam, pero així, així com al mateix temps, l'Es
tat, vostes mateixos a Madrid, una vegada dita tota 
aquesta limitació del 5 %, s'indou una borsa dins el 
Pressupost de l'Estat de 7.000 milions de pessetes, preci
sament per fer front a increments del nivell retributiu 
més baixos de l'Administració Central, nosaltres, en 
aquest cas, preveim, com voste sap, una partida con
creta per destinar a aquest aspecte i, arnés, assurnp
ció de possibles carregues de tipus social com a con
seqüencia de la negociació del conveni coHectiu. M'es
tic referint, en aquest cas, al tema de l'asseguranc;a de 
vida que, com tenen altres institucions, la Comupitat 
Autónoma ho té plantejat damunt la taula negociado
ra del Conveni CoHectiu, pero al mateix temps el fet 
que, en funció de les disponibilitats concretes, en el 
moment que es feia el Pressupost, s'inclogués hl qúim
titat, jo crec que és de 25 l11iIions que, possibleindit, 
en segons quins aspectes, si s'havien d'afendre,incre
mentar nivells de la Comuriitat més baixos, i, alma
teix temps, fer front a carregues socials, aquesta guan
titat de 25 milions podia ser baixa, que ternem previst 
que pot osciHar entre 25, 30 o 35, com que la quan
titat concreta era molt mala d'afinar, en aquest sen
tit, i en lloc d'anar a posar una borsa indiscriminada, 
el que feim és anar a posar una previsió en relació 
amb el superavit que més ni manco deim que en el 
cas de produir-se superavit a la liquidadó deIs Pres
suposts del 86, anira dedicat, preferentment afer front 
als compromissos que es derivin de la fiITI1a del con
veni coHectiu de la Comunitat Autonoma. 

Indubtablement, aquí, en aquest sentit, sera una 
cosa ajustada en funció del que es negod! en virtut 
d'aquest conveni coHectiu, i creim que és necessari que 
es mantengui aquesta previsió, perque suposa, única
ment, una afectació que fa voluntariament el Govern i 
que la du aquí, a aquest Projecte de Llei de Pressu
posts, en fundó d'una afectació, de delimitar priori-
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tats en relació amb el possible superavit que es pro
dueixi en el 86, a fi de destinar un destí, que, al ma
teíx temps, ja s'han destinat a altres finalitats, per
que, com voste sap, tates les Lleis de Credits Extraor
dinaris que s'han aprovat aquestes darreres setmanes 
també van vinculades al superavit. En definitiva, una 
limitació que creim que ens hem de posar, una prio
rització que creim que s'ha de fer en aquest sentit i 
que, precisament, el que provoca aixo és que no hi hagi 
gran nombre de recursos per poder destinar a aquesta 
activitat i que només hem pogut pressupostar, 25 mí
lions de pessetes. 

I no entraré en aquests moments en el tema del 
Capítol 1, que voste diu que esta calculat exagerada
ment, nosaltres creím que el Capítol I esta calculat ti
rant a justet, és a dir que creim que el Capítol I que 
hi ha en global a la Comunitat Autonoma i examinat 
Conselleria per Conselleria, és més bé just, criteri que 
sé que voste no entén, perque ja hi ha hagut la dis
cussió, en aquest sentit en Ponencia i en Comissió, i 
supos que quan arribem a debatre les es menes que té 
a cada Capítol 1 de cada Conselleria, entrarem en 
aquesta materia. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, té voste la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Sí. Sr. Conseller, voste em diu que aIXO és una 

previsió igual que la de 17.000 milions del Govem de 
l'Estat. A mi aquestes comparacions no em valen, ja 
li ho vaig dir en Comissió, el que, aixo és una previ
sió que, en primer lloc, la posen enguany, encara no 
sabem per que, perque m'ha explicat el mateix i no 
em conven<;. En segon lloc, que té, d'entrada, ja, una 
contradicció, pareix que el superavit del 86 deu ser 
enorme, hi estan carregant· t6t el possible i l'iinpossi
ble, 'crMits extraordinaris i, a més, aixo. Que passa
ria si no hi hagués superavit? Que no es podrien co
brir les necessitats del Convertí? No m'ho crec, aixiJ. 

Bé, el tema és que l'any 84, vos tes varen tenir un 
superavit, és a dir, un~ no execueió, en materia de 
personal, d'mi 12 %" L'any 85, varen gastar menys en 
pf!rsonal del previst, d'un. tI i bl.).sques per cent, és a 
dir, que normalment el camí que duen nó és anar 
curts, sinó pressupostar llarg. 1 enguany, com ja veu
rem més endavant, han pressupostat mólt Uarg. Da
munt, es valen curar en salut, i diuen, aquest supera
vit, jo cree que és una canc;ó al sol, aixo, que és «un 
canto a la Virgen», que diuen també, que posen una 
transitoria per si de cas, per si de cas amb increment 
del 17 %, del 18 % i de qualque Conselleria del 100 % 
de personal, jo no crec que hi hagi si de cas, aquÍ, 
sinó que han de justificar de qualque manera que hi 
pugui haver un supedlvit, ho diuen per endavant i po
sen una transitoría sisena. 

El Conveni CoHectiu, no sé amb quina situació esta, 
logicament supos que mantendran aquest 5 %, supos 
que intentaran fer un equilibrat, equilibrar, fer els te
mes deIs salaris més baixos, supos, tot aixo ha supos, 
pero també estic absolutament segur que les previ
sions de Capítol 1 són més que suficients per fer aixo 
i moltes coses més. Per tant, nosaltres continuam man
tenint que aquesta transitoria sisena és absolutament 
innecessaria i que s'hauria de llevar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, Sr. President. Bé, jo sabia, estava segur que tan

mateix, en aquest aspecte, no el convenceria per mol
tes explicacions que 1i donas, les mateixes que li vaig 
donar en Ponencia i en Comissió. Indubtablement, el 
creixement sera del 5 %, com ten en totes les Adminis
tracions, pero hi ha voluntat per part d'aquest Govern 
que els nivells més baixos puguin tenir un increment 
de la retribució, via una equiparació excepcional en 
aquest sentit, i que aixo esta perfectament contemplat, 
ho fan altres administracions. L'Estat mateix ho fa 
que a més de l'increment global de la massa salariaÍ 
del 5 % preveu una borsa per als funcionaris, de 7.000 
mílions de pessetes. Amb aixo no anam cap a cap al· 
tre sentit, sinó cap a aquest mateix i, indubtablement, 
el que ha provocat aixo ha estat la negociació coHec
tiva, alla on s'han posat de manifest aquests punts, i 
el Govem, una vegada estudiat el nivell de sous d'a
questes categories més inferiors de dins l'Administra
ció, estudiant aquest aspecte, som conscients que és 
necessari fer qualque cosa en aquest sentit, una ve
gada feta l'homologació i acabar ja tots aquests aspec
tes i no fer qualque cosa més en aquest sentit, i es
tam disposats a fer-ho. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Passam a la votació d'aquesta esmena, 219. 1 de

man a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

esmena, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra. d'aques-

ta esmena, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la v<;>tació de l'esmena: a favor, 21 vots; 

en contra, 26; abstencions, cap. Queda rebutjada l'es
mena. 

1 passam a la votació de la disposidó transitoria 
sisena. 1 deman a la Cambra: . .. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
disposició transitÓria, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputáts que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, rnoltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 26 vots; en contra, 

21; abstencions, cap. Queda aprovada la disposició tran
sitoria sisena. 

Votam directament les disposicions finals primera 
i segona que no tenen cap esmena viva. 1 dernan a la 
Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 
disposicions finals, es volen posar drets, per favor? 

Queden aprovades per unanimitat. 
1, per últim, passam a la votació de l'exposició de 

motius, que té viva l'esmena 220/87, de supresió, del 
Grup Parlamentari Socialista. Sr. Alfonso, té voste la 
paraula. 
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EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Després d 'una 

discussió d 'un articulat enredó s i farragós, creim que 
arriba el momcnt el'entrar un poquet amb humor, pel-
que el Govern ens propasa una especie d'exposició de 
Olotius un poc cbmica, i m'ho permetra. I cree que val 
la pena llegir-la, sobretot, el tros del qual demanam la 
supressió, el paragraf 2, i després contar el que ha pas
sato Que ens demana, qu e ens diu a l'Expo ició de Mo
tius el Govern? 

«La informaci6 incorporada i remesa al Parlament, 
juntament amb el Projecte de Pressupost .i en e~p~cia~ , 
la Memoria que s'adjunta, detallen, exphquen 1 Just!
flquen els objectius de la politica economica 1 socj~l 
que inspiren el Projecte de ~ressupost de: la CO~.U1Il
tat AutbnoIDa, així coro dels lDstruments 1 els IDltJans 
necessaris per desenvolupar i e.'{ecutar-los~). Jo crec que 
llegint aixo, dir, Srs. Diputats, se n'han temut del que 
diu aquesta Exposició de Motius?, i anar-me'n, basta
ría, pero per si un cas qualcú no se n'ha temut, resul
ta que el Govern ens va presentar un Pressupost on 
hi faltaven documents essencials, hi faltava, per exem
pIe, l'estat d 'execució deIs tres primers trimestres, ID 
faltava una Memoría, bi cont inua faltant una MemO
ria seriosa, que no fos fotocOpia de le..c; roemories dels 
anys anterior s, h i faltava una quantificació deIs pro
grames a la m emoria, els vuIl recordar, Srs. Consellers, 
que cap de vos tes no ha quantificat els programes 
din s la Memoria, hi sobraven repeticions dins els pr o
grames de la memoria, record q1.lantitat de pagines d'a
questa memoria que deien, primer quart de I?a~i~a, les 
memories aquestes, els programes estan diVldits en 
quatre qual'ts, primer quart de pagina, objectius. pam, 
pam, parD, segon, el mateix, tercer, el roateix, i quart, 
el mat eix. Cree que s'haguessin estalviat rooltes hores 
de maquina si ho haguessin fet només a una p.art .. 1, 
sobretot bi faltava el més important, que és obJectlUs 
de políti'ca economica i social. Bm pareix que els ímics 
objeetius de política economica que varem v,eure en 
aquests Pressuposts varen ser els que varen sortir en 
el Pla de Reindustrialització, que més O manco estan 
reflectits en els Pressuposts de la Comunitat Autono· 
ma. Pero que la documenta ció lliurada a aquest Par
lament hagi estat suficient, ja és realment cOmic, Srs. 
Consellers. 

Que s'expliquen els objectius de política economi
ca i social, tant de bo que no diu cultural, tant de bo, 
perque aixo ja hagués estat encara més gros, també és 
bastant graciós. J, en definitiva, no es tracta d'una ex
posici6 de motius, fer-la acunyada, es tracta de dir, 
dins l'exposici6 de motius, que és el que la Llei de 
Pressupost preveu, varia, fa, pero no contar-nos una 
historia que ningú no se la creu, i roolt manco aquest 
ParIaroent que vol obligar al Govern a tornar a pre
sentar documentació i suspendre la tramitació, durant 
cinc dies, perque no era completa. No li die ja si hem 
d'entrar amb el que és regionalització, que ja no és de 
broma, ja és trist, sobretot, per a les ilIes menors. 

4.000 milions per a la ConseIleria d'Obres Públi
ques, tots absolutament indeterminats, resulta que, a 
nivell de cada illa, el Conseller, la Conselleria d'Obres 
Públiques, avui per avui, no sap si hi fara vivendes, 
si hi Para carreteres ni quines carreteres hi fara, a ni
vell de cada illa. Si aixo és documentació completa i 
justificativa de la política del Govern, jo crec, senyors 
del Govern, Sr. Conseller d'Economia, que ens ha pre
sentat aquest Pressupost i ha hagut de defensar aques-

tes coses, que era molt millor, és molt millor, encara, 
llevar aquest paragraf, i tots, almanco, no creurem que 
ens volen prendre un poc el pel, que a qualcú, de ve
gades, li és necessari. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDEt-lT: 
Sr. Conseller, té vaste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, jo no puc estar d'a

card, indubtablement, amb les afirmacions que fa el 
Sr. Alfonso, en aquest sentit, perque, indubtablement 
els Pressuposts de la Comunitat Autonoma són un~ 
Pres~uposts a.lla on, fins i tot en informació que no hi 
hauna necessItat de remetre al Parlament, i em referesc 
a aquestes memories concretes, ja que s'arriba a ela
borar un tom de prop de 300 pagines, alla on hi ha 
resums explicatius deIs programes i subprogrames de 
cada secció, amb definició deIs objectius, activitats i 
resultats d'aquests, especificant a nivell mínim maxim 
i proposat, indubtablement, fa que, des del nostre punt 
de VIsta, el volum d'informació que es dóna a través 
deIs Pressuposts de la Comunitat Autonoma és sufi
cientment ample COm per poder mantenir aquesta expo
sició de motius. 

Gracies, Sr . President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, vol fer ús de la paraula? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. Conseller, tenc a les meves mans el tom de 

300 pagines, ho agafam a ... , la primera pagina que 
ha sortida, no és el meu tom, per tant, no ho tenia pre. 
parat. Secció 15, Agricultura i Pesca, «obtener una ca
baña en Baleares libre de enfermedades o al menos de 
un 90 %, así como la eliminación o en·adicactón y con
trol de los parásitos en los animales». Pressupost: Ca
pítol 1, no n'm ha, Capital 11, no ·n'hi ha, CapÚol J:V; 
no n'hi ha, Capítol VI, no n'hi ha, Capital VII, no n'hi 
ha . . N'agafam un altre, no ho sé, qualsevol, és igual, 
pagma de, no sé quina secció, ni res, perqu~ esta en 
blanc, Secció 17, esta en blanc, no fema falta, en sobra 
una, ja, de pagina, la pagina anterior, esta en blanc la 
pagina anterior, Secció 17, Programa 0901, Direcéió 'Ce
ne.ral d'Obres Públiques, Manteniment deIs porís, etc., 
mIllora de les instaHacions. Mitjans, zero, és a dir" ho 
n'hi ha, ni han posat tan soIs els Capítols. ' -

Aquesta memoria, en definitiva, aquesta memoria 
que ens presenten, no voldra que li lIegeixi la memoria 
textualment, pero és que podria ser molt divertit. A 
part de la memoria deIs Pressuposts, que és completa, 
que serveix, la memoria, la primera de totes de Presi
dencia, Personal, no se sap, despeses de fun~ionament, 
no se sap, transferencies, tampoc, inversions, tampoc, 
transferencies, tampoco CIar que després esta en els pro
grames, clar que sÍ, pero aquesta memoria sobra. Per
que, endemés, com li deia, a moIts d'aquests apartats, 
d'aquestes quatre parts, estan repetides, diuen el mateix, 
a moltes. 

Bé, el tema és que no valen 300 pagines que diuen 
poc, no valen, que no valen aquests tipus d'exposició 
per programes, aixo no val, aixo no són programes, 
encara no són programes, duim tres anys i fa tres anys 
que no fan programes, el primer any varem dir, comen
cen bé, comencen amb un Pressupost per programes, el 
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segon any varem dir, senyors, s'equivoquen, no són 
uns Pressuposts per programes, el tercer any de Pres
supost per programes ja, encara hem empitjorat. 

Bé, el que nosaltres volem dir és que demanam la 
supressió d'aquest paragraf dos de l'exposició de mo
tius, que no esta justificat per part del Govern en 
aquesta exposició de la Llei que la documentació és 
completa, que hi ha unes memories explicatives, etc., 
etc., etc. l no esta justificat perque no és ver, i quan 
una cosa no és ver no importa dir·la o no s'ha de dir, 
i l'únic que volem és que es llevi, perque no és ver, 
amb la resta, l'exposició de motius, diguin, aixo és la 
Llei de Pressupost del 87, hi estarem d'acord, perque 
sí és ver. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Passam a la votació de l'esmena 220. l deman a la 

Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

esmena, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es vol en 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 21 vots; en contra, 28; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena. 
l passam a la votació de l'Exposició de Motius. l 

deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 28 vots; en contra, 

21; abstencions, cap. Queda aprovada l'exposició de 
motius. 

Abans d'entrar al debat de les Seccions, aquesta 
Presidtmcia decreta un descans de deu minuts. 

EL ~R. PRESIDENT: 
Srs. Diputats, volen fer el favor d'entrar dins la 

Sala que hem de procedir a una votació? 
... impedir l'entrada a la Sala. Procedirem al se

güent. Le Secció 02 no té cap esmena, i la passam di
rectament a votació. 1 deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Secció 
02, es volen posar drets, per favor? 

Queda aprovada per unanimitat. 
Passam a la Secció 11. Poden entrar els Srs. Dipu

tats. 
La Secció 11 té diverses esmenes vives, les quals, 

després de parlar amb els diversos representats deIs 
Grups PoIítics, s'han anat agrupant de la següent ma
nera: esmenes 221, 222 i 223 i 224, fins a la 223 es de
fensen conjuntament. 

Té la paraula el Diputat Sr. Josep Alfonso Villa
nueva. 

EL SR. ALFONSO VILLÁNUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 
Fa un moment, abans de sortir a descansar, anun

ciavem que en parIaríem del tema de Capítol 1, i ens 
toca comen<;ar-ne a parlar. Bns toca comen<;ar-ne a par-

lar i comen¡;:arem per la Secció 11, que afecta Presiden. 
cia. En aquesta Secció, el Grup Socialista presenta tres 
esmenes que hem agrupades per no fer més avorrit 
aquest debat i perque totes es refereixen al mateix, a 
Capítol 1, a l'increment de cost de personal de Capí
tal I. 1 proposam, en aquestes esmenes, que es redueixi 
aquest Capítol 1 en 7.700, perdó en 7.770.000 Pts., sobre 
un Pressupost de 267 milions de pessetes. És a dir, una 
reducció, aproximadament, d'un 3 % que ens pareix no 
excessiva donat l'increment, perdó, l'increment que el 
Capítol 1 té. 

1 comen<;arem a veure·ho . El Capítol 1 de Presi· 
dencia, Srs. Diputats, té un deIs increments més baixos 
de totes les Conselleries de la Comunitat Autonoma, 
només puja un 17'60 %, i en un any de contenció de 
la despesa pública, en un any en que les retribuclons 
salarials es mantendran del 5 al 7 %, ens pareix que 
és una política prudent aixo de només augmentar el 
17 %, pero com que nosaltres també volem que ha 
sigui un poc més, proposam que es redueixi un poquet 
més, un 3 % més, i quedi en un 14 %. 

1 amb que es produeix aquest increment? Per que 
es produeix aquest increment? És obvi que es podria 
produir per diverses causes, per increment de planti
lla, per increment de salaris, per homologació, per in
crement de nivells, i ja em pareix que no es pot pro
duir per res més. Increment de plantilla, l'increment 
de plantilla que ens propasa la Presidencia, és de 6 
treqalladors, passa de 98, 1986, a 104, 1987. Si els tre
balladors, al nivell mitja de retribució d'aquesta, de 
Presidencia, ens situaríem a 9 milions de pessetes, re
tribució més Seguretat Social. Li vull dir al President, 
que supos que no ha sap, perque no té per que saber
ha, que el nivell mitja de retribució de la seva Conse
lleria, són 2.490.000 Pts., cost global de personal, cost 
global de personal, 2.480.000 Pts., que esta bé, no esta 
malament, amb Seguretat Social. NosaItres li proposam 
que, en aquest concepte d'increment de retribucions, 
voste no augmenti aquest 17 %, aquesfs quasi ' 5_0 mi
lions de pessetes, i que n'augmenti 7 milions i mig 
manco. Aquests 9 milions d'augment de plantilla, els 
podríem sumar al Pressupost de l'any passat i ens dona
ria, aplicant el 5 % d'increment, més relliscament, més 
homologació, aproximadament un 11 o un 12 '%. Com 
que nosaItres també creim, com deia el Consell~r, que 
tal vegada els I;onvenis són un poquet durs i s'aug
menta un poc més, pensam que s'ha d'augmentar, que 
podem arribar fins al 14 %. Pero és que ens agradaria, 
per entendre"ho, que qualcú ens explicas per que es 
produeixen aquests augments. Per que una Secció o un 
subprograma o un programa que és la Secretaria Ge
neral de Presidencia, augmenta un 42 % del cost del 
Personal, ningú no ens ha ha explicat. Per que Rela
cions Institucionals només augmenta un 3 %? Tampoc 
ningú no ens ha ha explicat. Per que Direcció General 
de Presidencia, Secretaria General Tecnica augmenta 
el 17 %, i per que Protocol augmenta el 5 %? Nosal
tres no sabem, senyors del Governs si és que s'han 
equivocat fent el Pressupost, pere que amb el mateix 
nombre de persones, en aquest cas Secretaria General 
de Presidencia, 5 persones, amb el mateix nombre de 
persones augmenta un 42 %, no ha entén ningú, alman
ca, jo no ho puc entendre. Perque no crec, ni ho expli
ca, els increments de nivell que es donen a altres Ilocs, 
aquí tampoc no els hem trobat, és que ja pots cercar, 
pots cercar el que vulguis, i resulta, al final, que nin
gú no pot explicar aquest increment del 17 %. Tengui 
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en compte que no estam parlant de xifres petites, en 
aquest moment parlam d'una xifra petita, de 7.760.000 
pts., pero a l'esmena següent que vendra, parlarem d'una 
xifra més grossa, que és el tema de les vacants, que 
és una altra argumentació i és una xifra més grossa. 1 
a certes Conselleries, parlam de 100 milions. Per tant, 
creim que val la pena una reflexió o, almanco, que 
aquest Parlament i tata l'opinió pública té dret a l'ex· 
plicació, si n'hi ha qualcuna, i nosaltres creim que no, 
de per que el nivell de crei.xement de la despesa corrent 
de personal a la Secció 11, Presidencia, és del 17)60 %. 
La nost1'a esmena pretén deixar-lo redult al 14, no és 
massa, creim que un 14 % a un any que l'Estat augmen
ta un 5 %, sempre ens el treuen d'exemple, aquesta 
vega da l'havien d'haver tret, el 5 %, que les empreses 
en general van del 5 al 7 %, vostes s'han passat un 
molt. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, en relació amb el Ca

pítol 1, de Presidencia, intentaré donar-li una explica
ció de com esta el tema, a veure si fent números arriba 
a donar per bones les nostres xifres, les que tenim 
fetes damunt l'exercici de Pressuposts. El Pressupost 
del 86 tenia consignació en Capítol 1, el Pressupost del 
86 de Presidencia, parlarem en xifres globals, és a dir, 
no entrarem, tenia 227 milions de pessetes, a aquests 
227 milions hi ha d'afegir voste el 5 %, amb la qual 
cosa ens situam a 238 milions, és a dir, el 5 % de 227 
són 11 milions, per tant, ens trobam a 238. A aixo hi 
ha d'afegir l'homologació més la part de la Seguretat 
Social corresponent a l'homologació, que, segons les 
dades que tenim, ens dóna una xifra aproximada de 
7 milions de pessetes, amb la qual cosa hem passat ja 
de 227 a 238 i n'hi hem afegir 7, i són 245. Pero, llavors, 
com voste sap, hi ha un concepte nou que s'inclou als 
Pressuposts, que és la Seguretat Social corresponent 
deIs alts Carn!CS, perque així ha especifica la norma
tiva estatal en la materia, que per primera vega da s'in
clou dins els Pressuposts, i aixo ens dóna una xifra de 
6 milions de pessetes, amb la qual cosa en anam de 
245, més 6, són 251. Vacants, és a dir, places de nova 
creació que hi ha dins el 87. dos analistes, amb 6 mi
lions de pessetes, un auxiliar. de nova creació, i una 
pla~a també de nova creació. una netejadora a Mari
vento que són 3 milions. Per tant, 251 més 6 sén' 257 
més 3, són 260. Amb la qual cosa, deIs 260 als 267 que 
hi ha pressupostats, com voste sap, dins el 86 es varen 
pressupostar moltes vacants amb dotació mitjana, amb 
dotació de mig any, i, indubtablement, aquests 7 mi
lions són la part proporcional de la pressupostació a 
l'any d'aquestes mitges vacants que es varen pressupos
tar dins el 86. 

Nosaltres, per consegüent, entenem que el Pressu
post de Capítol I de Presidencia és ajustat i demanam 
que es rebutgin aquestes tres esmenes. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, vol fer ús de la paraula? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. Conseller, ens ha fet una explicació de sumes 

i restes que no difereix, en excés, de la nostra, només 

que quan ha globalitzes tot, les xifres es maregen. L'any 
passat vare m proposar una esmena per a homologació, 
se'n recorda?, una esmena que dei a que s'homologas, 
i el Conseller d'Interior ens va dir que aixo costaria 
de 200 a 250 milions de pessetes. L'homologació que 
voste ens conta al nivell de funcionaris de la Comunitat 
Autonoma resulta que se'n podria anal', enguany, i l'any 
passat ja s'havia fet feina amb homalogació, 155 mí· 
líons, em pareix que s'havien dedicat, resulta que en
guany és de 400 milions . I no ens va, és a dir, aixo 
no suma. Pero tampoc no m 'explica increments de, per 
exemple, Serveis Generals , com li deia, de Presidencia, 
cinc persones, cinc treballadors, igual, no ha variat, 
pressupost: 27 milions de pessetes, 1987, 1986, cinc pero 
sones, pressupost: 19 milions de pessetes. Aquí són tots 
els alts carercs quant a Seguretat Social? Els alts car
recs, a la Conselleria, n'hi ha quatre, alts carrecs, alts 
carrecs polítics, deIs que paguen nou a Seguretat Sa
cial, Consellers, n'hi ha quatre: President, Vice-presi
dent, «si cabe», i els dos Consellers sense cartera. Per 
tant, n'hi ha quatre. Aixo no val 6 milions de pessetes. 
Aixo no ens ho ha explicat. 

Les xifres que ha fetes les ha fetes amb números 
rodons, i amb números rodons, jo cree que a voste 
també li han sobrat devers 7 mUions de pessetes, que 
és exactament la nostra esmena, perque n'ha sumat 67, 
perdó, 60, fins a 260 i després, per altres conceptes, n'ha 
posat 7 més, per les vacants, pero és que enguany estam 
al mes de ma:n;, ja estan cobertes aquestes vacants, i 
amb els coneixements que nosaltres tenim de com ha 
funcionat la Comunitat Autonoma en la qüestió de per
sonal, que és un tema del qual no en puc parlar, pero 
aixo sí que ho puc dir, perque no és secret, sí sabem 
que la majoria d'aquestes vacants s'han anat repetint, 
han estat repetidors, en el sentit que sis mesos, sis 
mesos, sis mesos, sis mesos, i que no s'ha aturat de 
més, podria estar pressupostat com volguessin, pero 
que estaven cobrant de la Comunitat Autonoma, en ge
neral, sí. Per tant, tampoc no em conve<;. Aqueste; 7 
milions de vacants de sis mesos, sis mesos, la ventat 
és que no s'ho creu ni voste, jo no m'ho cree, vist 
el que he vist o tot el que hem vist de l'analisi deIs 
contractes en aquest aspecte. 

En definitiva, Sr. Conseller, quasi quasi m'ha -donat 
la raó, que l'esmena de 7.700.000 Pts. esta bastant ben 
calculada, i aixo que l'hem calculada en termes mit
jans, i no m'ha pogut explicar per que els Serveis 'Ge
nerals de Presidencia augmenten quasi, exactament 
8.100.000 Pts., que és un 42 %, aixo no ens ho ha poglit 
explicar, perque no té explicació, aixo és claro Jo crec 
que Relacions Institucionals, que és Vice-presidencia, 
amb la repercussió deIs alts carrecs, de la Seguretat 
Social d'alts carrecs, hauria d'augmentar més d'un 3 %, 
excepte que els Consellers i el Sr. Vice-president s'hagin 
disminult el sou, cosa que no cree. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, Sr. President. Bé, voste, Sr. Alfonso, ha usat, 

en relació al Capítol 1, un procediment deductiu, en 
base al qual treu un tant per cent d'increments astro
nomics, no nomes a Presidencia, ja ha dit que a Presi
dencia és alla on manco hi ha, pero a totes les Conse
lleries, a cada Conselleria ha estat fent aixo. 1 jo, sen-
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zillament, li he donat unes xifres d'un procediment 
deductiu, estudiant per que és produeix aquest in cre
ment i estudiant quin es són les jústificacions que tenen 
aquests increments. No esperava convencer-lo, pero da
vant aquesta argumentació que varen fer al debat de 
totalitat, que han fet dins Comissió, i que tornen ma
nifestar a PIe, que el Capítol 1 esta exagerat, jo el que 
m'he limitat afer és donar-li, retre-li comptes en el 
sentit que deIs 227 milions de pessetes que hi havia 
dins el Pressupost del 86 als 267 que hi ha en el Pres
supost del 87, quins són els escalons que justifiquen 
aquest increment, jo que cree que aquest increment ha 
quedat perfectament justificat, i comprenc que, com 
que bona part de l'estrategia que té pensada voste o 
que du a terme, en relació amb aquest Projecte de 
Pressupost, es basa en els excessos de Capítol 1 i Ca
pítol n, que el fet que jo li hagi donat aquí unes xifres 
que justifiquin aquests increments, poden suposar un 
mal cop a aquesta estrategia, fa que voste no accepti 
aquestes xifres. Jo die que són les xifres que tenim 
nosaItres calculades, que són les xifres que encaixen 
en aquest sentit, i, per tant, rebutjam aquesta esmena. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
MoIt curto No es tracta d'una estrategia, respecte 

d'aixo. Es tracta de reduir la despesa pública a uns ni
vells aceptables, acceptables. 1 ja em pareix exagerat el 
14 '%, en aquest cas, ja em pareíx exagerat, tenint en 
compte que hi ha 9 milions, i aixo representa un 4 % 
d'increment de plantilla, la veritat, bé, ho podem adme
tre; pero no hi ha explicació perque un subprogra
ma augmenta un 42 %, no hi ha cap explicació, Sr. 
Soler perque voste em digui que els dtlculs perme
noritzats que em dóna són ver, quan jo li he demos
trat que el tema de les vacants de l'any passat o estaven 
mal pressupostades o s'han pagat malament, perque, 
la veritat, és que es cqmpten amb els dits de la ma, 
i me'n sobren, les vacants que hagin estat sis mesos 
sense cobrar, que no hagin estat cobertes aquests sis 
mesos, i, a Presidencia, ni una, i aixo, li ho puc garantir, 
perque ho tenc comprovat, í no puc entrar més en 
aquest tema, com voste pot comprendre. Per tant, aixo 
no justifica" practicament, ni un duro. El tema de la 
Seguretat Social deIs alts carrecs, dones és una sort 
que n'hi hagi quatre, pero resulta que aquí on n'hi ha 
tres, només aumenta el 3 %, tampoc no ho justifica. 

EL SR. PRESIDENT: , 
Sr. Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Bé, en relació amb les vacants del 

86, indubtablement, si dins el 86 les varem pressupos
tat únicament per mig any, i qualcuna de les vacants 
aquestes o bé són cobertes o bé estan en fase de con
vocatoria, indubtablement, si les pressupostam dins el 
87, no les podem pressupostar amb la mateixa quantia 
que les varem pressupostar el 86, si al 86 les havíem 
pressupostades en mig any, indubtablement dins el 87, 
s'ha donat tota la pressupostació de tot l'any 87. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir els aItres Grups Polítics? 
Passam, aleshores , a la votació de les esmenes 221, 

222 i 223, conjuntament. 1 deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que aprovin aquestes esmenes, 
es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moItes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor, 18; vots en contra, 28; abstencions, 

cap. Queden rebutjades aquestes tres esmenes. 
Passam a debatre l'esmena 224, del Grup Parlamen

tari Socialista. Per defensar aquesta esmena, que és 
esmena de reducció al Capítol I, vacants, de 34.860.000 
Pts., té la paraula el Diputat Sr. Josep Alfonso Villa
nueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Sí, Sr. President. Srs. Diputats, aquesta esmena, 

quantitativament, és més important. Jo li vull explicar, 
al Sr. Conseller d'Economia, perque després no ens faci 
números, el calcul. Li he dit que hem _ calculat, per
que no tenim altre meto de per fer-ho, nosaltres no 
disposam deIs funcionaris ni deIs ordinadors de la Con
selleria d'Economia ni de les altres Conselleries, i ho 
hem calculat sobre cost mitja. d'un funcionari, que és 
un crucul perfectament valid i més exacte del que els 
ha sortit als Pressuposts anteriors, a vostes, així que 
no ens molesta haver-ho calculat així, ni demanam dis
culpes, només li dic perque no ens faci altres calculs, 
ho hem calculat així. 

El tema d'aquí és el tema de les vacants. L'any 
1986, a la Conselleria, perdó, a Presidencia, es calcula
ven 18 vacants, el 1987, Presidencia calcula 7 vacants. 
Com es distribueixen? Una vacant a Relacions Institu
cionals, 7 vacants a Direcció General de Presidencia, 9 
vacants a Secretaria Tecnica de Presidencia. Total, en 
definitiva, 17 vacants, i nosaltres creim i ho hem dit 
moltes vegades que Presidencia, en aquest cas, té un 
conjunt de personal proporcionaIment molt elevat dins 
la Comunitat ~utonoma, molt elevat, 104 persohes a 
Presidencia, amb les funcions que té Presidencia, ens 
pareix 1Jn nombre considerable de personal. D'acord que 
fa molt poe temps, i posarem un altre exemple, ja que 
vostes són tan aficionats a posar exemples a nivell d'Es
tat, que es eriticava fa molt poe ltemps, fa un mes, 
que es eriticava, al Servei de Presidencia d'un país coro 
E'spanya, que maneja uns quasi 20 bilions de pessetes, 
se li criticava una estructura de personal important. 
~s obvi que Presidencja aquí i a Madrid i a Andalu
lija i a Valencia_ ha de tenir una estructura de per
sonal, per moItes raons, perque dóna suport al Govern, 
perque dóna suport al ConseIl de Govem, etc., pero 
104 persones ens pareixen excessives. 

A Personal, també, hi tenen ficat el Vice-president, 
perdó, a Presidencia, el Vice-president i hi tenen ficat 
Estadística, són quatre persones. 104 persones amb 17 
vacants que són vacants de sempre, perque supos que 
es cobreixen amb eventuaIs i transitoris i interins i 
tota aquesta historia, amb 17 vacants, ens pareixen molt 
excesives. 1 nosaltres proposam que tenguin prudencia, 
que esperin SOFEMASA, que esperin els estudis que 
juntament els funcionaris de la Comunitat Autonoma 
fan amb SOFEMASA, que esperin tenir plantilles orga
niques i, en funció d'aquestes plantilles i en funció de 
l'estudi de neeessitats, si hi ha d'haver una vacant o 
no, es ere! aquesta vacant, no perque sí, perque també 
sabem que el nivell de produetivitat, en general, de 
I'Administració Pública de la Comunitat Autonoma, no 

...... 
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entrarem a les altres per no posar exemples desagra
dables, és bastant baixet. Nosaltres li respectam la pos
sibilitat de crear 3 vacants, ben distribu'ides, i dema
nam que es redueixin, que es deixin de cobrir, de mo
ment, 14 vacants. 

1 no ens diguin que amb aixo no es podran dur a 
terme les coses i tot aixo, han tengut quatre anys per 
fer l'estudi aquest, fa quatre anys que van les planti
lles organiques, és molt de temps, per als 1.800 funcio
naris o 1.904 que n'hi ha o 1.912, em pareix que ja són 
funcionaris, ja és temps, quatre anys. 

La reducció de vacants, en general, nosaltres creim 
que esta totalment justificada, nosaltres creim que vos
tes es passen absolutament amb el tema de vacants, i 
només té una explicació, i és que no ha muntat una es
tructura organica i administrativa adequada a les ne
cessitats de la Comunitat Autonoma. Si estigués ben 
estudiat el tema, a nosaltres no ens importaria que 
Presidencia tengués 104, 125 o 98, com l'any passat, així 
com esta en aquests moments organitzac1a la Comuni
tat Autónoma en aquesta materia, creim que és impnl
dent augmentar les vacants o cobrir aquestes vacants, 
igual que era imprudent, i cada vega da s'esta demos
trant més, que era comprar edificis per tot, per tot 
Palma, per tenir a tot Palma el Govern de la Comunitat 
Autonoma, les Conselleries, que el Govern només és a 
un Uoc. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, jo, en principi, po

dria acceptar dins aquesta comparació que fa el 
Sr. Alfonso, que 104 persones dins Presidimcia és un 
nombre execessiu. Ara, hem de tenir en compte, i vos
te aixo ha sap perfectament, que no existeix dins aques
ta Comunitat Autonoma una Conselleria de Presidencia, 
comexisteix a altres llocs o com existia a un detenni
nat moment el Ministeri de la Presidencia, i aixo fa que 
des d~¡- moment que no existeix aquesta institució, esta 
concentrat tot dins Presidencia. És a dir, indubtable
ment, tenint en compte aquesta circumsHmcia, fa que 
entenguem qUe 104 persones no és, en absolut, un nom
bre exagerat. 

I, per altra part, les vacants que hi ha, bé és cert 
que bona part de vacants del 86 es varen torbar a co
brir-se, i aixo va fer que en el moment en que es re- _ 
dactaren les plantilles pressupostaries, places que en 
aquests moments apareixen com a vacants damunt el 
tom pressupostari, ja estan cobertes o estan en fase 
de concurs, precisament, per mor d'aixo, amb la previ
sió que tenim, en la mesura del possible, deixar les 
vacants cobertes en un període relatiu de temps, per
que el retard que hi va haver dins el 86 s'esta recupe
rant en aquests moments, entenem que no és oportú 
acceptar aquesta esmena. 

Gracies, Sr. President. 

EL ~'R PRESIDENT: 
Sr. Alfonso, té voste la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. Conseller. El que m'ha dit, quasi el darrer és 

el que més por m'ha fet, ens posam a tremolar si vos
tes tenen la intenció de cobrir totes les vacants, de ver, 

que havent-hi un període electoral próxim deixin de co
brir les vacants, racionalitzem o racionalitzin la fundó 
administrativa de la Comunitat Autonoma, i si, després 
d'haver fet aixo, és necessari, es cobriran les vacants, 
no crei'n una estructura que sigui insuportable, quant a 
cost per a la Comunitat Autónoma. 

EL SR. Pl{ESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, Sr. President. Senzillament, per dir que quan 

una Conselleria en concret pressuposta una vacant és, 
perque, estlldiades les funcioDS i les feines que 
hi ha dins cada Departament, es considera oportú la 
creaci6 d'aquesta vacant. Per allra part, el fet que es 
pressllposti fa que hi hagi voluntat que es cobreixi 
aquesta vacant, i el Govern, en absolut, no renuncia 
que les vacants que hi hagi pressupostades dins el 87, 
dins el sistema normal de convocatoria, es pugui anal' 
anant cabrint, indubtablemellt. Aixo és una cosa que 
és perfectament logica, pe.rque hem fet un Pl'essupost 
per a tot l'any, i en la mesura que dins aquests mesas 
es puguin treure concursos, s 'aniran treient i s'aniran 
cobrint les vacants que hi ha previstes. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol en intervenir els altres Grups Polítics? 
Passam, aleshores, a la votació de l'esmena 224. I 

deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A. favor, 18 vots; en contra, 28; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena. 
Les esmenes 225, 26, 27, 28, 29 i 30 es defensaran 

conjuntament pel Diputat Sr. Josep Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Continuant ,amb l'estrategia que deia el Sr. Soler 

de reducci6 de Ja despesa corrent, entram a' un d~l~ 
Capftols que erec que -és més espectacul<ir a'inere
roent de la despesa corrent. I, al Sr. Soler ti ha _es~t 
molt dificil fer números, i explicar-ho, COm há mtentat 
explicar al Capítol I, perque aixo no té expliéatio.La 
Secció 11, Capítol 2, despesa corrent, veuríem, no érec 
que valgUi la pena llegir que és per a dotació de despe
ses d'ofieina, despeses d'oDcina, Uoguers, combustible, 
atencions de cal'acter social i representatiu, vestuari, 
activitats especifiques, etc., cree que no val la pena, 
augmenta per a Presidencia amb un 52'75 % . No que
den un poc aturats? Perqll~ jo cree que ens hi podem 
aturar. Practicament, la meitat del que es va gastar 
l'any 1986, la mejtat més el que es va gastar a Pressu
posts, passa de 93 mmous a 142 mitions de pessetes. 
Passa per damunt amb molt el primer Pressupost de 
l'any 86, aplicant-li un augment normal, pos normal en
tre cometes i subraIlat, d'un 20 %, encara el supera. 
Mirin la corba, que ja seria una recta d'un coet, que 
farjen aquests Pressuposts, així com anam. 93 milions, 
l'aoy 1986, aprovats ; 116, els anteriors, és a etir, els 
que varen ser presentats, retirats, bé, la historia aque-
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Ha; i 142, enguany. Que passa amb les despeses cor
rents de Presidencia? Gn se'n van aquestes despeses 
corrents? Que és aixo d'augmentar de 27 milions a 46 
milions l'article 25? Aquest article és atencions de ca
racter social, publicacions i informació, despeses d'e
quips informatics, vestuari, material tecnic, despeses 
diverses i activitats específiques. Com ho explicam, 
aixo? Com s'explica que l'article 24 ens augmenti de 6 
milions a 8 milions? Com explicam que l'article 28, Pro
moció i Estudis, curiosament, en epoca electoral és bo, 
augmenti de 12 a 19 milions de pessetes? La veritat, 
aquest increment del 52'75 % en Capítol II no té cap 
explicació, nosaltres demanam una forta esmena ele r e
ducció, precisament, per mantenir la contenció de la 
despesa corrent de la Comunitat Autonoma que el Grup 
Regionalista va aconseguir mantenir l'any passat. Cu
riosament, enguany, el Grup Regionalista els deixa que 
facin «de su capa un sayo», incrementin tot el que vul
guin en despeses corrents , l'increment global és un 
46%, posa els pels de punta, i la Presidencia augmenta 
el 52'75. 

Jo no sé, Sr. Soler, que voste que és el Conseller 
d'Economia i no fa tots els Pressuposts, com li han 
pogut aficar aquesta goleada de les despeses corrents. 
Jo no sé si és que han tengut massa doblers, i han dit, 
gastem per aquí on sigui. Jo no sé que ha passat, pero 
és que ningú, dins aquest Parlament, no es pot explicar 
com de despeses corrents, i ho veurem més endavant 
en altres Conselleries on fins i tot hi ha anecdotes di
vertides, i en un Pressupost que hi hagi anecdotes diver
ti des ja és estrany, hi ha anecdotes dívertides, jo no 
sé, Sr. Soler, com ha pogut permetre, des de la Conse
lleria d'Economia, que els pressuposts de Presidencia, 
cIar que el Conseller d'Economia aturar Presidencia és 
molt mal de fer, la veritat és aquesta, aturar una aItra 
Conselleria deu ser més mal de fer, perque ha augmen
tat molt més, pero vaja, aturar Presidencia és mal de 
fer, com ha permes un augment de la despesa corrent, 
de despesa, del 52 '%. Jo no sé, cree que voste tampoc, 
i cree que s'han passat molt en l'increment de la des
pesa corr«nt en aquesta Comunitat Autonoma. Tot el 
que s'ha aconseguit de més en assignacions, que és ver, 
que el Pressupost ha augmentat molt, tot aixo, practi
cament, es perd per lesbardissesj encara que em digui 
que l'equilibri pressupostari de percentatges és el ma
tei~, per~ és .que si unmilionari. ensregalas 7 o 8.000 
milions i ~antengués aquest equilibri pressupostarí, les 
~espe~((s corrents, el Sr. Gilet podria fer activitats es
pecífiques a balquena, podría gastar el que volgués amb 
aquestes coses que no sap com es gasten, ho podría fer, 
i jo cree que no és aixo, quan hi ha més fons, el que 
s'intenta és fer activitats que vagin en benefici de la 
coHectivitat, i fonamentalment fer activitats de Capítol 
VI i Capítol VII, i qualcuna de Capítol IV, perque aíxo 
és, s'actua directament a la coHectivitat. 

Sr. Soler, 52 % d'augment és un augment tan alt 
que requereix una tisorada forta que és la que nosal
tres li proposam. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, Sr. President. Bé, Sr. Alfonso, voste des del meu 

punt de vista, en aixo treu els números fora de con
texto Al Conseller d'Economia i Hisenda, indubtable
ment, 1i preocuparia si dins una estructura pressupos-

taria, per posar una comparació, les despeses corrents, 
comparant any en any, i voste en aixo ha donat la 
mateixa contestació, com que voste sap que dins Co
missió jo li vaig replicar en aquest sentit, ja va voste i 
s'avan¡;:a amb el que li vaig a dir, pero jo és que em 
mantenc a les mateixes. 

Si del 86 al 87, dins l'estructura pressupostaria, per
que el que hem de contemplar és una estructura pres
supostaria en relació a l'altra, no hem d'anar a mirar 
només els increments concrets, s'ha d'anar a contem
plar l'enfocament que és dóna del Pressupost i com es 
manté la correlació deIs distints Capítols dins el Pres
supost. Bé, si passassim, per exemple, d'una proposició 
dins l'estructura pressupostaria del 27 0/0, del que pero 
toca a Capítol 11, al 40 0/0, o al 32 o al 33 %, indubta
blement, en aquest cas, li hauria de donar la raó, li 
hauria de dir, s'ha disparat la despesa corrent, ara, hem 
de tenir en compte que dins el que és estructura pres
supostaria, comparant Pressupost del 86 i Pressupost 
del 87, es manté, en el Projecte de PressuposL:S del 87, 
es manté la mateixa composició practicament de des
pesa entre tots els Capítols, i aixo és un indici que, 
amb aquesta famosa engegada de despesa corrent que 
voste manifesta en relació amb aquesta Secció i amb 
totes les Seccions pressupostaries, que jo no puc com
partir-la en sentit estricte. Indubtablement, amb més 
pressuposts, amb més activitats, amb més actuació de 
la Comunitat Autonoma, s'ha d'incrementar, per pura 
logi,ca, la despesa corrent, i l'important des del nostre 
punt de vista és que es mantenguin les proporcions 
pressupostaries. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, té voste la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Es veu, Sr. Conseller, que en aquest aspecte ha 

perdut un poc la moral, voste, perque m'ha donat una 
explicació, la normal de Comissió, pero que sap que 
no és explicació. 

És ver que ha augmentat un 52 %, 52'75 %, la Con
selleria de Presidencia, la Secció 11, en despesa corrent? 
És ver, aixo, indiscutible, és ver. És ver que no s'ha 
augmentat el volum de serveis, excepte en molt petita 
mesura? Tainbé és ver. Per tant, si aquestes dues af'ir
macions són ver, no té cap justificació que es manten
gui una estruCtura pressl1postaria de la despesa corrent. 
I li he .posat lés semblances, i ara li faré inés gros~ 

Si Presidencia o la Conselleria d'Economia jugasa 
la loteria, la loto, la primitiva, i li tocas sin sis plens en 
un any, i tragués 2.000 milions, o 4.000 o 1O.00G milions 
de pessetes, i s'incrementassin al Pressupost, voste creu 
que aquests 10.000 milions s'haurien de distribuir igual
ment entre els distints Capítols? No. Aquests 20.000 mi
lions, o 10.000 milions o 5.000 milions haurien d'anar a 
aquelles activitats que no fossin creació de despesa cor
rent perque no és necessari, quan no és necessaria una 
despesa corrent, no s'ha de fer. I bé és ver que si li ha 
més pressupost, hi haura d'haver més papers per jus
tificar la despesa, pero tampoc, tampoc no és aixo, 
tampoc no es tracta d'augmentar el 52 %. 

J o he estudiat el que he pogut estudiar de les Me
mories, i he estudiat, com és logic, la plantilla orga
nica i el nivell de serveis que dóna, i l'augment de ser
vei que ha donat a la SeccÍó 11, és senzillament alguna 
cosa més en estadística, i punt, i res més. Per tant, el 
que ha d'estar en relació és el nivell de servei i la des-
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pesa corrent, aixo sí que ha d'estar en relació, no una 
estructura pressupostaria pel que 1i deia, només ens 
faltaría aixo, que ara l'Estat tornas boig, que ara l'Estat 
Nacional tornas boig, i ens regalas 40 o 50.000 milions, 
vos tes passarien a Presidencia, en lloc de 142 milions, 
300 mlions de pesetes en despesa corrent, i es man
tendría la mateixa estructura pressupostaria. No és 
així. 

Un cert increment, per íncrement del conjunt glo
bal deIs Pressuposts, es produeix, pero sí no hi ha in
crement de serveis, aquest increment no es pot donar 
o no s'ha de donar. Vol que li digui el que crec? Vol 
que Ii digui realment el que crec? Bé, en certs llocs, 
¡'any passat, vostes es varen estrényer tant el cinturó, 
que possiblement s'ofegaven, enguany se l'han eleixat 
tan obert, que passara el contrari. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. ConseIler, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, Sr. President. Bé, en aquest sentit, voste fa una 

exageració, índubtablement, ni una cosa ní l'altra, és a 
dír, ni cinturó totalment estret, pero tampoc tan am
pIe. En aixo, no puc compartir aquesta afírmació que 
fa en aquest sentit. 

Es ver, indubtablement, que sí es compara el 86 
amb el 87, en termes relatius hi ha un increment, ara, 
jo també li deman si no és més ver, si no és més ver 
que dins l'estructura pressupostaria global es manté el 
Capítol n dins la proporció mateixa. Aixo és l'objectiu 
que s'ha d'anar a aconseguir quant a la contenció de 
despesa pública de tipus corrent en aquest sentit, és a 
dir, que no es dispari dins el conjunt de l'estructura 
pressupostaria. 

1, per altra part, voste parla d'aspectes d'atencions 
de caracter social i representatiu, sí, pero també dins 
el Capítol 11, enguany hi ha partides previstes per a 
ajudes a la Universitat, etc., a través de dotació de nous 
serveis, que també va a Capítol n, és a dir, que ho hem 
de tenir en compte. També es creix, és a dír, endemés 
del creixement normal, hi ha altres motius que abun
den un creixement, i també voste sap que en aquest 
Pressupost, el criteri, perque fins i tot ha ha vist a tra
vés d'una esmena, d'un aspecte que ens havíem deixat 
a la Conselleria d'Agricultura, que es pressupostaven 
dins Capítol VI, coses que tecnicament havien d'anar a 
Capítol 11, perque era més correcte. Enguany també 
s'ha seguit el criteri, que jo ja li vaig explicar, tant 
dins el debat de totalitat, com dins Ponencia, com dins 
Comissió de for<;ar al maxim els conceptes del Capí
tal 11, a fi que no hagim de dur a Capítol VI coses 
que puguin encaixar dins Capítol n. És un criteri que 
s'ha seguit en el moment de redactar aquests Pressu
posts. I aixo també ho ha de tenir en compte voste, en 
el moment de fer aquestes observacions. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Moltes gracies, Sr. Con

selIer. 
Valen intervenir els altres Grups Polítics? 
Aleshores, passam a la votació de les esmenes 225, 

226, 227, ... sí, em demana la paráula? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
És respecte de l'esmena 231. Hem de pensar el 

del Capítol n globalment, pero es va arribar, i el Sr. 
Conseller ho ha recordat, es va arribar a una trans
sacció en aquesta esmena amb una nostra ele Cultura, 
que era respecte del Centre d'Estudis Avan¡;ats i altres 
convenís amb la Universitat. Ho voldria recordar per
que aquesta esmena 231 s'ha transaccionada i no s'hau
ría de votar, s'ha transaccíonada en aquest sentit i no 
s'hauría de votar, no és per res més que per aixo. 

EL SK. PRESIDENT: 

Sí, senyor. Precisament tenia ja una nota que els 
havia de demanar a voste, de 8.500.000 Pts. transaccio
nada. O sigui, que la xifra definitiva que queda, segons 
el Dictamen, em poden dir quina és la xifra definitiva? 
16.500.000. 

Sr. Conseller, pot aclarir voste aquest tema? 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, que en relació, hi havia una esmena global a 

Capítol n, i ara, com a conseqüencia de la transacció 
que es va fer, aquest a queda reduIda, per tant, la pri
mera esmena que és la global de la Secció, queda re
dUIda en aquesta quantitat proporcional. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perfecte, que cansti en acta aquesta observació. I, 

aleshares, passam a la votació de les esmenes debatu
des, 225, 226, 227, 228, 229 i 230, i deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 
esmenes, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gra.cies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que sabstenen? No n'hí ha. 
A favor, 18 vots; en contra, 28; abstencions, cap. 

Queden rebutjades aquestes esmenes. 
L'esmena 231 queda transaccianada i retirada, en 

conseqüencia. 
La 232 i 233, agrupades, són defensades pel Diputat 

Sr. Josep Alfonso Vil1anueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Tenim dues es

menes de transferencies corrents de les quals demanam 
la reducció a la meitat, aproximadament. És una esme
na que també hi ha costum de presentar-la, perque 
creim que si no estan, en certa manera, regulats él que 
a altres bandes es diuen fons disponibles per a Presi
dencia, aquí es diuen transferencies corrents i a altres 
bandes, bé, no importa utilítzar la paraula, pero, en 
definitiva, fans que Presidencia té, i nosaltres creim 
que n'ha de tenir, d'entrada, té per ajudar casos ne
cessaris, certes subvencions, en general, nosaltres creim 
que n'ha de tenír, creim que 4 milions són suficients, 
per altra part, altre tipus de subvencions, la meitat, 
també són suficients, i, a posta proposam l'esmena de 
reducció a la meitat d'aquestes subvencions que té Pre
sidencia. obviament, mai no se'ns ocorriria pensar que 
Presidencia no pugui donar una ajuda per a una ne
cessitat a un cert moment, pero aquestes ajudes, que 
siguin petitones, és el que nosaItres procuram. 

E!..- SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 



'2642 DIARI DE SESSIONS / Núm. 89 j 24 de ma~ del 1987 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, Sr. Alfonso. Bé, jo estic conven~ut que si hagués 

posat una quantitat més reduIda, també hagués fet la 
proposta de reducció a la meitat, és a dir, que aixo, en 
certa manera, cada any s'ha anat en aquest sentit, és a 
dir, és una esmena amb la qual ja podem dir que ens 
coneixem, indubtablement. Nosaltres pensam que es 
manté a unes xifres discretes i, per altra part, també 
s'ha de tenir en compte que no existeixen despeses re
servades ni aquests fons disponibles que voste deia, 
sinó que estam davant unes partides concretes que les 
autoritzacions i disposicions de despeses que es facin 
en aquest sentit han de ser, a més, perfectament justi
ficades i fiscalitzades per la Intervenció General, no 
estam davant fons reservats que es puguín donat índis
crimínadament, i subvencions que, a qualsevol moment, 
qualsevol Grup Parlamentari pot tenir accés a aquest 
tipus de subvencions. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PkESIDENT: 
Sr. Alfonso, té voste la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Ja seria curiós que les Comunitats Autonomes ten

guessin serveis reservats, d'aquests serveis secrets que 
no es poden saber i tal; tant de bo que no n'hi ha, 
d'aixo basta que n'hi hagi uns al país, i sobra. 

No, el que li volem dir és que en el funcionament 
de les subvencions no hi tendríem massa problemes si 
estiguessin més reglades, i és una part, que és la que 
nosaltres deixam, una part per a aquells casos estranys 
i extraordinaris. Nosaltres mai no hem estat en contra 
de les subvencions, perque, tant per corrents com per 
capital, les subvenCÍons sóri una forma de millorar l'es
tat de benestar deIs ciutadans i són una forma d'ajudar 
certs casos de necessitat. Per tant, en aixo no estam 
en desacord. Ara, sí estam en desacord amb la falta de 
regulació, 4 milions, 6 milions sense regulació, no són 
una quantitat important, i el President suposam que té 
éoneixement suficent, logicament, justificat, perque ho 
han de justificar, ja només faltada. aixo, logicament jus
tificat . per tal de distribuir-los bé. Pero no tants de 
milions, per aixo dema!1am la reduéció a la meitat. 

EJ, SP.. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR; SOLER CLADERA: 
Sí, Sr. President. Bé, voste sap, Sr. Alfonso, que hi 

ha llocs en que aquestes partides ja les posen com a 
fons reservats, és a dir, nosaltres no feim, no aplicam 
aquesta política, en aquest sentit. I, per aItra part, vos
te també sap perfectament que dins tot el conjunt de 
subvencions de Capítol IV i VII, ja hi ha deIs Pres
suposts de la Comunitat Autonoma, les úniques que no 
estan reglades, perque practicament és impossible re
glar-les, són les de Presidencia, pero tot, bé, compari la 
xifra que suposen aquestes subvencions, en relació al 
muntant global. És a dir, que jo crec que les explica
cions, en aquest sentit, són perfectament logiques. 

EL SR PRESIDENT: 
Volem intervenir els altres Grups Polítics? 
Passam a la votació d'aquestes dues esmenes, 232 

i 233 agrupades, i deman a la Cambra: 

..... 

Sres. í Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 18 vots; en contra, 28; abstencions, cap. 

Queden rebutjades les dues esmenes. 
Em fan a saber que el Grup Regionalista de les 

Illes, que tenía viva l'esmena 409, la retira. 
Em fan a saber que el Grup Popular, que tenia dos 

vots particulars al Capítol II i IV, els retira, també. 
En conseqüencia, només queda viva l'esmena 202 

que havia de defensar el Sr .. . . 
Sí? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
No recordavem les esmenes que tenien i els vots 

particulars que hi havia, ens agradaria coneixer-Ios. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, el nostre Grup havia fet un escrit, en el sentit 

que es mantenien tots els vots particulars, en principi 
els mantenia, i fa ús de la facultat de retirar, a qual
sevol moment qualque vot particular, com voste ma
teix ha retirat una serie d'esmenes. 

EL SR. PRESIDENT: 
. .. particular, no hi ha més que el text de la llei 

original. 
Quant a l'esmena del Grup, ... 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Sr. President, voste sap que el text del Prójecte de 

Llei el pot mantenir, no només el Grup Popular, sinó 
qualsevol Grup, és a dir, l'únic que volem és saber-ho, 
no és que vulguem mantenir el vot particular, volem sa
ber quines esmenes, perque no ens recotdam, res més. 

EL SR. PRESIDEN¡: 
Pel que pertoca a Í'esmena del Grup Parlamentari 

Regionalista de les IHes, era una esmena de disminució 
al subprograma 110.1705, Capítol VI, subconcepte 6.110, 
demanava la reducció de 6 milions de pessetes. La mo
tivació era per una assignació excessiva. En conseqü{m~ 
cia, queda retirada també aquesta eSmena. 

Té la paraula el Sr. Ramon Orfila, per defensar ·l'es
mena núm. 202j87A3, del 'Grup Esquerra NaCionalista. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Gracies, Sr. President. ~s aquesta també una és

mena ja tradicional del Grup d'Esquerra Nacionalista
PSM, una esmena amb una clara motivació: fer patent 
la necessaria solidaritat amb els PaISOS desenvolupats 
per lluitar contra la fam que tristament assola encara 
una part important de la humanitat. Una Comunitat 
Autonoma com la nostra que sol ser generosa amb les 
subvencions, massa, moles vegades, segons el nostre pa
rer, pot perfectament mostrar, encara que sigui sim
bolicament, la seva solidaritat amb aquells paisos que 
lluiten desesperadament per fer possible la supervivEm
cia deIs seus habitants. 1 proposam que es faci a tra
vés d'un conveni amb Justícia i Pau, una organitzaci6 
de prestigi internacional, solida, amb una credibilitat 
total, per garantir el control suficient d'aquesta despe
sao Afegir únicament que el nostre Grup fa aquesta es-
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ruena, juntarnent amb altres que derna i altres dies ja 
els veurern. que fan referencia a la protecció deIs propis 
sectors marginats de la nostra societat, 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen contestar, per part del Govern? El Grup Po

pular? 

EL SR, VERGER POCOVí: 
Gracies, Sr, President. Corn que vaig ser dins la 

Comissió qui, per part del Grup Popular, va defensar 
l'opinió en contra d'aquesta esmena, dir que nos
altres no donarem suport a aquesta esmena, perque no 
creím que les ajudes al tercer món, s'hagin de fer des 
de Pressuposts de Comunitats Autonomes, sinó des deIs 
Pressuposts Generals de l'Estat, que és des d'alla on 
s'hauria d'ajudar aquests paIsos . Per consegüent, nos
altres, dins aquesta línia, pensam que no és el lloc ade
quat i no li donarem suport, 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més replica, passam a la votació d'a

questa esmena. 
Grup Mixt, demana la paraula. 

EL SR, PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Dins Comissió 

ja vaig tenir ocasió d'intervenir en aquesta esmena, i 
m'hauria sabut greu que hagués passat sense cap ti
pus de debat i sense cap intervenció que manifesH\s 
que és una esmena realment molt positiva i que de
nota una sensibilitat amb uns paIsos que no estan en 
les condicions economiques del nostre. 

Crec que és una faBacia, i perdonin l'expressió, re
fugiar-se dins arees competencials. suposades arees com
petencials de l'Estat per no donar una mostra de so
lidaritat als paIsos subdesenvolupats, tal com proposa 
aquesta esmena. Que diu l'esmena? Incrementar fins a 
25 milions de pessetes, la partida tal, per tal d'ajudar 
els palsos subdesenvolupats a través d'un conveni amb 
l'organització Justícia i Pau. Crec que, sobretot, una 
Gonselleria que esta regida per un Conseller adscrit a 
una ideología política, que ha fet de l'humanisme cris
tia una de les seves banderes, cree que hauria estat 
molt positiu saber quins ~ón els arguments que hi ha 
per rebutjar una esmena que és una mostra de soli
daritat amb aquests paisos. Per tant, entenc que refu
giar-se, com s'ha dit" que aixo és una competencia de 
l'Estat, que és l'Estat que ha de ser solidari, no, aixo 
és senzillament un error, un error interessat, volgut, 
que amaga una manca real de solidaritat. Com vaig dir 
ja dins la Comissió, jo tenia la impressió Ciue no es 
donava suport a aquesta esmena, a aquesta, diríem, 
subvenció als palsos del tercer món, a aquesta ajuda, 
perque lamentablement, en aquesta Comunitat Autono
ma, s'ha practicat una política de dotar economica
ment, no sectors que ho necessitassin, moltes vegades, 
sinó sectors a través deIs quals es pot aconseguir un 
determinat redit electoral, i, com que els palsos subde
senvolupats no formen part del cens electoral de les 
Illes Balears, es prefereix ignorar-ha i passar la pilota 
cap a l'Estat Espanyol. 

Per tant, jo tenc fe que hi haura una rectificació, 
tenc l'esperan{fa que aquesta rectificació es produira, 
que la consideraran, pero, si no ho fan, tendré la ca
ritat, per no dir la misericordia, de no ser massa in-

sistent, per no posar-los en conflictes morals ideol6-
gícs . 

Moltes gracies, 

EL SR PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat, 
Silenci, per favor, 
Valen intervenir? Sí, Sr. Alfonso, té voste la pa

raula, 

EL SR, ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, senyors del Govern, aquesta és una 

esm ena que s'ha de tractar, creim, seriosament . No es 
tracta de 25 milions de subvencions, no es tracta d'aixo, 
no es tracta que l'Estat ajudi o no ajudi, ajuda, que 
ajuda, i no l'Estat, altres Comunitats Autonomes, Ajun
taments i d'altres, Es tracta d'un pur sentit de soli
daritat, jo mir ara un Diputat, i estic segur que aquest 
Diputat, dins ell, diu, per que no hem de votar aques
ta esmena? Perque subvencions, aquesta Comunitat Au
tonoma en dóna moltes, i ens pareix bé que es donin 
subvencions, subvencions reglades, com la que ha pro
posat el Grup Esquerra Nacionalista, i si aquestes sub
vencions, a través d'una organització com Justícia i Pau, 
es. poden encaminar, encara que sigui poc, perque 25 
mIhons, realment, és poc, a nivell de paIsos del tercer 
món, és poc, es poden encaminar a millorar un xic, 
P?quet, poqueta cosa les condicions de vida d'aquells 
clUtadans com nosaltres, de la resta del món, crec que 
no hero de ser tant avars que no ho facem. 

I ho hem de dir, també per una cosa, llegida fa 
molt poc que qualsevol cosa que afecti un ciutada del 
món, m'afecta a mi, i ens afecta a tots, perque no ens 
podero considerar, ja, coro a persones individual s que 
no rebem els cops que rep un ciutada etíop o de l'In
dia, etc., per tant, igual que hem lluitat perque aquest 
país visqui millor en la mesura del possible, igual, crec 
que no ens costaría res r.eduir altre tipus de subven
cions, reduir altre tipus d'assignacions i tocar, encara 
que un poquet, donar exemple, des de la Corourutat 
amb més renda d'aquest país, donar exemple de soli
daritat amb la resta del món. Traslladar a una orga
nització independent, ni d'esquerres ni de dretes, sero
pre ha estat més de dretes que d'esquerres, com és 
Justícia i Pau, aquest petit caramullet de milions de pes
setes, perque pugui anar desenvolupant la seva ft::fna. 

1 jo voldria tocar la consdencia, com deia el Sr. 
Pons, deIs Diputats que soro aqUí, no passa res per re
duir 25 milions de pessetes el Pressupost de la COInU
nitat Autonoma i traslladar-Ios a una sub venció d'a- ' 
quest tipus, no passa res, ningú a aquesta Comunitat 
Autonoma, cap ciutada d'aqueixa Comunitat Autono
ma no se'n resentira el més mínim, i, en canvi, hau
rem donat una prava de solidaritat que tal vega da 
és exemple a d'altres institucions, que tal vega da és 
exemple a d'altres Comunitats Autonomes. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
No havent-hi més intervencions, passam a la vota

CIO d'aquesta esmena 202-43, del Grup Esquerra Nacio
nalista. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
esroena, es volen posar drets , per favor? 

Poden seure, mol tes gracies. 
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Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aques-
ta es mena, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 18 vots; en contra, 

26; abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena. 
1 passam, per últim, a la votació de la Secció 11, 

deman a la Cambra, ... 
Sí, em demana la paraula? 

EL SR. ALFONSO VlLLANUEVA: 
Anteriorment, no he volgut interrompre la discus

sió d'aquesta importantíssima esmena, crec que s'ha 
produ'it un error, i només per qüestió de transcripció 
al Diari de Sessions, crec que val la pena salvar-lo. 
Crec que abans, s'ha retirat, no una esmena, sinó que 
el que s'ha retirat ha estat el text de la Ponencia, i 
el Grup Popular ha retirat un vot particular. És a dir, 
UM no ha retirat una esmena, que no la podia retirar 
perque no la tenia, aixo era text de Ponencia, perque 
es va aprovar a Ponencia i a Comissió, i el Grup Po
pular ha retirat el vot particular. 1, no sé fins a quin 
punt aixo es podia fer, jo record que aquesta trans
ferencia, aquesta reducció, és a dir, aquesta reducció 
de subvencions, es va aprovar en Comissió, per tant, 
AP, el Gnlp Popular mantenía un vot partícular. UM 
només, és igual, tanmateix surt el mateix i no fa fal
ta parlar-ne, pero UM no podía retirar, UM o el Grup 
Regionalista no podia retirar el Dictamen de Comis
sió, perque ja no era seu, era de Comissió. Només vo
lia aclarir exactament aixo, perque crec que ha estat 
aixÍ. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Regionalista, té la paraula el Sr. CristO

fol Triay Humbert. 

EL SR. TRlAY HUMBERT: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, crec que el Sr. Al

fonso esta equivocat en aquest tema. O sigui, hi havia 
una esmena concreta, que és la 409, que no va passar 
a Comissió i, per tant, nosaltres la varem mantenir 
per a PIe. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pas a la votació, Sres. i Srs. Diputats, de la Sec

ció. 1 deman: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Sec

ció, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de la Sec-

ció, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 26 vots; ·en contra, 18; abstencions, cap. 

Queda aprovada la Secció 11. 
Aquesta Presidencia suspen aquest PIe, que rece

menc;:ara dema matí, a les 10 del matí. Bones tardes 
i bon vespre a tots. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bon dia. Recomenc;:a la Sessió. Per acord de la Jun

ta de Portaveus, i tenint en compte circumstancies ex
cepcionals que concorren en el Conseller de Turisme, 
es posposa el debat de la Secció 12, i comen~ara el 
debat d 'avui per la Secció 13. En el moment que s'in
corpori a aquesta aula, es tractara aquesta Secció 12. 

Entrant a la Secció 13, la primera esmen8 viva la 
sostén el Grup Esquerra Nacionalista-PSM, 202, n.O 14 
de l'any 87. Per defensar aquesta esmena, té la parau
la el Diputat d'aquest Grup Sr. Sebastia Serra i Bus·. 
quets. 

Sí, per qüestió d'ordre. 

EL SR. ALFONSO VlLLANUEVA: 
A aquesta secció hi ha una esmena a la totalitat, 

i, com és normal, les esmenes de totalitat sempre van 
davant, que és l'esmena 243. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pero l'esmena de totalitat és a una Secció, no a la 

integritat del Pressupost i, per tant, aquesta Presiden
cia, ... 

A la Secció? No és al Pressupost. 
Conforme, podem tractar-la abans. Tractarem la n.O 

243, del Grup Parlamentari Socialista. 243, em pareix 
que éso 

Té la paraula el Diputat Sr. Joan Nadal Aguirre. 
Té deu minuts. 

EL SR. NADAL AGUIRRE': 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup So

ciali ·ta ha prese.ntat una esmena a la totalitat de la 
Secció de la ConseUeria de Cul tura , Secció 13, perque 
creim que aquest Pressupost, el darrer· Pressupost que 
presen ta aquest Govern, a p oes mesos d'acabar la Le
gislatura, no són més que un reflex de les mancan
ces, deIs errors que s'han comes dins el mateix Pres
supost i dins la política de la Conselleria durant aquests 
quatre anys que duim. 

Creim realment que efectuar una crí tica global a 
aquest Pressupost de la Conselleria, quan finiüitza la 
Legislatura, nO és caure en u.na demagogia facil, per
que la Conselleria ha tengut quatre anys per intentar 
aplicar una política cultural del partít que sustenta el 
Govern, si és que aquesta existeix, una política cultu
ral del Conseller, si és que aquest existeix, j nosaltres 
creim que aquesta política cultu.ral no s'ha donat ni 1ma 
política cultural del Grup Popular, ni una política cul
tural del Conseller. No hem vist més que un actuar 
per solventar els problemes irnmediats, un actuar per 
fer, per cobrir realitzacions imInectiates, un fer feina 
sense progtama, sénse un idean que vagi més eIiIla 
d'una actuació puntual i concreta. 

Aquest Pressupost, encara, consideram que té més 
errors, té més necessitats, té més mancances que els 
Pressuposts anteriors. Aquest Pressupost és un pressu
post totalment derrotista, és un Pressupost d'una per
sona que .practicament ha renunciat, d'una persona que 
té una convicció personal, creim, que no continuara al 
front de la Conselleria, és un Pressupost no Huitat, és 
un Pressupost fet amb les restes del que 1i han donat 
els altres membres del Govern. En aquest moment, 
convé recordar que la practica totalitat de les esme
nes que fa el Grup Socialista són esmenes clirigides a 
incrementar la dotació pressupostaria de la Con selle
Tia de Cultura, dotació pressuposHtria que nosalt res 
creim que és molt baixa. Ahir, recollin t unes paraules 
del Conseller d'Hisenda, deia que la Conselleria de Cul
tura tenia unes partides baixes, d'inversió moIt baixes, 
deia, nosaltres creim que és tota la Conselleria de 
Cultura que té unes partides baixíssimes, unes parti
des que demostren un poquet quin és l'interes d'aquest 
Govern pel tema de la Cultura. 
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El Conseller recordara que quan estudiava el bat
}Úllerat hi havia unes assignatures que es dejen mruies, 
corn la gimnastica, la religió, on els professors i els 
aluIllnes els dedica ven poe lnleres, els donaven poca 
iJ1lportancia, perque maldament suspenguessis, no re· 
pelies curso La Conselleria. de Cultura és la maria del 
Govern, és a la que el Govern dóna poca imporlancia, 
és a la que, maldament no es faci res, aixo no ens fara 
ni perdre ni guanyar unes eleccions, deu considerar el 
Govern. Jo crec que sí, jo crec que és una ConseIleria 
rnolt important i pot fer p erdre unes eleccions. 

Pero repassem, de qualque forma, quines són les 
grans arees, quins són els grans temes d'aquesta Con
selleria de Cultura. Restauració, bé, és evident que l'in
teres és nul, que el que ha fet, ho ha fet malament i 
a deshora, els hipogeus d'Eivissa, Santa Pon<;:a, Can Ge
¡abert, etc., un etcetera enorme on, a pesar de tenir 
una Llei de Patrimoni, a pesar d'uns convenís de trans
ferencies on es dóna la responsabilitat exclusiva a la 
Conselleria, el Conseller practicament no ha fet res, ha 
anat a «toro pasado» i practicament la política de la 
Conselleria ha estat el liberalisme dut a l'extrem més 
absurd, deixar que els particulars, que l'interes parti
cular faci el que vulgui, per favor, per unes pedres velles 
a unes excavacions, no aturarem una inversió. Aquesta 
ha estat practicament la política que s'ha fet des de 
la Conselleria. Pero encara és molt més sagnant quan 
es tracta del patrimoni de la mateixa Conselleria o del 
mateix Govern de la Comunitat Autonoma. Bé, tenim 
el tema de Can Fabregas, que és un puntal sagnant, la 
Conselleria s'encaparrota, en contra de l'opinió de quasi 
tots e1s altres Grups a comprar Can Fabregas, bé, fa 
quatre anys que esta comprat, practicament, tres anys 
i mig, alla esta abandonat, ja ha estat objecte de dis
tints reportatges periodísties pe1 seu deteriorament i 
abandó, perque, bé, és més, el pati s'ha convertit en 
un femer, i bé, aquí esta i no el doten pressupostaria
mento 1 l'any passat nosaltres féiem una esmena per 
dotar-lo pressupostariament, perque, consensuada amb 
el Conseller, endemés, consensuada amb el Conseller, 
féiem una esmena perque el dotas sin pressupostaria
ment, perque l'arreg1assin, i Alianc;a Popular ens der
rota l'esmena que nosaltres havíem pactat amb el Con
seller de Cultura. 1 enguany, tomen a presentar Can 
Fabregas sense pressupost. Aixo demostra un poquet 
quina és la polítiea en el tema de restauració. Fa qua
tre anys que el Conseller promet dur aquí tui inven
tari de béns mobles i irnmobles. Fa quatre anys que a 
cada debat ens diu que enguany sortira l'inventari de 
béns mables i immobles, s'ha acabat la Legislatura, i 
!'inventari no esta feto Aquest inventari és imprescin
dible per poder dur una polítíca de restauracions cor
recta, per poder fixar unes prioritats, per poder saber 
on es destinen els doblers, amb quines prioritats, qui
nes necessitats hi ha i quines dotacions pressuposHlries 
s'han de fer. 1 no s'ha dut aquest inventario 

És més, fa dos anys ja varem discutir un tema on 
voste em va donar la raó dins la discussió, pero no 
l'han solventat. La Conselleria d'Obres Públiques i Ur
banisme encara té un pressupost més elevat que la 
Conselleria de Cultura per a la restauració de patrimo
ni historie. Aixo, Sr. Conseller, és vergonyós, demostra 
el seu interes en aquests temes, demostra el seu inte
res. 

Arqueo10gia, bé d'arqueologia, quasi valdría més no 
parlar-neo No ha estat capa¡; ni d'organitzar la seva prO
pia Conselleria, no hi ha un servei permanent d'arqueo-

logia. L'any passat, en arqueologia submarina, amb 
unes necessitats sagnants que hi havia, que varen pro
vocar que hi hagués un expoli al pecium més impor
tant que hi ha, la dotació pressupostaria de la Conse
lleria de Cultura, de 2 milions i mig de pessetes va 
quedar sense gastar ni una sola pesseta, ni una sola 
pesseta varen gastar en el tema, quan aquest no gas
tar va provocar que hi hagués una expolia ció al pe
cium de Cabrera. Sr. Conseller, voste té unes obliga
cions que no compleix, voste t é, voste va a remole del 
que li va donar el Ministeri de Cultura, continua les 
feines d'arqueologia que va deixar el Ministeri de 
Cultura, continua les restauracions que va deixar el 
Ministeri de Cultura i, practicament, sempre amb els 
doblers del Ministeri de Cultura, perque en arqueologia 
voste tenia doblers i no els va ni gastar, i no és per
que no hi hagués necessitats, necessitats n'hi ha a 
punta-pala. Pero bé, hi ha una faIta, jo no sé si de 
mitjans humans dins la ConseIleria, no sé si és falta 
d'ínteres, perque que a aquestes altures estiguin ser
veis tan importants com arqueologia i restauració sen
se funcionar no és comprensible, i voste té la seva 
Conselleria sense funcionar, atén, com he dit abans, 
només, e1s temes puntua1s. 

La Conselleria encara no ha fet un planol arqueo
logie de les Illes, un plano1 arqueologic de les Illes és 
completament imprescindible tant per la Conselleria 
com per a1s distints Ajuntaments de les Illes, perque 
s'ha de saber on es poden fer obres i on no es poden 
fer obres, quan es donen llicencies municipals, s'ha de 
saber si hi ha jaciments arqueologics o no hi ha jaci
ments arqueo1ogies, i aixo només és possib1e saber-ho 
quan hi hagi un plano1 arqueologic de les Illes, que 
vostes no en tenen. 

Voste recordara, Sr. Conseller, la po1emica que va 
sortir a la premsa quan es va descobrir que les peces 
arqueologiques s'estaven deteriorant de forma irrever
sible al Museu de Mallorca per falta de mitjans, per 
falta de dotació en restauradors al Museu de Mallorca. 

El tema de dansa i teatre, que és un altresub
programa que voste presenta. Bé, acaben de crear; hi 
ha un recent nat i ja molt criticat, Centre DramatÍc 
Balear, que té pocs mesos de vida, en aq,uests qu~tre 
anys passats no han fet res, en els tres anys i nli,gpas
sats no han fetres, tant en d tema de t,eatr!'! ,COp:l&,ll 
el tema de dansa. Res en absoiut, nohan "esúÍt'c~pa~ 
~os ni d'organitzar les seccions de dansa i teatre del 
Conservatorio O sigui, les mancances continuen essent 
aHucinants . en aquests temes. 

Exposicions, en aquest tema sí que hi han g~stat 
doblers, la llastima és que hagi estat en una sola ex
posició que e1s han gastat tots, després d'aquesta gran 
exposició, que va ser una bona exposició, excessivament 
cara, sense cap dubte, pero va ser bona, després d'aixo, 
no han fet res. Parlen sovint que faran aquesta expo
si ció i aquesta altra i aquesta altra, i després, tot aixo, 
acaba en no-res. Després, no en surt cap. No ha fet cap 
promoció d'artistes de les IHes, no han fet cap gran 
exposició, cap exposició d'importancia organitzada per 
la mateixa Conselleria, o sigui les úniques exposicions 
que vostes han fet, excepte la de Paisatges, excepte la 
de Paisatges, són exposicions que Ii han vengut dona
des, o pel Ministeri de Cultura o Fundació March, o 
l'Associació d'Impressors, pero, organitzada, que sigui 
realment creada per la ConselIeria, no han fet res en 
aquest sentit. O sigui, actuació propia, cap ni una. 
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Normalització lingüística. Bé, l'altre día es va dír 
que la gent estava farta de parlar de normalització lin
güística, pero és que esta farta de demanar-li que faci 
coses de normalització lingüística. Fins que varem te
nir la Llei de Normalització, perque no hi havia la Llei, 
perque s'havia de fer la Llei, perque no valia la pena 
fer res fins que tenguéssim la Llei, arribam a tenir la 
Llei, que fa? Baixa el Pressupost. Voste díns una Llei 
es compromet afer tota una serie de coses, aproven 
la Llei i, en lloc de dotar la partida corresponent per 
poder atendre la Llei de Normalització Lingüística, la 
baixa. Bé, té un interes brutal, voste, de dur aixo en
davant . 

Alfabetització d'Adults, un altre tema igual. Fan 
unes normes, unes bases per un Pla d'Alfabetització 
d'Adults, és que nosaltres ens hi varem oposar, perque 
sabíem el que venia, voste ho aprova, no accepten cap 
esmena nostra, i no el posen dins el Pressupost. A que 
jugam? És que realment no se sap, Sr. Conseller, a que 
juga vos te en aquests temes, si no és una política cla
ra i simple cara a la galería. 

Té el Museu de Mallorca, el Museu més important 
que hi ha a les Illes, bé, té una vida lHmguida, una 
vida grisa, les dotacions pressupostaries, ja no només 
per a obres, sinó per al funcionament intern, són ím
fimes, .. , 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, vagi concretant. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sí, vaig acabant, Sr. President. Les activitats del 

Museu no tenen cap reflex dins la societat ni a l'opi
nió pública, és un Museu que passa completament des
apercebut quan és el Museu més important que hi ha 
a les nostres Illes. 

Sr. Conseller, nosaltres creim que hi ha una falta 
total de política cultural dins la seva Conselleria, que 
no té un programa, que pdlcticament no sap que ha 
de fer i que voste esta desbordat per la seva Conselle
ria. No té interes, ja, en la seva Conselleria, i realment 
creim que l'únÍc que vol és que passin rapidament 
aquests dos o tres mesos que queden per poder anar
se'n a ca seva. Sr. Conseller, si és abrí, deixi que mo
dlfiquem el Pressupost, que les partides que presen
tain són d'addi~ió, i que, almanco, els que venguin dar
rera vostes, podran fer alguna cosa. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat.' 
Sr. Conseller de Cultura, té voste la paraula. 
Queda oberta qüestió incidental. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Real

ment comen~am tota la relació d'esmenes a la totali
tat, de diferents Seccions, no només a la Conselleria 
d'E'ducació i Cultura, sinó que també a altres Seccions, 
exceptuant-ne dues. I jo interpret que el que es pre
tén, purament i simplement, és el que se'ns ha anun
ciat dins tota la intervenció del Sr. Nadal, un repas a 
aquests darrers quatre anys, amb l'excusa d'un Pres
supost, el del 87. 

Jo de principi li he de dir, Sr. Nadal, que és la
mentable que faci judicis sobre les persones i sobre 
les intencions de les persones. Voste el que pot fer és 

jutjar uns fets, sota la seva opinió, pero, a les perso
nes, entenc que les ha de deixar a part, perque, si no, 
hauríem d'entrar en discussions personals, que cree que 
estan absolutament fora de lloc i que no es troben dins 
el que ha de ser una discussió parlamentaria del Pres
supost de la Conselleria d'Educació i Cultura de l'any 
87. 

Les seves opinions, que hi ha hagut errors, natu
ralment, naturalment que hi ha hagut errors, és que 
ha de ser així, perque és una labor humana, i tots ens 
podem equivocar, i quan die tots, m'incloc, no només 
a mi, sinó a tots, en general. Ens podem equivocar en 
les qüestions d'ordre polític, com també ens podem 
equivocar amb les qüestions d'ordre personal, profes
sional, etc., etc. 

El Pressupost de la Conselleria d'Educació i Cultu
ra de l'any 87 és la continuació de la plasma ció d'un 
programa que es va presentar a Comissió, en el setem
bre de l'any 83, i segueix el mateix ideari d'aquell pro
grama amb unes actuacions a llarg termini i unes actua
cions a curt termini. I aquest Pressupost s'adequa a 
aquell programa de la Conselleria d'Educació i Cultura 
dins tots els ordres i dins les distintes arees d'actuació. 
Que són uns Pressuposts que podrien ser més grossos? 
Efectivament, pero jo em deman, i demanaria a totes 
les Conselleríes, si no entenen que els seus Pressuposts 
també podrien ser més elevats, segurament tots dirien 
exactament el mateix. 

En el fons de l'esmena a la totalitat, si llavors re
passam les esmenes parcials, l'únÍc que veim és que 
hi ha d'haver un increment pressupostari, pero la filo
sofia global no es veu, en absolut, modificada per cap 
d'aquestes esmenes parcials. L'únic que fa és incre
mentar i no modificar. 

Voste m'ha entrat en temes de restauració. Jo li 
he de dir que s'han iniciat els expedients amb els títols 
corresponents, que hi ha una sanció que esta pendent de 
recurs d'acord amb la Llei de Procediment Adminis
tratiu, pel tema deIs hipogenus d' Eivissa, de 20 milions 
de pessetes; que seguira el seu curs, naturalment, d'a
cord, sempre, amb la Llei, que s'ha creat un servei 
d'inspecció, que les Comissions de Patrimoni Historico
Artístic exerceixen les seves funcions, que en el tema de 
Can Fabregas hem de tenir en compte les limitacions 
pressupostaries que hi pot haver, pero, efectivament, 
hi ha una incorporació de l'any 86, del Pressupost de 
l'any 86 al de l'any 87, per adequar aquesta inversió amb 
la qual cosa el, projecte que esta a punt d'acabar-se ens 
donara lloc afer dins Can Fabregas. 

Quant al tema d'arqueologia, jo, si no record mala~ 
ment, just l'any passat, entFe el que va aportar la Con
selleria i el que es va aconseguir del Ministeri, es varen 
acostar als 40 milions de pessetes, en temes d'arqueo
logia. 

En el darrer Consell de Govern, perque vegi la pre
ocupació de la Conselleria quant al tema de les futures 
obres i respecte d 'aqueUs jaciments no descoberts o a 
aquelles troballes no trobades, valgui la redundancia, 
es va fer la delimita ció o es va acabar l'expedient de 
la limitació del Puig d'Es Molins, d'Eivissa, expedient 
que haura de ser elevat al Ministerí de Cultura perque 
defineixi, aprovi o no aprovi aquesta delimitació, pre
cisament per adequar aquestes necessitats a les futures 
obres que es puguin realitzar al Puig d'Es Molins o a 
qualsevol altra part. 

Quant a teatre i dansa, voste, en certa manera, ha 
estat un tant contradictori, voste m'ha parlat del Cen-
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tre d 'Art Dramatic, que esta en marxa, i resulta que no 
s'ha fet res. Perdoni, és que el Centre d'Art Dramatic 
era una de les funcions o uns deIs punts primordials 
del Programa de la Conselleria, quant a teatre, exclu
sivament, específicament, independentment del que es 
valia haver fet a la secció de teatre del Conservatori 
Que, cam deiem abans, era, dins el programa, era una 
;econversió de la secció de teatre. Quant a dansa, que 
no s'ha fet res, bé, voste miri, llegeix els diaris, en tot 
cas, i així sabra, jo tampoc no tenc per que informar
lo de coses que estan a l'ordre del dia, que són públi
ques i de les quals hauria d'estar assabentat. 

Sempre, quant a exposicions, em fa la mateixa quei
xa, sempre, que les exposicions que fa la Conselleria, 
no són de la Conselleria, jo lament dir-li que ahir ma
teix se'n va organitzar una que esta, se'n va inaugurar 
una organitzada per la Conselleria, amb material reco
Hit per homes i dones de la Conselleria, ahir mateix, a 
les set de l'horabaixa, i no em vengui ara amb la histo
ria que n'hi ha d'altres que sí que són del Ministeri, 
sí, n'hi ha hagudes dues o tres del Ministeri, n'hi ha 
hagut una de la Fundació March, pero tot el que fa 
referencia a l'exposició, a la primera exposició que jo 
record en aquests moments, «El Rei de Mallorca i el 
seu poble», esta organitzada, íntegrament per la Con
selleria. El percentatge? És que no l'hi puc manifes
tar, és molt superior, més del 50 % són exposicions 
organitzades per la Conselleria, i no dutes o fetes o 
aconseguides d'altres institucions de caire públic o de 
caire privat. 

Conseqüentment, jo el que interpret és que, de tata 
aquesta esmena o d'aquesta esmena a la totalitat, jun
tament amb totes les altres esmenes a les altres Sec
cions, es pretén únicament i exclusivament un tema o 
una discussió, que entenem que és fora de lIoc. Es va 
discutir un programa en el seu moment, es va discutir 
l'ideari d'aquest programa, i els Pressuposts de les dis
tintes ConselIeries i de la Conselleria de Cultura, con
cretament, van destinats a donar compliment a aquest 
programa. Per tant, entenc que no hi ha lIoc a l'aeeep
tació d'aquesta esmena. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Diputat, vol replicar? 
Disposa d'un temps de cine minuts. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. ConselIer, 

en primer Uoe, dir-li que jo no jutjo les persones, no 
em fie en absolut amb voste, jo jutjo, políticament, a 
més, el ConselIer de Cultura, que aquesta és la meya 
obligació. En absolut, em fie amb el Sr. Franeese Gilet, 
com a persona, mai, no ho he fet mai, fins ara, i no 
cauré en aixo, i voste sap que no és el meu estil ficar
me a nivell personal amb ningú. Ara bé, tene l'obligació 
de dir el que pens del que políticament vos te fa. 1 jo 
cree que políticament, voste, en aquest moment, és una 
persona que ha renunciat, polítieament. I tene l'obliga
ció de dir-ho, perque ha erec realment. 

Voste diu que dins les esmenes que presenta el 
Grup Socialista no hi ha una diferencia substancial de 
la política que planteja dins el Pressupost, la Conse
Heria, jo he de dir que sí, que hi ha una política moIt 
substancial, hi ha una gran diferencia. Si voste no posa 
practicament res a normalització lingüística, i nosaltres 

posam molt a normalització lingüística, hi ha una dife
rencia. Si vostes no posen res al tema d'alfabetització, 
i nosaltres posam al tema d'alfabetització, hi ha una 
diferencia. Si vostes no posen res al Museu de Mallorca, 
o practicament res, i nosaltres feim una gran dotació 
al Museu de Mallorca, hi ha una gran diferencia. Si 
vos tes no posen res al tema de restauració d'edificis o 
practicament res, i nosaltres doblam el que vostes po
sen, hi ha una gran diferencia política. 1 aixÍ, així, a 
totes les partides. Hi ha una gran diferencia, hi ha la 
diferencia de dir, mantendré el que he rebut a faré 
les inversions necessaries per millorar-Io i per dur-ho 
endavant, aquesta és la gran diferencia, Sr. Gilet. És 
que voste complint, cobrint, crec que ja ha cobert el 
seu programa polític, mantenint, ja ha cobert. 1 no és 
aixo. 

Ens diu que ha fet ja, que ha delimitat el Puig d'Es 
Molins, molt bé, pero és que no tota l'arqueologia de 
les Balears és al Puig d'Es Molins. No senyor, quasi 
tota, no. Els eivissencs, darrerament, són molt xovinis
tes en aquesta Sala. Pero bé, n'hi ha molta més. 1 vos
te té l'obligació de fer un pUmol arqueologic de les 
Illes, que és una necessitat total. 1 voste ens diu que ha 
delimitat el Puig d'Es Molins, molt bé, és que és la 
seva obligació, pero és que en té moltes altres més i 
no les compleix. 

Ens parla d'exposicions, diu que, bé, que han fet 
exposicions, la del Rei de Mallorca, etc., molt bé, molt 
bé, pero és que no tenen cap política d'exposicions, no 
tenen cap calendari d'exposicions, no tenen cap pro
grama d'exposicions. Cada x mesos, cada mig any, ens 
surt una exposició que ningú no se n'ha assabentat, 
pero que no se sap a quin programa respon, o sigui, 
una ConselIeria de Cultura, sobretot al cap de quatre 
anys, hauria de tenir un calendari fet de tot un any 
d'exposicions, i saber que tal mes hi ha tal exposició, 
tal mes, altra, tal mes, altra i tal mes, altra. 1 saber 
tenir una planificació feta i un projecte polític fet, en 
tots els seus ambits, i voste, com li he dit abans; va 
treient e1.s temes que surten puntuals. Que li ofereixeñ 
fer una exposició, es fa, que Ji ofereix editar un llibre; 
bé, si hi ha doblers, l'edítam; pero, quina és la séva 
política amb aquests temes? Cap ni una, eap ni una. 

Ens ha parlat d'un Centre dramatic, pero -d'un Cen
tre Dramatic pe! qua! han passat , n o s é si da!? Direc.tors, 
que han renunciat, que rha ereat 1a tres die1¡, practi
cament, perque fa quatre mesas o cinc inesos' qtif l'ha 
creat, i bé, pero ésque som al final de la Le&!slatura, 
és que d'aquÍ tres mesos hi ha eleecions g-énetáJ;s, bé, 
és que ha tengut quatre anys per muntar {ot · ~(xO. i 
no ha fet res. Diu que ara ha creat un Centre Drama
tic, molt bé, pero durant aquests quatre anys, qui: ha 
fet? No ha fet res, aquesta és la nostra crítica, Sr. Gi
let. No ha fet res. No ha fet res, ni ha acabat les feines 
que voste es va comprometre a acabar. Ni ha acabat 
el que voste mateix es va comprometre. 

Sr. Gilet, hi ha molta diferencia entre el seu Pres
supost i el nostre. El nostre l'ajudaria a voste i tot a 
poder dur una política cultural molt més adequada a 
les necessitats. Per tant, el que demanam és que l'accep
ti i, almanco, si continuen vostes, que no ho crec, po
dran, fer una política cultural molt més important de 
la que fan ara. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 
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EL SR. GILET GlRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo 

li he de contestar a la primera part de la seva inter
venció, Sr. Nadal, que el Conseller d'Educació i Cultu
ra, Francesc Gilet, no ha renunciat. Amb aixo, crec que 
la qüestió personal queda tancada, políticament o no 
políticament. No hi ha res més. 

Continu amb les mateixes. Vostes no introdueixen 
dins el Pressupost de la Conselleria d'Educació i Cultu
ra més que uns increments, pero no estableixen ni 
clarament ni específicament una variant en el progra
ma o en els diferents programes o subprogrames. Fins 
i tot és més, dins les seve~ esmenes parcials són con
tradictoris, voste aquí em diu que s'ha d'incrementar 
la dotació del Museu de Mallorca, jo li he dit que 
quant al Museu de Mallorca hi ha un increment res
pecte de l'any passat, d'un 40'15 % de Capítol n, i 
vostes em demanen que rebaixi tot el Capítol n a una 
de les esmenes, entre elles, específicament, el Museu 
de Mallorca, cosa que no m'explic. 

Segona qüestió o tercera o quarta, delimitació del 
Puig d'Es Molins, jo li he explicat aixo com un simple 
exemple del que fa la Conselleria quant al tema d'ar
queologia i a aquesta famosa carta arqueológica. 

Política programada, voste no ho ha volgut enten
dre així, pero la política esta programada, hi ha unes 
activitats programades que figuren dins tot el que ha 
de ser el Pressupost, dins tot el que és el Pressupost i 
el que pretén fer la Conselleria. 

Voste m'ha parlat del Centre d'Art Dramatic, que 
hi ha hagut dos Direetors, perdoni, només hi ha hagut 
un Director, nomenat, un sol Director. I no n'hi ha 
més, no n'hi ha d'altre, no em confongui el Director 
d'una obra concreta, d'un muntatge específic de la Con
selleria amb el Director del Centre d'Art Dramatic. 

I al fans de la qüestió al final de la seva interven
ció, hi ha el quid del tema, el que voste vol, amb una 
esmena a la totalitat, és fo~r-me, a mi, a acceptar 
esmenes pan::ials, voste defensi les esmenes parcials, i 
ja veurem que és el que passa; pero no s'escudi amb 
una esmena a la totalitat, per defensar es menes par
cials. 

Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies; Sr, Con~eller. 
Volen intervenir els altres Grups? 
Grup Mixt, té la paraula eJ Sr. Da~ia Pons. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Per imperatiu 

reglamentari, les esmenes han de venir motivades, la 
motivació de l'esmena del Grup Parlamentari Socialista 
és molt breu, gairebé telegrafica, pero prou expressiva. 
Es parla d'actuacions inconcretes, desacords amb acords 
del Parlament, falta de política cultural, mancan~a d'ac
tuacions en materia lingüística i ensenyament. Crec que 
aquestes crítiques, no només Són fruit d'un Grup Par
lamentari, en aquest cas el Grup Parlamentari Socia
lista, sinó que responen a una crítica que es fa des de 
sectors preoeupats dins les societats de les Illes Ba
lears, pel tema de l'area de la Conselleria d'Edueació 
i Cultura. 

El que diu, el que ha dit el Sr. Nadal, i moltes al
tres coses més que no ha dit, moltíssimes més, són crí-

tiques que estan, no diré al carrer, perque evidentment 
al carrer no es fan crítiques, es fan altres coses, sinó 
dins la preocupació deIs ciutadans que legítimament es 
mostren inquiets per una de les arees alla on l'Autono
mia no es pot excusar davant la falta de competencies 
que és una excusa molt recorreguda, sinó que tenint 
amplies competencies dins l'area cultural, no diré totes, 
perque jo cree que competencies exclusives no n'hi ha, 
pero dins aquest amplíssim ventall de competencies, hi 
ha una manca d'actuació notoria i flagrant. 

Hi ha una política lingüística? Francament, creim 
que no, i aixo no només és una crítica subjectiva, sinó 
que, si recordam que hi ha una LIei de Normalització 
Lingüística, que no és materia opinable, les lleis han de 
ser complides, sobretot per part deIs poders públics, 
perque si el mateix poder públic que ha presentat un 
Proyecte de Llei, que l'ha votat afirmativament en 
aquest Parlament, no és capat; de complir-lo, com po
dem demanar als ciutadans que s'atenguin al que aques
ta Llei mana? 1, certament, el Govern de Coalició, de la 
majaría d'aquesta Cambra, no ha donat compliment, la 
Conselleria no hi ha donat compliment. 

En definitiva, quan es planteja una esmena a la to
talitat d'una determinada Secció del Pressupost, en 
aquest ca s, a la Secció 13 de Cultura, esta ben c1ar que 
s'esta en desacord, no només amb la part de números, 
no és una qüestió exactament de quantitats, d'allgmen
tal' o de recluir, sinó que s'esta en desacord global i pro
fund amb tot l'esperit que informa aquesta SecCÍó 13 
de Culttu·a. 

Per tant, entenem que el plantejament de sotme
tre a debat, de sotmetre a crítica la falta de política 
cultural coheren t que hi ha hagut dins aquesta Conse
lleria, és realment certa i realment precisa. Pc::rque, és 
eviden t que la COijselleria de Cultura no ha respost, en 
absolut, a les expectatives despertades clins les socie
tats de les Ules Balears, no lú ha hagut una politica 
cultural ni del llibre, ni del teatre, ni deis museus, ni 
practicament de res, hi ha ha.gut una st,nna d'acci,oD,s 
puntuals i concretes, pero moltes vega des descoordi
nades, contradictories i, en definitiva, aquesta Conse
lleria ha fracassat. El que es planteja és una crítica 
global j una alternativa. 

Certament, es podrien plantejar alternatives mi-
11ors, es podría desglossar la p.art pres.supostru:ia de la 
Secció 13 de moltís~imes altres man~es, fins i tot, molt 
més positives, peró el cert és que entre l'alternativa 
i el que bi ha als Pressuposts, no ,hi ha dubte que es 
praposa una passa endavant. 

Creim, per tant, que aquesta esmena esta realment 
motivada, respon, no només a un estat, a una lectura 
motivada per un Partit Polític, per un Grup Polític de
terminat, sin6 que és una traducció en termes parla
mentaris d'una inquietud social clqvant un fracas, un 
deIs més dolorosos fracassos d'aquesta Autonomía. 

Una de les bases de per que aquestes illes havien 
de tenir una Autonomía era per resoldre un tema clau 
que era la cultura. Tenim tates les competencies i hem 
de dir, per la part que ens toca, que tenim la sensació 
d'haver fracassat, peró, com que els Govem estan sot
mesos, periodicament, a la confian<;:a deIs ciutadans 
dins les societats democratiques, esperam que prest, no 
a unecs eleccions generals, com, per en-or, ha dit el Sr. 
Nadal, sinó que bastaran unes eleccions autonomiques. 
per posar-hi remei. 

Moltes grades. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, te voste la paraula. 
Queda oberta qüestió incidental. 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Sr. Damia Pons, jo, cüm 

que aquest Conseller ha contestat el representant del 
PSOE, entenc que no té necessitat de contestar-li a vos
te, representant del Grup Mixt. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, té voste la paraula per replicar. 

EL SR. PONS PON S (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Molt respec

tuosament, jo li diré que he parlat en nom del que 
parlamentariament som, aquí li parla el representant 
del Grup Mixt, si d'aquí un determinat temps, aquest 
Diputat esta dins el Grup Parlamentari Socialista, tal 
vegada voste, des de l'oposició em podra fer moItes 
crítiques. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contrareplicar? 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Jo no he fet referencia, 

en absolut, a la implicació personal del Sr. Damia Pons, 
senzillament he dit que, com que he contestat al PSOE, 
ara ja no tenc la necessitat de contestar el Grup Mixt, 
si ell d'ha donat per aHudit, que forma part del Grup 
Mixt essent del PSOE, aixo és una qüestió seva, no 
meva. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sebastia Serra, del Grup Esquerra Nacionalista

PSM, té la paraula. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, Esquerra Na

cionalista no era partidaria, en aquests Pressuposts, de 
fer esmenes a Seccions, entre altres motius, per no 
alla,rgarmassa el debat deIs Prflssuposts, i entre altres 
motius perque la Legislatura esta practicament acaba
da i, de fet, no ho hem ·fet, pero sí ens hem vist obli
gats a fer un conjunt d'esmenes parcials, llarg conjunt 
d'esmenes parcials a Cultura, per tot el que nosaltres 
creim que tocaria ser la vertebració de la Conselleria 
de Cultura. 

Pero, evidentment, en aquests moments, no tenim 
altre remei que banyar-nos, que concretar una mica 
aquests aspectes globals que es presenten a través d'una 
esmena a tota la Secció, que per a Esquerra Naciona
lista-PSM són els que certament, malgrat hi hagi hagut 
uns Partits Polítics o unes Coalicions diferents, certa
ment pensam que hi ha tot un conjunt de temes cultu
rals que són competencia d'aquesta Conselleria i que, 
al mateix temps, pensam que no han funcionat així com 
toca. 

1 nosaltres voldríem ser breus i, a la vegada, molt 
concrets, i el primer, pentura, és dir-li que en positiu 
s'han fet coses, per a Esquerra Nacionalista que hem 
estat, cree jo, el Grup que a aquest Parlament ha ven
gut amb més iniciatives de moltes Conselleries, pero 

R 

també de la Cultura i que més vegades l'hem fet inter
venir i de fet millorar, com a Diputat, crec que ens 
agraira a les seves memories aquesta gran practica que 
voste ja té, i és per les moltes vegades que ha hagut de 
compareixer, pero, certament, a partir de tot aquest 
deba t, hi ha uns quants temes que s'han de tenir 
aclarits. 

La qües tió d'actuacions que la Conselleria du, certa
m ent es fan exposicions, certament es publiquen lli
bres, certament es posa en marxa una filmoteca, etc., 
pero aquí ve un poc alla on nosaltres hem d'entrar 
un poc a tocar fons. Problema de la filmoteca, la fil
moteca exitosa quant a públic i fins i tot en l'exposició 
inaugurada ahir vespre, pero aquesta filmoteca té una 
infraestructura adequada? Tenim una filmo teca d'acord 
amb el que s'entén jurídicament per filmoteques, sigui 
la de Madrid, de Valencia, de Barcelona, la que sigui, 
o estam davant d'unes accions d'uns filmoteca que a 
vegades semblen un poc improvitzades i sense estar su
ficientment organitzada? 

Podem continuar a publicacions. Hi ha una política 
de publicacions que hagi estat continuista, aquesta qua
tre anys, de publicar llibres que surtin al carrer, que 
siguin barats, assequibles a la gent, que la gent els 
pugui adquirir, és a dir, que els conegui i, per altra 
banda, publicar llibres, pentura d'alta investigació, que 
pel seu alt cost i pentura per les dificultats de publi
car aquest tipus de llibres, només ho pot fer una ins
titució? Jo diria que s'han fet algunes coses, pero sense 
cap tipus de programa globalitzat, i cree, la veritat, que 
tornar a santificar el Sr. :?orce!, era una cosa que no 
feia cap falta. Personalment i com a Grup, creim que 
certament per mostrar la política cultural, haver de 
muntar coses amb el Sr. Porcel, jo no sé si haurem de 
demanar al Papa que ja el santifiqui en vida, perque, 
certament, a aquesta terra i a tot l'Estat, el Sr. Por
ce!, bé pareix l'únic que existeix en el terreny inteHec
tual, i recordant Gramsi diríem a veure si és l'inteHec
tual organic, el Sr. Porce!. 

Per altra banda, entrant dins aquesta política con
cretíssÍllla de publicacions, hem vist comem;ar coHec
cions que s'han interrompudes, hem vist com no es 
troben aquestes publicacions a la majoria, no ja de 
Centres Escolars o de Biblioteques populars, sinó ni 
tan soIs a les llibreries, a l'hora de comprar-les. 

Continuant .amb grans problemes que nosaltres éle
tectam. Ho varem dir una vegada, la política de la 
dona, i hi tornam a insistir, per molt que hi hagi «el 
Instituto de la Mujer», que no esta transferít, certa
ment, hi ha tota una problemiUica cultural i les ac
cions de la Conselleria s'han redult, que nosaltres sa
piguem, a unes petites conferencies i, a la vegada, a 
una petita publicació. 

Comissió del Patrimoni, quantes vegades hi ha ha
gut denúncies de manca de funcionament d'aquesta Co
missió, de burocracia, en definitiva, de manca de direc
trius polítiques en aquesta Comissió? 

Institut d'Estudis Balearics, encara record els de
bats del company del Grup Parlamentari Joan López 
Casasnovas, i voste també els deu recordar, els debats, 
proposicions no de llei, etc., sobre el mal funciona
m ent de l'Institut d'Estudis Balearics, de la seva buro
cratítzació i que s'esta perdent una eina, un instru
m ent basic per promoure la investigació i la difusió 
cultural en aquestes illes. 

Molt greu pensam que ha estat també el fet que 
no s'ha fet cap tipus d'activitat cultural engrescadora 
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per als estudiosos, els investígadors, a mode de beques 
per a gent que ha acabat la carrera recentment í que 
necessíta d'una ajuda, en parto perque esta aturada, 
moltes vegades, i és la base que en aquestes illes hi 
hagi una política cultural, hi hagi uns investigadors i 
depenguem manco de fora quant a tot el que és la in
vestigació, tant humanística com científica. La Conse
Ileria en aquestes coses ha estat inedita, amb l'agravant 
que l'any passat, a aquesta Llei de Pressuposts, s'apro
vaya una esmena de, precisament, crear unes beques 
d'investigació i, fins al dia d'avui. encara no s'ha com
plit el que dei a la Llei de Pressuposts de l'any 86. 

Fa anys que també desitjam veure la nostra llen
gua al carrer i veure la nostra llengua al carrer signi
fica una política de reto la ció tant deIs negocis particu
lars com de tot el que és retolació en termes globals 
de les institucions. També en aquest sentit, no hem 
vist una política de dir, es veu la política cultural 
al carrer, es veu la política lingüística al carrero Estic 
per assegurar, i és lamentable, que qualque institució 
privada es coneix més a nivell popular que la feina 
cultural que fa el Govern de la Comunitat Autonoma, 
i aixo em sembla que és un exemple que no podem, 
de cap de les maneres, admetre políticament parlant. 

La Llei de Normalització Lingüística, n'hem parlat 
moltes de vegades, pero avui només li diré una cosa. 
El grau de compliment de la Llei de Normalització lin
güística no arriba al 10 % del que la Llei diu, i aixo 
després de molts de mesos d'haver-se aprovat aquesta 
Llei. 

En definitiva, Sr. Conseller, per a nosaltres. que 
hem fet moltes esmenes parcials a aquesta Secció, que 
hem fet mol tes actuacions culturals en aquest Plenari 
i lingüístiques, certament, creim que avui voste enca
ra es troba amb una Conselleria que fa coses, jo crec 
que en fan amb bona voluntat, pero es troba amb un 
mal funcionament global i amb una falta de directrius 
globalitzades. Jo no he acabat d'entendre, i pentura el 
ConseIler ho podría explicar 'qualque ella, a veure que 
passa dins la Conselleria, a que es deu aquest funcio
nament que esta com a coHapsada aquesta Conselleria. 
Un estudia les diverses Seccions que té la Conse11eria, 
un estudia ,d'alguna manera les competencies que té, 
un mira, per exemple, en la tematica esportiva, la gran 
importancia de la Conselleria en el téma d'esports, i 
e'n tem del fracas brutal de l'«Illes Balears», que jo 

encaJ'<t rec0rd el Diputat J 03n Nada!, del G1Up Socia
lista, i jo mateix, clonant batalles frontals sobre l'«Illes 
Balears», i ningú no escoltava, és a di., pareixia que 
perque ho deiem a uns que no eren deIs Grups de la 
majaria, pareixia que ja ho' féiem per molestar, per 
desqualificat, per no sé que, fins i tot, amb énfronta
ments públics als mitjans de comunicació, provocats 
entre uns i els aItres, en tom a una cosa tan maca i 
tan positiva. Passen dos anys, i un tema com aquest 
vaixell de competició, etc., ha acabat en un fracas to
tal, i voste, Sr. Conseller dient encara fa pocs dies, als 
mitjans de comunicació que havia complit I'objectiu 
que s'havia fixat, si l'objectiu que s'havia fixat era tot 
aixo que ha succe'it, certament hi ha per estar empe
guei'ts. 

Jo cree, en definitiva, que hi ha per fer una cer
ta auto-crítica, pero em pareix que el problema va moIt 
per damunt de qui és el Conseller, de qui és la perso
na que dirigeix la Conselleria, que jo crec, i em cons
ta, que a moltes d'oportunitats ha treballat i ha ten
gut bona voluntat, ara el que passa és que estam da-

vant una Conselleria que és una eina basica del que 
és aquesta institució d'autogovern, i ens temem que ha 
fet aigua per tots els costats. Jo crec també, Sr. Con
seller, que si a voste se li han retallat els Pressuposts 
del 86 i els del 87 els hi han retallat també, ha digui cIa
rament, perque tendra com a vetlladors basics, i li puc 
garantir, en aquest moment, el Diputat d'Esquerra Na
cionalista, perque ho hem de dir cIar, la cultura, l'es
port són dues eines basiques d'aquesta societat nos
tra i, per tant, els hem d'ajudar al maxim. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller. Queda oberta qüestió incidental. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Molt 

breument. Jo Ji agraesc, Sr. Serra, tates les manifesta
cions fetes quant a l'aspecte de Diputat o millorament 
de Diputat i les accions positives que voste ha mani
festat que ha dut a terme la Conselleria pel que fa re
ferencia al primer aspecte, li manifest, li promet, úni
cament, que en cas que faci les meves memories, ho 
faré constar aixi. 

Pel que fa referencia a Baltasar Porcel, francament, 
no sé a que es referia concretament, perque, que jo 
recordi, la Conselleria no ha fet cap edició de cap lli
bre de Baltasar Porce1, que jo recordi. En aquest mo
ment no la record, l'únic que record és el darrer es
deveniment que es va produir en la presentació del lli
bre seu, la setmana passada, pero en aquest moment 
no record que jo li hagi editat o que la Conselleria hagi 
editat qualque llibre. 

Les Comissions de Patrimoni Historico-Artistic, bé. 
Referent a les publicacions, hi ha un conveni amb el 
Gremi de Llibreters, per la distribució de tots els lli
bres que edita la Conselleria, pero hi ha vegades que 
vostes confonen l'edició amb la co-edició, que són dues 
coses absolutament diferents. 

Pel que fa referencia a la Comissió de Patrimoni 
Historico-Artístic, s'han introdult tota una serie de mo
dificacions i entenc que s'ha alleugerat tot l'aspecte 
burocratic creant les subcomissions, entre elles, darre
rament, al qarrer Consell de Govern, la subcomissió 
d'esport de Maó. Aquest entenem que és el sistema per 
eliminar tota aquesta paperassa amb -la maxima raPi
desa possible. 

El tema. de beques, si no record malament s'ha ad
mes 'tina esmena en -aquest sentit. 

Pel que fa -referencia a Normalització Lingüística, 
hi ha una serie dles'menes que entenc que s'han ac
ceptades, que incrementen considerablement el Pressu
post d'aquest programa, i, quant a les directrius, Ji he 
de reiterar el que ja he manifestat abans, que efecti
vament hi ha un programa presentat d'actuacions de 
la Conselleria el setembre del 83, que aquest programa 
s'ha d'anar adequant als respectius Pressuposts o, mi-
110r dít, els Pressuposts al programa i entenc que els 
Pressuposts del 87, dins les Jimitacions press1:l}:>osta
ríes que es donen a totes les Conselleries, com he dit 
abans, s'ajusten a aquesta realització d'aquest progra
ma en aquest quart any. 

Tema «Illes Balears», és un tema ja «muy manido», 
i perdoni que ho digui en castella, i el que li vaig dir, 
el que Ji he de dir, és repetició del que vaig dir quan 
varem discutir el tema «Illes Balears». Era un progra
ma de tres anys, i aquest programa es va complir, i, 
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una vegada que es compleix aquest programa, amb les 
qualificacions que li puguem donar quant a l'exit es
partiu o !'exit polític, que són dues coses diferencia
des i que moUes vegades s'entremesc1en, el cert i se
gur és que cntcnem que al vaixell {,Ilies Balears» se ti 
ba donat definitivament una SOhlCió i és passar-ho a 
calanova com es va acordar al darrer Consell de Go· 
vern. 

Per la resta, li accept totes les seves manifesta-
cioos en aquest sentit positiu que voste ha manifestat, 
ara, evidentment, ens trobam que hi ha un ajut pres
supostari, _i totes les Conselleries hem d'estar a aguest 
ajut pressupostari, i entenem que el SUpOl't que voste 
ti dóna, pareix, pareix, a l'esmena del Partit Socialista 
a la totalitat de la Secció, nO consideram que sigui ac
ceptable per part nostra. 

Res més, moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Serra, vol replicar? 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, molt breument. Sr. Gilet, la seva Conselleria té 

problemes molt grossos fins al plmt que hi ha hagllt 
qualque mati que més d'un 70 % de la gent que hi 
esta, no fa feina, l'inform, perque s'ha fet una volta 
qualque dia, per part de distinta gent, a totes les Con
selleries del Govern per saber un poc el grau d'eficl
cia i aquestes coses, i a qua1cuna ja no s'ha passat del 
bar d'abaix, pero a la seva sí que s'ha entrat i, certa
ment, li he de dir que hi ha un grau importantíssim 
de poca eficacia, en termes generals. Aixo ja sé que és 
difícil de resoldre, sobretot amb el munt de funciona
ris transferits, etc., i que són mals de controlar, m'ima
gin jo, pero hi ha un parell de pisos d'aquell edifici 
que són autimticament kafkians i són autenticament 
de peHícula d'epoques passades, més que de l'actual. 

Hi ha falta d'agilitat, falta d'eficacia en termes glo
bals, hi ha uns problemes que jo no sé fins a quin 
punt es poden resoldre o no, pero em fa la impressió 
que, no sé, pareix que hi ha autoritats poIítiques de la 
mateixa Conselleria que no hi hanposat la dedicació, i 
no parlo .del Conseller, que pentura seria el més oportú. 

Pero, hem d'agrair, i perdoni labróma, que no 
proposaran el Sr. Porcel per a la santificació, pero sí 
que em pareix que el Govern va editar un llibre, o la 
ConseIleria, «IHes Balears», o «Islas Baleares», ho die 
per si un cas, un Uibre bastant luxos, fa estona, aixo, 
de tot d'una. 

En definitiva, el problema cree que tots el veim, i 
és un pr6blema un poc mal de resoldre, pero, per co
men~ar, és posar ordre dins la ConseÍleria, agilitar to
tes les seves Seccions i tenir programes definits, per
que programes definits de dansa, de música, de llibres, 
de televisió, de teatre, etc., no n'hi ha. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. ConseHer, vol replicar? 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, molt breument. Jo 1i he de dir, Sr. Serra, pel 

que fa referencia als funcionaris de la Conselleria, si
guin transferits o rebuts de l'antic CGI, l'esfor~ que 
ha fet el funcionariat transferit ha estat considerable 
per adequar-se i adaptar els seus modes de feina a un 

R 

nou sistema, a un nou estat de les Autonomies. 1 aixo 
ho vull reconeixer, públicament. Ara, sí voste es pre
senta a la Conselleria de deu i mitja a onze, difícil
ment hi trabara algú, excepció feta d'una persona, ex
ceptuant la quarta planta, d'una persona a les diferents 
plantes, perque és el moment de l'entrepa, aixo sí que 
li ho assegur. 1 no hi ha bar a la Conselleria d'Educa
ció i Cultura, eh?, possiblement hi ha una cafetera, 
pero res més. 

1 jo ~l que li he dit referent a Baltasar Porcel, que 
em merelX tots els respectes com a escriptor, i li he 
dit que jo no recordava que la Conselleria hagués fet 
cap edició, segons veim, voste es refereix a un llibre 
editat per la Conselleria de Turisme, si no record ma
lament en aquest moment, pero la Conselleria de Cul
tura no ha editat cap llibre, cosa que tampoc no seria 
de lamentar, natllralment. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Dins el tom de replica al debat general, hi ha in

tervencions? No. 
Aleshores, senyors, passam a la votació de resme

na de totalitat n.O 243 que ha formulat el Partit Socia
lista. 1 deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
esmena 243, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor, 20; vots en contra, 27; abstencions, 

cap. Queda rebutjada l'esrnena. 
1 passam a tractar les esmenes parcials, comen¡;:ant 

per la 202 n.O 14, del Grup Parlamentari Esquerra Na
cionalista-PSM. Don la paraula al Portaveu, Sr. Sebas
tia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Ahir, si no ho tenc mal 

entes, el Conservatori estava en vaga, hi estaven éls 
professors, aquesta vegada em pareix, si no váig mala
mento Bé, l'esrnena no va cap a la vaga del Conserva
tori, com ésnatural, sinó que l'esmena va cap a una 
necessitat de la Conselleria. El Capítol de Música . 
Uaíisa esta ' poc dotat, nosaltres ens ieferim no a -con
certs, que la yonselleria en té de prevists, cosa qoe, ~ 
més, n'hi ha hagut d'autentica qu~tat, sinó que ens 
referim a les adi"Vttats habituals d'un programa de mú
sica i dansa que inclou, per una banda, Conservatori, 
per altra banda pot incloure Auditorium i, en definiti
va, tot un tipus . d'actuacions de foment de l'educadó 
musical i de la dansa. Creim que aquest problema etem 
de Conservatoris, en plural, a totes les Illes, i aquest 
problema també que de vegades hi ha de l'Auditorium 
de Ciutat, es poden resoldre aprovant aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té vos te la paraula. Vol indicar si 

parla com a Conseller o com a Diputat? 

EL SR. GILET GIRART: 
No, parlo com a Conseller. 

EL SR. PRESIDENT: 
Com a Conseller. Queda oberta qüestió incidental. 



2652 DIARI DE SESSIONS I Núm. 89 I 24 de man; del 1987 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sr. Serra, jo crec que voste 

s'ha confús, perque, naturalment, és impossible accep
tar un increment d'aquesta partida, essent així com és, 
una partida de famílies i institucions sense fi de lucre 
i l'Auditorium és una empresa privada. El tema del 
Conservatori, creim que s'arregla per un altre sentit, 
que són les Escoles Elementals de Música, i hauríem 
d'anar a la partida 461. Conseqüentment, entenem que 
la voluntat que voste manifesta en aquesta esmena no 
és adequada ni ajustada a la partida que voste mani
festa, per tant consideram que no és acceptable. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra, vol replicar? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Molt bé, Sr. Gílet. No és acceptable, pentura, des 

d'un punt de vista burocratic, que és el que ara voste 
acaba de manifestar. Pero ara anem al tema polític, fa 
falta o no fa falta un programa de música i un pro
grama de dansa? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, vol contrareplicar? 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Aixo són subvencions per 

a ajudes a activitats musicals d'entitats privades. Con
seqüentment, entenem que la quantitat que hi ha pres
supostada és suficient. Tota la resta anira per altres 
programes o altres subprogrames. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Passam a la vota ció d'aquesta es mena 202, i de

man a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
. Poden seure, moltes gracies. 

Sres. i Srs. Diput~ts que votin en contra, es volen 
posar drets, per favor? 

Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Sr_ Diputat, per favor, durant les. votacions no es 

pot entrar ni sortir de la Sala. 
. Resultat de la votació: a favor,~O vots; en contra, 

26; ahstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena. 
Passam a l'esmex;ta 202.15, també . <lt:l mateiX Grup, 

Esquerra Nacionalista-PSM. Per defensar aquesta es
mena, té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra Bus
quets. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. EIs articles 16, 35 i Dispo

sició Addicional Primera de la Llei de Normalització 
Lingüística, expliquen que els poders públics de les 
Illes Balears tenen una competencia, una obligació a 
l'hora d'ajudar, de fer possible que els funcionaris de 
les distintes Administracions puguin aprendre, conei
xer la nostra llengua. El Govern de la Comunitat Au
tonoma esta actuant en aquest sentit dins les diverses 
Conselleries, no a totes, encara, no a tates, ni amb el 
nivell que nosaltres desitjaríem, pero aquesta esmena 
no parla de les Conselleries del Govem de la Comuni
tat Autonoma, sinó que parla del que succeeix amb els 
funcionaris de l'Administració Periferica de rEstat. 

Per a Esquerra Nacionalista-PSM, és altament preo_ 
cupant que el Govem de l'Estat, a través deIs Pressu_ 
posts Generals de l'Estat, no hagi considerat els fun
cionaris de l'Administració Periferica de l' Estat de les 
Illes Balears a l'hora de donar unes partides pressu_ 
postaries perque coneguin, aprenguin la nostra llengua. 
Ha ha fet el Govern de l'Estat per a Catalunya, per 
al País Base i per a Galícia, per a nosaltres, per a Es
querra Nacionalista, aixo és inadmissible totalment i 
absolutament, i si duras una mica més aquest període 
Iegislatiu, no dubtin que duríem aquí un requeriment 
d'aquest Parlament al Govern de l'Estat per haver obU
dat conscientment que les IHes Balears i el País Va
lencia també tenim una llengua propia, igual que a 
Galícia, País Basc i Catalunya, la tenen. Ara bé, aques
ta situació política a nivell d'Estat que nosaltres de
nuncÍam amb fermesa, no deixa de banda que, d'a
cord amb' la nostra Llei de Normalització Lingüística, 
el Govern de la Comunitat té competencia i la pot exer
cil' per ajudar, per organitzar, per concertar, amb qual
que entitat perque organitzi cursos per al coneixement 
de la nostra llengua als funcionaris de 1'Administració 
Periferica de l'Estat. Si l'Estat, en aquests moments, 
si el Govem de l'Estat, en aquests moments, margina, 
en aquest sentit, les Illes Balears, el Govern de la Ca
munitat pot actuar, ja ho podria fer fa estona des de 
l'aprovació de la nostra propia Llei de Normalització 
Lingüística. I com que nosaltres som partidaris que el 
que es pugui fer per nosaltres, no importa se'ns faci 
des de fora, nosaltres som partidaris d'un mínim de de
pendencia de l'exterior, els mÍnims possibles, en tots 
els casos que es pugui, aixo vol dir exercici pIe de l'au
togovern, pensam que, en aquest cas, el Govem de la 
Comunitat hauria de fer un esfor',;, un esfor9 doble, i 
és, per una banda, l'organització d'aquests cursos als 
funcionaris de l'Administració Periferica i, per altra 
banda, soHicitar del Govem de l'Estat que equipari les 
Illes Balears estrictament a les altres nacions anorile
nades: Galíciá:, País Basc i Catalunya. :És a dir, no ac
ceptar mai, el nostre Govern, aquesta' actuació. del Go
vern Central de rEstat. 

. Perque, jo no sé vostes, Sres. i Srs. Diputats, pero, 
per a mi, és terriblement distorsionador i negatiu que 
ens trobem un funcionari de l'Adminlstració Periferica 
que no coneix gens la nostra llengua, no ja la- llengüa 
escrita, que la sapiguen escriure~ que aixo és un· pro
blema més, bé,' més secundari o erl segon nivell, smó 
ja que l'entenguin¡ que la sapiguén mfnimanient enten
dre, que la pugtiin xerrar una mica i que no passin cO:
ses com les que han passat recentinent, i és que a gelit 
mallorquina, menorquina, eivissenca o formentererá, 
concretament de Mallorca i de Menorca, aixo ja ha suc
celt, que han dirjgit un escrlt amb la nostra llengua a 
l'Administració Periferica de rEstat, els han tornat i 
els han dit que els el tornin presentar amb la traduc
ció castellana. Coses com aquesta, creim que amb una 
actuació de Normalització Lingüística, a l'ambit de 
I'Administració Periferica de l'Estat, seria possibIe anar 
millorant, aliar rectificant, perque nosaltres, la veritat, 
de vegades hem dit que no pot ser que a l'ambitquo
tidia de les persones hi hagi gens d'aspecte que puguin 
semblar una mica colonial o neo-colonial. El fet d'una 
Administració Periferica que no entén, que no compren 
la llengua de la gent d'aquesta terra o d'aquestes ter
res, és, de fet, una actuació que ens pot recordar acu
sacions de tipus colonials o neo-colonials que nosaltres 
no volctríem fer. 
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Esta , per tant, en mans del Govern de la Corouni
ta t en aquests moments, ajudar a comen<;ar a ser una 
re;litat, una eficacia amb uns cursos als funcionaris 
de ]'Administració Periferica de l'Estat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
pe! Grup Mixt, té la paraula el Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Esmena positi

va i defensa, molt positiva també, d'aquesta esmena. 
Ño basta , com he dit fa un moment, tenir aprovada 
una Llei de Normalització Lingüística, una normativa 
legal amplia, positiva, de la qual, en fi, tots n'estam 
orgullosos, si després no hi ha tota una serie d'accions 
puntuals per donar-li realitat, per fer-la entrar, real
ment en vigor. Les lleis no entren en vigor quan ho 
mana la Disposició Fina~, sinó que, de fet, entren en 
vigor quan realment s'apliquen, i aquesta Llei no s'a
plica. 

1 una de les causes que demostra l'absoluta man
ca de seriositat en els plantejaments lingüístics d'aquest 
Govern, és que no hi ha les previsions pressupostaries 
adients per donar compliment a l'articulat de la Llei 
de Normalització Lingüística i moltes altres lleis que 
després ja anirem veient. 

Certament, el tema de la Normalització Lingüísti
ca és complicat, per moltes altres raons, perque ens 
movem dins arees competencials diferents. Pero tam
bé quan l'area competencial no és de la Comunitat Au
tonoma, la Llei ens dóna unes disposicions perque la 
Normalització Lingüística avanci, en aquest cas, dins 
l'area de l'Administració Periferica de I'Estat, que bona 
falta li fa. Un deIs grans obstacles de la Normalitza
ció Lingüística en aquest país, és la inercia burocra
tica, alla on, aquesta maquina inert no avan~a cap a 
la normalització, no avan~a ni dins l'Adrninisttació Au
tonomica amb el grau suficient, cosa que també hau-

f ria pogut dir el Sr. Serra,ni avam;:a ,dins una Adminis
tració Periferica de l'Estat, perque, si nosaltres no som 
sensibles i no normalítzam dins ca nostra, com volem 
que des de Madrid, que éslluny i, a més, parlen en 

~, casteIJa, es preocupin de la Normalització Lingüística 
y, de ]'area periferica d'aquí? Q.ue se n'ha fet? Hi ha ha: 
~: gilt iniciatives. L'Adrninistració . Periferica de , l'Estat 
w. aquí, no és absolutament monolingüe en els seus irn~ 
, pressos, d'aixo hi ha moltes proves cIares i evidents, 
¡':~-. 

c' ara bé, és cert que si nGsaltre,s ,que hem' irnpulsat l'a-
provació d'aquesta Llei de Normalització Lingüística, 
no d,otam pressupostariament tota una serie d'accions 
puntuals, perque aixo avanci, és evident que aquest 
monstre inert, i els ho diu un funcionari, perque jo la 
conec bé a I'Administració, si els funcionaris no són 
motivats per les vies oficials, no esperin que esponta
niament es de di quin a auto-normalitzar-se. 

Per tant, cree que aquesta esmena és, francament, 
molt positiva, per que és que no la volen admetre? Per
que qui no normalitza dins ca seva, és evident que no 
anira a normalitzar a casa d'aItres. També sería posi
tiu, a part d'aquesta esmena, i jo li ho suggeresc al 
Sr. Serra, que si des de Madrid, des deIs poders cen
trals, el mateix Parlament, no es fan les accions, perti
nents per part de l'Executiu per dur endavant la nor
malització de l'area periferica de l'Estat, bo sera que 
aquesta iniciativa que ara discutim aquí, ,en materia 
pressupostaria, vagi acompanyada d'altres iniciatives 

dins el Parlament, dins les Corts Generals de l'Estat 
Espanyol. 

Per tant, jo crec que és una esmena que no ~ldmd 
discussió, entre d'altres coses, perque hauria d'enten
dre que votar-la en contra és una voluntat clara i ma
nifesta de la majoria d'aquesta Cambra d'anar en con
tra de l'entrada en vigor no formal, sinó real de la Llei 
de Normalització Lingüística. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Intervendré com a Dipu

tat, no com a Conseller, en aquest caso 
E! Grup Parlamentari Popular entén que no és 

acceptable aquesta esmena, ja que dins la mateixa do
tació del Capítol 11 hi ha quantitats suficients per po
der atendre les funcions de reciclatge deIs funcionaris, 
concretament deIs funcionaris de la Comunitat Autono
ma, independentment deIs convenis que es puguin es
tablir amb l'Administració Periferica, com es va fer 
l'any passat amb el tema d'INSALUD, i, conseqüent
ment, entenem que no hi ha lloc a l'acceptació d'aques
ta es mena, sense que aixo tengui res a veure amb l'as
sumpció i la voluntat de fer complir i complir la Llei 
de Normalització Lingüística. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Aleshores, senyors, passam a la votació de l'esmena 

202.15, del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista
PSM. 1 deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta es
mena, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra es valen 

posar,drets, per f,avor? 
Podenseure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació: a favor, 20 vots; en contra, 

27; abstencions. cap. Queda rebutjada l'esmena. 
1 passam al debat de l'esmena ,202.16. dél Grup ,Pat

lru;nentarl Esquerra N:acionalista-PSM . . J?~r deftmsar 
aquesta esmena, té la paraula el Sr. Sebastia , Serr~ 
Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aquest 

Parlament va aprovar una Proposició no de Llei per tal 
que avan~assim per fer possible la recepció en aques
tes illes de TV3, com es diu, Televisió de Catalunya. 1 
ho varem aprovar, entre d'altres motius, perque era una 
bona oportunitat d'exercir el que és la llibertat de re
bre qualsevol emissió, fos radiofonica o fas televisiva 
que pogués, que arribas, de fet, a aquestes illes. ~s a 
dir, varem exercir, en definitiva, la llibertat d'expressió 
en passiva i per activa. Ho varem fer i crec que ens va
rem congratular tots, i encara ens hem congratulat més, 
perque, de cada dia, la gent d'aquestes illes té més 
opció, televisiva, en aquest cas, tres cadenes i, en defi
nitiva, creim que ha estat un instrument positiu dins 
aquest marc de llibertat d'expressió i especialment dins 
el marc de poder percebre emissions en una llengua 
i una cultura que també ens són propies. 
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En aquests moments, l'esmena que presentam avui 
és una esmena que senzillament va orientada a poder 
ampliar i millorar la xarxa de recepció de TV3 a les 
Illes Balears. Tots sabem que a través d'Obra Cultural 
Balear hi ha una entitat que es diu VoItor, connectada 
amb Obra Cultural, que s'ha encarregat fins ara de 
recaptar doblers de particulars i d'institucions per ins
tal'lar repetidor, per millorar aquesta recepció, i aquests 
manteniments costen molts de doblers. Ho podem dir 
tranquiHament, perque jo crec que hi ha una serie de 
Diputats que hem pagat ja qllalqlle quantitat, el que 
parla és un d'ells, per fer possible, precisament, a tra
vés d'unes accions, mínimament populars, el fet que ve
gem TV3 i que, quan hi ha una avaria o un problema 
de tipus visual, es millori, s'arregli dlpidament. Bé, al 
marge d'aquesta aprovació al Parlament d'una Propo
sició no de Llei, al marge que existeix una entitat d'uns 
accionistes particulars i que algunes institucions pú
bliques, polítiques o no, han ajudat, tots sabem que 
anualment millorar la xarxa de recepció de TV3 i am
pliar-la i mantenir senzillament el que costa el man
teniment deIs costs anuals, significa una quantitat que 
esta per damunt deIs 7 milions de pessetes. Conseqüent
ment, Esquerra Nacionalista-PSM creu que el Parlament 
de les Illes Balears, que és alla on hi estan representats 
una gran part deis ciutadans d'aquestes IHes, és preci
sament una institució que perfectament pot ser un pa
quet la primera que digui al Govern que aquesta re
cepció de TV3 és beneficiosa, és positiva per als nos
tres pobles de cada una de les IlIes, que cal millorar-la, 
que ajl1da la llibertat d'expressió i, per tant, els princi
pis const itucionals i, per altra banda, també, els princi
pis del nostre Estatut, tant en l'aspecte de llibertats 
com en l'aspecte de normalització lingüística i cultural. 

Per tant, creim que soHicitar del Govern d'aquests 
mil de milions de que disposa, que destini 5 milions a 
ajudar l'ampliació i millora de la xarxa de TV3 a les 
Iiles Balears, creim que és una bona cosa, i ens ha 
estranyat, a E-squerra Nacionalista, haver de dur aquest 
tema al Plenari, pensavem que seria un tema que dins 
Conússió Parlamentaria o dins Ponencia ja s'bauria 
aclarit entre tots, perque. pensam qúe l'objecte d'a
questa esmena és tan senzill, tan cIar , que l'entenem 
tots i, per aItra banda, fer la broma o el que es vulgui 
dir, que políticain'ent no creim que TV3, avui per avui, 
a qui benefiCñ . níés sigui a la gent d'ideologia d'es
querres. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els aItres Grups Polítics? 
Pel Grup Mixt, té la paraula el Sr. Damia Pons. 
Sí, Sr. Conseller. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, com a Govern, voldria intervenir. 

EL SR. PRESlDENT: 
Aleshores, té voste la paraula. Queda oberta qües

tió incidental. 

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies. NosaItres acceptaríem aquesta esmena, 

sempre i quan s'introduís un paragraf alla on digués 
que la quantitat de 5 milions de pessetes, s'establís la 
seva baixa de la partida que indicas la Conselleria d'E
conomia i Hisenda. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUF.['S: 
Sí, i de quina partida la Conselleria d'Economia 

Hisenda vol fer la baixa? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula dins la qüestió 

incidental. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, Sr. President. El que li ofereix el Conseller Gi

let en nom del Govern és acceptar aquesta esmena fent, 
al mateix temps, una transacció per donar de baixa la 
quantitat corresponent a aquesta altra. En aquests mo
ments, és molt mal de dir ara quina partida sera la 
que es don aria de baixa de 5 milions de pessetes. Deixi 
un temps prudencial i es proposara l'oportuna baixa 
per donar d'alta aquesta partida de 5 milions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Bé, sí, hem de dir que sí, pero que la partida sigui, 

lbgicament, de Sl1bvencions d'aql1estes confuses o de 
coses d'aquestes, no? 

EL SR. PRESIDENT: 
De totes maneres, tenint en compte la seriositat del 

tema que tractam, aquesta Presidencia decreta un des
cans de deu minuts i demana al Sr. Conseller i al Por
taveu del Grup PSM que passin al seu despatx a con
cretar aquesta xifra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Diputats, vagin prenint lloc als seus escons. 
Recomen~a la sessiÓ. Silenci, per favor. 
Record el punt 'del debat, estavení dins la qüestió 

incidental, dn s'ba plantejat una esmena transaccional 
entre el Govern i el representant, Portaveu \ del Grup 
PSM, transaccionada aquesta esmena implica la reti
rada de l'anterior, i deman l'assent4nent a la Cambra 
per poder-la admetre. Es dóna l'assentíment. Aleshores, 
deman a ' la ' Secretaria que procedéixi a "la lectura : de 
l'esmena tiansaccionada. 

LA SRA. ENSE~AT ENSE~AT: 
«Esmena de transacció: Al programa 13.04, subprÜ" 

grama 13.04.13, s'incrementa la dotaci6 de la partida 
48.10.331.10 amb la quantitat de 5 milions de pessetes 
que es finan~aran amb la baixa del subprograma 
13.01.01, concepte 280.0, amb la quantitat de 4 milions 
de pessetes, i subprograma 13.01.01, concepte 253.0, amb 
la ql1antitat d'1 milió de pessetes.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sra. Secretaria. 
Sr. Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Esquerra Nacionalista

PSM vol fer pública la seva satisfacció pel fet que creirn 
que fins al darrer moment és bo fer política parlamen
taria, perque, a vegades, no bi ha sords, tothom escol
ta, i veu, com en aquest caso 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Volen intervenir els altres Grups dins el debat or-

d.inari? 
Sí, Sra. M.a Antonia Munar del Grup Regionalista 

de les Illes. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, el nostre Grup 

donar suport a l'esmena d'Esquerra Nacionalista que 
0 1 aconseguir una partida de 5 milions de pessetes 

v " d er a l'ampliació i millora de la xarxa de recepclO e i TV3. En primer lloc, perque és tenir la possibilitat 
te recepcionar un canal de televisió ~és, i aixo és s~~,
pre positiu, més encara vista la quahtat de la TelevlslO 
Catalana. En segon lloc, perque creim que TV és el 
mitja de comunicació per exceHencia i la millor eina 
normali tzadora. 

El nostre Grup creu en la recepció de totes les 
possibles televisions, incl.osas la telev~sió p:ivada, ja 
ho hem manifestat en dlferents ocaSlOns, es un feto 
Creim en la TV3 com a eina normalitzadora, s'ha de
mostrat amb importants aportacions economiques, per 
part de les institucions que nosaltres presidim, és a 
dir, el Consell Insular de Mallorca dins la Campanya 
de Normalització Lingüística. 

Esper, de veritat, Sr. Serra, de la seriositat de Vol
tor i del que en un futur, pel que se li ha de tenir en 
compte, no jugui a afavorir un determinat sector o un 
determinat Grup Polític, jo quasi n'estic segura, pel que 
es juga, més que res. 

I pel que afecta a la Televisió Catalana, n'estic se
gura que sera abó. 

Per tant, el nostre suporto 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Diputada. 
Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. Joan Na

dal i Aguirre. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President. El nostre Grup vol demostrar la seva 

satisfacció per' haver estat acceptada aquesta esmena 
d'Esquerra Nacionalista. Creim· que és un bon comen· 
~ament aquest debat de la. Conselleria de Cultura, es
peram que aquesta acceptl:ició es coritagi'i a~otes les 
altres esmenes o a gran part. 1, per tant, mamfestar la 
satisfacció perque un mitja de comuriicació . que tant 
fa per la normalització lingüística i que ja tant s'ha en
dínsat dins els ciutadans d'aquestes illes, com és la 
Televisió Catalana, ' tengui el s'uport d'aquesta Cambi"a 
perque continu'i amb la seva marxa endavant. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
No havent-hi més intervencions, passam a la vota

ClO de l'esmena 202.16, transaccionada. 1 dernan a la 
Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que aprovin aquesta esmena, 
es volen posar drets, per favor? 

Queda aprovada per unanimitat. 
Les esmenes 202.17 i 202.18 es tractaran agrupades. 

Per tant, té la paraula per defensar aquestes dues es
menes del Grup Esquerra Nacionalista-PSM, el Sr. Se
basWl Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President, ja no estam a n~poca en 

que es tradulen al castella per obligació tots els retols 
deIs carrers, botigues, etc., aixo era l'epoca, com recor
den encara alguns Diputats, aquest no, perque encara 
no havia nas cut o era molt nin, encara, pero molts de 
Diputats encara recorden aquelles bestieses de passar 
del mallorquí o menorquí o eivissenc o formenterer al 
castella els retols públics per obligació, perque «aquÍ 
se hablaba la lengua del Imperio» i coses per l'estil, 
pero la veritat és que després d'una etapa democra
tica o dins una etapa democratica i dins una etapa ja 
d'autonomia, la retolació en la nostra llengua no ha 
augmentat al ritme que haurien d'haver augmentat. No 
ens trobam ni a l'ús particular, de botigues, etc., ni a 
l'ús públic, de les diverses institucions que existeixi una 
majoritaria retolació en la nostra llengua. I aixo que 
els articles 14, 15 i 37 de la Llei de Normalització Lin
güística són prou clars en aquest sentit, i, per tant, ens 
hem vist en l'obligació, en la conveniencia que el Go
vern de la Comunitat Autonoma, amb unes partides 
pressupostaríes, certament nosaltres creim que són mo
destes, 20 milions per a tot el que és públic i 5 mi
Hons, ja serien coses per a l'ambit més particular o 
privat, ajudi, posi en marxa un pla, incentivi. És cert 
que hi ha Ajuntaments que han fet feina en aquest sen
tit, pero mai la suficient. És cert que els Consells Insu
lars han fet alguna cosa també en aquest sentit, tampoc 
no és la suficient, pero creim que el Govern podría, amb 
aquests dos programes, posar en marxa una feina posi
tiva, necessaria, de retolació i que ajudaría que la nos
tra llengua fos una mica més present al carrero 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els altres Grups? 
Grup Mixt. 
Per favor, em demana la paraula el Sr. Conseller. 

Com a Diputat? 
Dones el Grup Mixt. Té la paraula el Diputat Sr; 

Damia· Pons i Pons. 
Disposa d'un temps de ·deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres·. i Srs. Diputats. Cree que en él 

moment de les transformadons economiques i; de ca
municació que vivim, s'esta experimentant un canvi del 
qual no som del tot conscients, de la importimcia . que 
té. Elements com era la mateixa retolació, la retolació, 
sobretot, lingüística, no hi ha només lingüística, sinó 
que també hi ha la part visual, com la mateixa Llei de 
Normalització contempla, ha perdut una certa inciden
cia que tenia tradicionalment. Una de les maneres de 
fo~ar la castellanització d'aquestes illes va ser l'obli
gació de castellanitzar totes les retolacions públiques: 
Avui en dia, aquestes retolacions han vist minvada la 
seva importancia en relació amb !'impacte d'altres 
mitjans o deIs sistemes de comunicació visual que tro
bam per totes les nostres ciutats, per totes les nostres 
carreteres. Hi ha molt poca gent que passant per carre
teres o camins s'entretengui a llegir-los, són signes vi
suals els que ens indiquen les pautes publiciHlries o 
electorals, quan hi ha les campanyes, els que demanen 
l'atenció deIs ciutadans. Pero, així i tot, és important 
que el catala tami a tenir alIo que com a comunitat 
catalano-parlant, com a comunitat que tenim com a 
llengua propia, única llengua propia, el catala, s'ha de 
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tenir, que és una reto la ció general, pública, no només 
oficial, sinó també la part publicitaria, perque també 
aquest aspecte esta contemplat a l'artide 37 de la LIei 
de Normalització Lingüística. 

Per dur endavant el recobrament lingüístic dins la 
retolació oficial i no oficial es requereix, certament, un 
esfor~ economic important. Les previsions de la Llei 
en aquest sentit són amplies, són ambicioses, se'ns par
la que els toponims de les Illes tenen com a única 
forma oficial la catalana, ens demanam, la tenen real
ment? No. Ha determinat el Govern de la Comunitat 
Autonoma els noms oficials deIs municipis, territoris, 
nudis de població, vies de comunicació interurbana, 
etc., ho ha fet? Ho ha fet, esta nonnalitzat aixo? No hi 
esta. La retolació pública en llengua catalana, acom
panyada, perque la LIei és sensible a aquest canvi que 
he dit abans, acompanyada si calgués de signes grafics, 
aixo s'ha fet també? No s'ha fet o s'ha fet d'una ma
nera molt embrionaria. Els retols quan són en dues 
llengües, catala i castella, i també d'altres, perque hi 
ha zones on, els mesos d'estiu, no ja el catala és una 
llengua estranya, sinó fins i tot el castella mateix, hi 
ha zones que són de parla alemanya o de parla anglesa, 
encara que sigui circumstancialment, i hi ha una re
tolació que l'acompanya, en aquests retols, alIo on el ca
tala ha de ser prioritari, ho és? Certament, no. EIs ser
veis públics, els transports públics estan degudament 
i adientment retolats en lIengua catalana i castellana o 
només en part? Nosaltres creim que només en part o 
a molts es manté com a única llengua el castelIa, moltes 
vegades no acompanyat del catala, sinó acompanyat 
d'altres idiomes que no són oficials dins l'Estat Espa
nyol, pero que el turisme ha fet que s'utilitzin com a 
idiomes reals de determinades zones i de determinats 
serveis. 

Tot aixo, certament a més de les disposicions que 
preveu l'article 37, quan em parla de fomentar el ca
tala a la publicitat, quin foment s'ha fet? Com s'ha 
previst aixo a nivelI pressupostari, si és que s'ha pre
vist? . 

Per tant, tot aixo, que té com a finalitat globat do
nar una imatge de normalitat del catala, que quedi clar 
als ciutadans que els noms d'aquest país són únicament 
en catala, no són noms en dues o tres versions ortogra
fiques o lingüístiques, hi ha únicament la forma catala
na, el fet de crear aquesta imatge clara, contundent da
vant els ciutadans d'aquesta comunitat que tenen com a 
llengua propia el catala, no s'ha fet, i aleshores es neces
sita, es necessiten dos elements claus: en primer lloc, 
una voluntat política del Govern, de la totalita~ practi
cament, de tots els Grups Polítics presents a aquesta 
Cambra, á més a més, es necessita impulsar tot una se
rie d'accions que han de tenir traducció pressupostaria 
inevitablement, perque, ja que som a un país alla on la 
qüestió economica és fonamental i, certament, per bé 
de tots nosaltres tenim un alt nivell de vida dins l'Estat 
Espanyol, el doblers corren en aquestes ilIes, i, com va 
dir Anselm Tunneda, «els diners de tort fan veritab, 
jo em conformaría que els diners, si no de tort fessim 
veritat, almenys fessin un poc Inés de normalització 
lingüística de la que fan ara. 

Per tant, facem un esfoT\! economic, signe d'una 
voluntat política per demostrar als ciutadans que la 
llengua nostra és clarament la catalana i, a part d'aixo, 
certament aquesta esmena es complementa amb moltes 
altres accions previstes de sensibilitzar els ciutadans 
perque dins el seu propi ambit d'ús, a l'hora de fer 

retols, fins i tot, particulars, la retolació de petitel; 
finques, de petits llocs és necessari que també s'impul_ 
si, per fer tot aixo, es necessita un suport economic 
adient. 

Si no s'aproven aquestes esmenes, jo em tem que 
tornarem a quedar com abans, una declarac.ió de bones 
intencions, una declaració de voluntat que a l'hora de 
la veritat no és tal voluntat, es demostra que no hi 
ha un desig perque la normalització avanci i, en defi
nitiva, la nostra llengua continuara essent marginada. 

Per tant, donaré suport a aquesta esmena del Grup 
Esquerra Nacionalista, perque és positiva i es mou 
dins el marc d'una llei que va ser consensuada per tot 
aquest Parlamento 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Gilet, té voste la parauIa com a Diputat, dis

posa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. Un moment, per dir que 

entenem que les dotacions pressuposti:tries d'aquesta 
partida són suficients i, per tant, no consideram assu
mibles les esmenes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Aleshores, senyors, passam a la votació de les es

menes 202.17 i 18, conjuntament. 1 deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 

dues esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 20 vots; en contra, 

25; abstencions, cap. Queden rebutjades aquestes es
menes. 

Passam a les esmenes 202.19 i 202.20, que també es 
tramitaran conjuntament. 

Té la paraula el representant del Grup Esquerra 
Nacionalista-PSM, el Sr. Sebastia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA. BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. La necessitat que en aques

tes illes existeixi un material didactic per a l'ensenya
ment en la nostra llengua és una necessitat imperiosa. 
Dins Comissió es va aprovar una esmena i crec que 
hem d'estar molt satisfets, i es va aprovar amb els vots 
del Grup Parlamentari Socialista i Esquerra Naciona
lista per absencia de qualque Diputat del bloc hege
monie, pero que aquesta esmena sembla que ja esta 
aprovada i ens hem de s~isfer molt, perque és una 
esmena de 15 milions per a ensenyament en· catala, 
aquest és un gran avan\! en aquests Pressuposts, igual 
que el de TV3, malgrat fos per absencia de qualcú, 
hem de qualificar de victoria grossa. Pero, ara ens tra
bam amb una esmena que té un altre sentit comple
mentari, i és la urgencia que hi hagi material didactic 
per a l'ensenyament en catala, i, a més, i aixo Sr. Gi
let, jo crec que ara voste em comprendra perfectament, 
perque voste, jo crec que sintonitzarem ara perfecta
mento Escolti bé, si vostes creen un gabinet o fan que 
certs funcionaris facin aquesta feina, aconseguiran que 
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en aquestes illes hi hagi un material per a Fensenya
ment de la nostra llengua que no provendra ni de Ca
talunya ni de Valencia. És a dir, que el material per 
ensenyar en la nostra llengua podra estar fet des de la 
realitat mallorquina, menorquina, eivissenca, formen
terera, i no passara com ha passat amb la darrera pu
blícació que ha pagat la Conselleria d'Educació i Cultu
ra del nostre Govern que, per molt que hagi posat 
edició balear, o no sé que ha posat, certament, el ma
terial que es ven és un material editat i fet per gent 
del continent. Aleshores, en aquest sentit, jo crec que a 
través de Capítol n, és així com s'han de fer actuacions 
en aquest sentit. Hi ha o no hi ha professionals a les 
Illes Balears per fer material didactic d'ensenyament 
en la nostra llengua? N'hi ha molts, no vull dir que n'hi 
hagi massa, pero sí n'hi ha molts i suficients, i de bona 
qualitat, i basta veure fins i tot a vegades com, a tra
vés de diaris locals es fan pagines de tipus escolar on 
hi ha materials desiguals, pero materials aprofitables i 
positius. També hi ha altres publicacions ja fetes que 
han servit i serveixen, pero ara es tracta que sigui la 
Conselleria, que sigui el Govern, a través del seu Capí
tol n, que posi en marxa, en definitiva, aquest servei i 
que per aixo, el Govern aconseguiria evidentment un 
deIs objectius que ha tengut des del comenc;ament, que 
és des d'aquestes illes fer també política lingüística i 
cultural. Aquesta és l'esmena núm. 19, que demanaré, 
Sr. President, que sigui votada per separat, com és 
propi. 

A l'esmena núm. 20, certament, ja parlam d'una 
altra cosa. Parlam que a través d'una política subven
cionadora hi hagi un. foment de la producció de cine
ma, basicament de cinema, insistesc que el cinema és 
basic, cinema, video i evidentment, també, si sobras, 
també hem afegit, teatral, del llibre i publicacions, en 
general. Ho deim, perque, certament, tots sabem que 
quan hi ha un .grup en aquestes illes que vulgui fer 
cinema en la nostra llengua o teatre a llíbre o publi
cacions, creim que és mereixedor de tates les ajudes 
possibles; de tots .els anims . possibles per' part deIs po
ders públics. Pero ja dic queés una partida ,modesta, en 
aquest .cas, 10 milions de pessetes, i' davanthem posat 
cinematografia, hem indos el concepte video dins la 
cinematografia, com és propi de les técniques actuals, i 
també després teatre, llibres i publicacidns. Tenguem 
en cOrripte,· que no nomési s'ha de tenir, el, Centre ',' Dra
:inatic, -no només s'ha de'tenir" per part del Consell · de 
Mallorca el Teatre Principal, sinó que hi ha 'tota una 
necessitat d'ajudar grupsque no estana "cap de les 
instancies que hem anomenat o que tenen dificultats 
per acostar-s'hi i que seria bo que fossin ajudats. 

Són dues esmenes, jo crec, totalment positives, in
sistir, Sr. Gilet, que aixo del material didactic en la 
nostra llengua, crec que fa que en aquests moments, 
voste i jo puguem connectar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir els altres Grups Polítics? 
Grup Mixt. 
Sr. Conseller, em demana la paraula? 
Grup Mixt, té la paraula. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Creim que aques

tes dues esmenes hauria estat tal vegada més adient 
que fossin defensades per separat, perque plantegen 
problematiques, com ha dit el Sr. Serra mateix, dife-

rents i van en relació a actuacions bastant distintes 
que la defensa conjunta, crec que no ha afavorit la 
seva clarificació. 

El tema del material didactic, com sap el Sr. Con
seller, tot i que faci les seves intervencions com a Grup 
Popular, per evitar les repliques, és un deIs cavallets 
de batalla que havien de ser el vehicle, deien, en el seu 
moment, ara pareix que ja és aigua passaela, ele pe
netració elel centralisme lingüístic barceloní, etc., etc. 
Per tant, la proposta del Grup Esquerra Nacionalista 
és realment prou senzilla, el material elidactic per a 
l'ensenyament, és més aelient, el'acord amb la mateixa 
Llei de Normalització Lingüística, que es faci, respec
tant la unitat de la llengua, certament, a les Illes Ba
lears, impulsat per la Conselleria, impulsat pel Govern 
ele la Comunitat Autonoma, ele manera que totes les pe
culiaritats lingüístiques que vostes tant estimen a l'hora 
de fer eleclaracions sobre l'idioma, els nos tres pedagogs 
que les coneixen prou més bé que aquest Govern, les 
traelueixin en un material elielactic, coherent al servei 
de les nos tres escoles. Pero es veu que aixo de les 
peculiaritats i el foment deIs treballs pedagogics a les 
nostres escales, també és una ele tantes dedaracions 
d'intencions que sol fer aquest Govern. Perque, si no 
fos així, aquesta esmena ja no haurien admes que arri
bas a Plenari, perque havia estat rebutjada dins Co
missió. 

Realment, necessitam donar feina als nostres pe
elagogs, a la gent que es dedica a l'ensenyament de la 
nostra llengua, no necessitam que ens hagim ele veure 
obligats a servir-nos ele material fet a fora de les Illes 
Balears perque el nostre Govern de la Comunitat Auto
noma no es preocupa de donar feina als pedagogs d'a
questes illes preocupats perque s'ensenyi la nostra llen
gua, la llengua catalana amb les peculiaritats, amb 
tates les peculiaritats que vostes vulguin. Vostes pre
fereixen amagar-se, com he dit abans darrera una in
tervenció que després no els permetra replica. Aixo és 
una mala política i, en defIDitiva, crec que és una mala 
practica parlamentaria. 

Després hi ha un altre tema, que ,és que el catala, 
per tata una serie· de factors ha estat marginat deIs 
grans rnitjans de comunicació del nostre temps. ' Par
ticularment, aquests mítjans que eren moltonerasos, 
que necessitaven per ser viables regular-los en, catala, 
un suport cIar de les institucions públiques¡ i ·mdlt. ma
lament pódrien tenir aquest :suport, al moment que les 
institucions públiques no només no famentaven el cá
tala, sinó que es dedicaven, com ha dit el Sr.Serra, 
recordant temps passats, a vetar-lo expFessament 'i ÍIIl
posar, d'una manera bastant expeditiva, la castellanit
zació de tots els mitjans de comunicació del nostre país. 
Per tant, aquesta es mena núm, 20, que párla de fo
mentar producció cinematografica, teatral, llihre i 
publicacions, és també una esmena que hauria d'haver 
estat, que ja no s'hauria d'haver hagut de tramitar com 
a esmena, tot aixo hauria d'haver estat indos clara
ment en els Presuposts o és que les peHícules fetes en 
catala, també volen que les facin inevitablement a Bar
celona, perque després vostes plorin en nom de les 
peculiaritats, etc., etc.? O és que la gent que es dedica 
al cinema, aquí no ha de tenir el suport d'aquest Ga
vern? O han pensat que aquesta gent no vota, entre 
d'altres coses, o és que la gent que fa activitat teatral 
en catala ha d'estar marginada? O la gent que eelita 
llíbres en catala s'ha de jugar els seus pressuposts o 
els el'editorials de vida precaria? No han de tenir su-
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port? O és que no volen complir la Llei? Les publica
cions en catala, els han de costejar els mateixos que 
escriuen, com passa a aquest país amb moltes aItres 
premses que vostes tant estimen a l'hora de fer cam
panyes electorals, com és la premsa forana, que té una 
incidencia important a aquests pobles, que tenen una 
estructura sociológica que lentament va derivant cada 
vegada més lluny de vostes? 

Tot aixo són obligacions legals, senyors del Govern, 
per tant, vostes, jo cree que com a Govern, no amagats 
darrera un altre grup, tenen obligació de respondre, 
per que és que es neguen a donar suport, no a una 
esmena del PSM, sinó als articles de la Llei de Norma
lització Lingüística. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. Joan Nadal 

i Aguirre. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El nostre Grup 

donara suport a aquesta esmena, perque, arnés, creim 
que és una esmena que es complementa perfectament 
amb la que va ser aprovada dins Comissió, presentada 
pel Grup Socialista, d'ensenyament en catala de 10 mi
lions de pessetes. Com s'ha dit abans, aquesta esmena, 
diguem, va ser aprovada un poquet d'una forma estra
nya, per no assistencia de qualque Diputat, pero bé, a 
nosaltres ens satisfa molt aquesta aprovació, creim que 
en aquest moment l'aprovació de l'esmena d'Esquerra 
Nacionalista és el complement necessari perque l'esme
na presentada pel nostre Grup pugui anar endavant i 
ho pugui fer amb les garanties ' necessaries de la seva 
aplicació, perque és indubtable que el material didac
tic és totalment necessari per poder arribar a una nor
malització. 

L'ensenyament en catala és una de les peces ba
siques de normalització de la nostra llengua. Nosal
tres crcim que qualssevol doblers que es dediquin a 
aquest tema són uns doblers ben: invertits, creim que ~ 
no seria necessari haver de -discutir aixo a un PIe, són 
esmenes que amb un mínim de sensibilitat per part 
del Govem havien d'haver estat acceptades en Comis
sió, n'hanacceptáda alguna, perque no ha quedat, pen
tura, més remei, pero, indubtablement, n'hi ha moUes 
de les que estam debatint en aquest moment que ens 
fan, diguem, o pérdre temps, en temes que molts de nos
altres creiem que ja estaven superats, perque si es va 
aprovar per unanimitat una Llei de Normalització Lin
güística, l'estrany és que hagilem de dur aquí les esme
nes perque aquesta Llei de Normalització Lingüística 
sigui aplicada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Gilet té voste la paraula. Corn a Diputat, té un 

temps de deu rninuts. 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, gracies, Sr. President. El Grup Popular entén 

que no són assumibles cap de les dues esrnenes. Pel que 
fa referencia a la 20 es pot assumir a altres partides 
i no precisament a aquesta. 1, pel que fa referencia a 
la núm. 19, entenent que s'ha acceptat una esrnena per 
un increment de 15 rnilions de pessetes a Capitol VI i 
a Capítol VIII, evidentment, d'ensenyament en catala, 

evidentment hi pot haver una part que vagi destinada a 
aquest foment de material didactic, a part de les parti
des que ja hi ha fixades al rnateix pressupost. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Vol replicar? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Matisar al Conseller que també aquests 15 milions 

són per a Capítol IV. 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervencions passam a la vota

ció. Votarem separadament l'esmeha 202.19 i 202.20. 
Quant a l'esmena 202.19, deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volel' 

posar drets, per favor? 
Poden seure, rnoltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 22 vots; en contra, 

26; abstencions, cap. Queda rebutjada. 
Esmena 202.20. Sres. i Srs. Diputats que votin a 

favor, es volen posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 22 vots; en contra, 

26; abstencions, cap. 
Passarn a l'esrnena 202.21, del Grup Parlarnentari 

Esquerra Nacionalista. Té la paraula, en norn d'aquest 
Grup, el Sr. SebastU. Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA Bl:JSQUETS: 
Seré molt breu. Aquesta sí que és una ajuda pun

tual, concreta als mitjans de comunicació que titilitzin 
la nostra lIengua de forma habitual i a través de Capí
tol IV. Així de concreta és l'esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? Grup 

Mixt. Té la paraula. Sr Conseller, em demana voste ... 1 
Grup Mixt, té la paraula. 
Disposa d'un ternps de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Ern creguin que 

fer mitjans de cOJ!:'lunicació que tenguin corn a 
llengua la llengua catalana corn a forma habitual de la 
seva expresió, en aquest país continua essent una tas
ca prou onerosa i difícil, tal vegada perque dins l'area 
d'aquest Govern o dins les seves afinitats polítiques hi 
ha tan poca gent que s'hagi dedicat a aquesta tasca, no 
en són vostes prou conscients. Pero, en definitiva, no 
es tracta de discutir polftiques, sinó, com ja he dit tan
tes vegades, i repetiré, perque encara que sigui per allo, 
no de «de Lenda es Cartago», pero al final Cartago. va 
acabar així com va acabar, en tot cas, aniré repetint 
aquesta insistencia que hem de respectar la LIei, a veu
re si al final, sobretot quan arribin aquestes eleccions 
anunciades, hi ha un canvi i es canvien moltes coses 
dins aquest Parlamento 
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Aquesta esmena planteja, en definitiva, que els mit
jans que utilitzen el catala coro a forma habitual d'ex
pressió, han de ser potenciats i han de ser ajudats. 1 
per que? Perque aixo només es tracta de fer un acte 
de restitució historica, és evident que a Fran~a, a Ale
manya, les publicacions que utilitzen el frances o l'ale
many, no tenen cap necessitat que siguin ajudades 
pels poders públics, pero aquí sí, perque aquí hi ha 
un acte de discriminació que dura des de fa segles, hi 
ha hagut una pressió i hi ha hagut una pressió que 
ha creat un estat de fet, un estat de castellanització i 
de marginació de la nostra propia llengua que esta en 
contra de les previsions que avui tenim, com a norma 
legal, a l'Estatut d'Autonomia i esta en contra del que 
disposa la Llei de Normalització Lingüística que, a 
més a més, ens dóna un mandat imperatiu, un man
dat legal, que hem d'actuar així. 1 no val l'excusa que 
hem sentit cada vegada, per part del Sr. Conseller Por
taveu del Grup Popular, que hi ha altres partides, i 
quines?, on són?, amb quina previsió?, o és que resul
ta que el Grup Esquerra Nacionalista sap llegir tan 
poc que no s'ha llegit bé els Pressuposts i s'ha equi
vocat en tates aquestes esmenes?, o no saben vostes, 
perque si no ha saben, jo els ha diré, que aquestes es
menes no són fruit només deIs entusiasmes lingüís
tics deIs Diputats d'Esquerra Nacionalista, darrera 
aquestes esmenes hi ha una lectura de Pressuposts feta 
per uns detenninats coHectius socials i culturals, i que, 
evidentment, jo admet que el Sr. Serra s'hagi pogut 
equivocar, pero que s'hagin equivocat tots aquests col
lectius, vost(:s no m'ho faran creure. Aquestes partides 
no hi són, vostes no volen fer aquestes previsions pres
supostaries, vos tes no les han fetes, i al moment que Es
querra Nacionalista molt legítimament es fa portaveu 
de la seva propia ideologia i de tata una serie d'inquie
tuds d'aquest coHectius socials i culturals, i arriben 
aquí aquestes esmenes, a vost(:s no se'ls ocorre més ex
cusa que dir, no, és que aixo ja és a una altra parti
da. No hi és, perque, com he dit tantes vegades, i con
tinuaré repetint, aquí no hi ha vóluntat de nonnalitza
ció lingüística, no hi ha voluntat de compliment de la 
Llei, pero vaja, pel temps que els queda, fins i tot si 
voten en contra, no ens preocupa molt. 

EL SR. PRESIDENT': 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Gilet, té vos te la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, grades, Sr. President. Abans de la votació, per 

part del Grup Popular, vull manifestar que no es pot 
assumir aquesta esmena, ates que ja esta prevista dins 
el Pressupost a una partida, en aquest capítol especí
fic, concretament per a ajudes als mitjans de comuni
cació que utilitzen la llengua catalana de fonna habi
tual, entre elles la premsa forana. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra, vol replicar? 
No havent-hi més intervencions, passam a la vota

ció de l'esmena 202.21. 1 deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 20 vots; en contra, 24; abstendons, cap. 

Queda rebutjada. 
Passam a l'esmena 202.22. Per defensar aquesta es

mena, per part del Grup Esquerra Nacionalista, té la 
paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Grades, Sr. President. A tata societat civil, les fun

dacions formen una de les característiques habituals 
de participació, de lluita en defensa d'alguns aspectes 
d'aquesta propia societat civil, i, en definitiva, les fun
dacions, dins el món occidental ens han dut i, per cert, 
avui podem parlar en plenitud d'aquest món occiden
tal, d'aquesta Europa deIs dotze, etc., avui és un bon 
dia per parlar-ne, o aquests dies són uns bons die s per 
parlar-ne, més ben dit, que recordam el Tractat de 
Roma, a aquesta Europa deIs dotze, a aquesta Europa 
occidental, a aquest món occidental, les fundacions són 
tan classiques i tan característiques que vénen des de 
l'antiquitat cHlssica fins avui en dia. Certament, no te
nim encara, a nivell d'Estat, i tampoc a nivell de Ca
munitat Autonoma, una Llei de Fundacions, una Llei 
de Fundacions que ens satisfaci, que puguem dir que 
els canals de participació i de fomentar, per part deIs 
poders públics, les fundacions, com una manera més, 
suplementaria del que són els poders públics, i jo aquí 
sí que també diria que defensar les fundacions vol dir 
defensar la societat civil i vol dir aturar un poc els 
intervencionismes deIs poders damunt les societats. ~s 
a dir que, en definitiva, quan nosaltres defensam en 
aquesta esmena, ajudar les fundacions i entitats que 
tenguin per objecte el foment de la nostra cultura, cer
tament pens que estam ajudant a fomentar una mica 
la participació popular i, en definitiva, tota la societat 
civil. 

Jo pens que un Govern no ha de tenir cap preocu
pació en aquests tipus de problemes, que es puguin 
derivar d'intervencions, de vegades, critiques de les 
diverses fundacions i entitats, sinó que, més bé, a .pa.r
tir de I'ajuda a aquestes fundadons i entitats, certa
ment, fins i tot els propis poders després se'n beneci
cien perque, d'aIguna manera les fundacions i en~~~ats 
podran funcionar millor i -el seu nivell critic davallara. 

L'esmtma en concret és ajudar a fundacions ' i ~n
titats que tenguin per objecte el fmuent de :l~ nQ~tra 
cultura. . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Grup Mixt, Grup Popular_ 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Com vostes 

saben aquests dies es viu una crisi, esperem que ten· 
gui un final feIi~, una crisi política i social dins l'Es
tat E'spanyol, i un deIs diagnostics que s'han fet és la 
manca d'estructuració que té la societat, que tot i te
nir un sistema democratic, no esta degudament or
ganitzada, com a societat civil. Un' deis elements, en 
el cas de la nostra societat, i un deis elements impor
tants de cara a I'area de cultura, que és el tema que 
avui ens ocupa en materia de Pressuposts, serien aques
tes fundacions i entitats que tenguin com a finaUtat 
fomentar el coneixement, ÚS i divulgació de la llengua 
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catalana. 1. evidentment, aquestes fundacions no són 
fundacions de caire purament lingüístíc, no hi ha fets 
puram ent língüístics, la llengua no és una cosa de la
boratori que es pugui a'íllar. Aquestes fundacions, aques
tes entitats inevitablement complirien funcions cultu
rals molt m és amplíes que l'estricte fe t lingüístico 

Per tant , és una materia que el Govern hauría 
d 'haver pres en consideració, ha hauría d'haver ates 
a nivell de dotació pressupostaria i, certament, si r e
sulta que esta a una altra partida, que una altra ve
gada el Sr. Serra s'ha tornat a equivocar i no ha llegit 
els Pressupos ts així com tocava, li han de dir a veu
re a quina par tida esta, perque cada vega da ens reme
ten a un altr e Capítol , d'una manera vagorosa, 
aquest altre Capítol deu tenir una dotació pressupos
taria fabulosa, perque totes quantes esmenes ha fet el 
Sr. Serra van al Capítol no sé quin, on tot estava per
fectament previsto Jo cree, francament, que haurem 
d'acabar anant a escola per aprendre de llegir i trobar 
aquest difícil, com a llumeneret blau, que el cerquen 
i no hi arriben maL 

Per tant, cree que la proposta és absolutament po
sitiva, es tracta d'impulsar, vostes que tanta preocu
pació tenen contra l'intervencionisme, per que és que 
no fomenten que la societat s'organitzi, que s'organit
zi per a unes finalitats concretes i precises, previstes 
a l'article 38, apartat 2 de la Llei de Normalització 
Lingüística. Que és que tenen una prevenció contra l'or
ganització d'aquestes societats que no complirien els 
seus objectius polítics o no els donarien determinat 
suport a l'hora de demanar la confianc;a de l'electorat? 
Aixo creim que és, per tant, impresentable, no voler-ho 
aténdre. 1 recordant una crítica que va fer la Diputada 
M.a Antonia Munar al Grup Esquerra Nacionalista, on 
els va acusar de voler transformar els diferents apar
tats d'aquesta Llei de Normalització Lingüística en pro
posicions no de llei, per tenir un ' cert protagonisme 
parlamentarí, crítica que podría ·tenir un c~rt fona
Ihénf, 'sup'ose m, admetem faqu.esta ~pípOtésil peto ey q1..l~ 
ja lÍo ' té 'fon'átnelit' ~fti " qt.rel Lrit:i l' s'adíÍ'léti ·· $ie:1el ':'GrÚp- ' 
d'Esquen;a N~cibnálist'a 'fliCi' 1..lll r eéóraatorí puntu~h en 
materia de Pressup~.st; de ' tlóblers; parl~~, ' de dooler$, 
párláríl, per donar corriplimént al que'fu l!l~i I~ana. Per 
tant, si el queptidüt ',set"critica, I'altre düi, crítica, ta'l 
vegada, tal vegada, áiribimcert foniúi:H::ilt, 'a\iui,' aixb el,s 
hauría d'haver in6tivat, que · srvostes 'ho ¡vdlien l 'córií a 
Grup Regionalista, que Esquerra Nacionalista veriiués 
aquí, amb aquests recordatoris el! for:m~ .. 9~ prqposi~ 
cions no de Dei, bo sera q-qe red;~sl~erÍn 'la ~éva ác~ 
titud i cJp$ suport, ~ost(!s ' qurr éstan moqvats pér la 
defensa d'aqueSt país i tot 'aixo de les nostres coses, 
que una de les nostres coses fonamentals és la cultu
ra, és la normalització, 'que article per article de la 
Llei, les previsions que aquests articles , contemplen, 
s'han de traduir pressuposHtriament, i si el Govern, al 
qual vostes donen suport, no ho ha fet, a pesar que 
ens remeti a aquest Capítol del llumeneret. blau, és bo 
que es desmarquin un poc, i donin suport, no diré a 
Esquerra Nacionalista, donin suport a una Llei que 
vostes varen votar. ' 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula la 

Sra. M.a Antoni~ Munar. Té un temps ·de deu minuts. 

-
LA SRA. MUNAR RIUTORT: 

Sí, Sr. President. Pero no per intervenir i fixar la 
posició del meu Grup tan soIs, sinó també per aHu
sions directes del Sr. Damia Pons. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per aHusions, ha sent molt, pero no li pue donar 

la paraula. 
Té lá paraula el Sr. Francesc Gilet Girart. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Bé, ido no ha diré, i faré la defensa de la nostra 

posició. 

EL SR. PRESIDENT: 
S'atengui a la qüestió. 

LA SRA, MUNAR RIUTORT: 
Sr. Damia Pons, realment jo vaig dir i ha repe

tesc, que Esquerra Nacionalista feia proposició no de 
llei de cada artide de la Llei, una Llei ja aprovada per 
tots els Grups, i que nosaltres no continuaríem donant 
suport i caient que a cada sessió parlamentaria hi ha· 
gués més de la meitat de temes d'Esquerra Naciona
lista que parles sin de Llei de Normalització Lingüísti
ca. Aixo ha vaig dir i aixo ha mantenc. Per aItra part, 
el m eu Grup va decidir, en Comissió, no donar suport 
a aquesta partida pressupostaria de normalització lin
güística, i pareix que voste em demana per que. Jo 
crec que, perque, entre d'altres coses, no és una qües~ 
tió de partides pressupostaries, el Govern deu fer alIo 
que creu que és més convenient en materia de norma
litzacÍó lingüística, vostes diuen que no compleix, el 
poble decidira si ha complit o no ha complit, pero no 
em preocupen massa les partides pressupostaries de 
normalització lingüística, perque existeix el canvi de 
partides i, pe~ tant, els que el dia 10 de juny siguin fil 
Consolat ee la Mai, ja dec'diran quines són les partí
des i ,Úinés res q " anfÍes, i nosáltres, ' ségúd Uften't,' do
n~\ePi sitp?n-" ~ (~l1~ !de' qd~cíue '/IJdA.é'ra . fabr qúe la' Lléi 
de N'orlnaliízaci6 Liitgülstica vagi ·endavant. 

• , I ' ., I! ti ,. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sra. Diputada. . . 
Sr. Diputat, Sr. Fran~~~c Gilet, té v()~,te.lla pru;aula. 

EL SR. GILET GIRART: 
, I 

Sí, grades, Sr. President. Per dir, que concretament 
el " Capítol IV lila p~tida 481 on hau,ria d'anai- desti
nada aqUesta esmen~/ entenem que esta suficientment 
dotada 1. especificada, a més, peí- tant, no consideram 
assumible aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Hi ha replica? No. 
Passam, aleshores, a la votació d'aquesta esmena 

202.22. 1 deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracles. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 19 vots; en contra, 25; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena. 
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Passam a debatre, conjuntament, les esmenes 
202.24, 25 i 26. Té la paraula, per defensar aquestes 
esrnenes, pel Grup Esquerra Nacionalista, el Sr. Sebas
tUl Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Tenim, a les Illes Balears 

tres museus de titularitat estatal, ja transferits i, per 
tant, de titularitat de la Comunitat Autonoma, afortu
nadament: Museu de Menorca, Museu d'Eivissa i Mu
seu de Mallorca. Són tres museus que ten en un 
funcionament que s'ha discutit moltíssimes de vegades, 
practicament cada any, tres o quatre vegades, o bé 
dins els Pressuposts o bé en propostes no de llei, in
terpeHacions, etc. La proposta d'Esquerra Nacionalis
ta d'avui no va orientada, no hi va, sobre el fet que 
si aquests museus de cada una de les IHes estan ben 
dotats o mal dotats, si han de tenir més personal o 
n'han de tenir manco, si els doblers que els dediquen 
a activitats específiques els basten o no els basten, no 
van per aquí aquestes esmenes. Les esmenes, estricta
ment, van cap a una funció molt concreta, i aquí sí 
que pentura la meya deformació professional servira 
per explicar-los breument aquesta funció. 

En aquests tres museus no hi ha, en absolut, un 
departament on s'informi els que visiten el museu, on 
hi hagi un plantejament didactic per a escolars i per 
a gent adulta del que és un museu i del que és el Mu
seu de Menorca, d'Eivissa o de Mallorca. És més i més 
greu, la funció del departament didactic deIs museus 
esta prevista amb la transferencia deIs museus. És més, 
en el Museu de Mallorca, concretament, existeix una 
saleta, uns aparells audio-visuals i unes cadires per fer 
aquesta feina, i no es fa, i no es fa i no sabem per 
que no es fa. Per aixo, no entengui, Sr. Conseller, que 
donam la culpa al Conseller que no es faci, ben entes, 
no sabem per que no es fa, pero, el que sí volem dir 
és que un món avanc;at, com el nostre, ambo parame
tres econi>Ipics i socials, un món en que la cultura és 
important i, sobretot tenint en ,compte que hi ha 
aquests tres museus que se'n duen unes partides pres
supostaries importants, que són tres museus importan
tíssims, fa una mica un membre del Govem, el Sr. Marí 
d'Eivissa, assentava i parlava de la riquesa única del 
Museu d'Eivissa, el Museu de Menorca, importantíssim 
en tata· la fase talaiotica i post-talaiotica, el Museu 
de Mallorca importantíssim en tot el talaiotic, gotic, 
musulma, barroc, etc. Aleshores, obviament, aquests 
museus són uns mUseus, i ho hem de reconeixer, es
tatics, són uns museus que només serveixen perque els 
visiti la gent que es creu cridada a anar-hi, és a dir, 
amb una actitud gairebé passiva, i observen, miren 
unes coses molt maques, pero sense una funció vital 
que és la que ha de tenir el Museu, que és acostar 
l'obra d'art, la historia del propi país al que visita 
aquest Museu i, sobretot, fer una autentica connexió, 
una mica de funció proselitista perque la gent se senti 
atreta pel Museu on hi trabara uns mitjans audio-vi
suals, un material didactic informatiu que faraque el 
Museu tengui vida. Pensem que la utilització que es 
fa del Museu de Menorca, d'Eivissa i de Mallorca és 
mínima en funció del que tocaria fer-se a partir d'a
questa funcionalitat didactica informativa. 

Sr. Conseller, Sres. i Srs. Diputats, la nostra pro
posta és molt simple, és posar en marxa aquests tres 
gabinets didactics informatius deIs tres Museus de que 
disposa el Govem de la Comunitat, bé, en disposa d'un 

altre, del de Muro, pero avui parlam d'aquests tres, ja 
que el de Muro, de per si, ja té la funció didactica in
formativa, perque és un Museu monografic amb unes 
especificacions molt diferents a aquests altres tres. Jo 
crec, particularment, que amb unes partides pressupos
taries petites, com les que proposam que són, entre 
tot, 1 milió i mig a cadascun deIs Museus, és possible 
posar en marxa aquest gabinet. Aixo sí, s'hauria de fer 
amb una ordre explícita d'aquest Parlament, d'aquest 
Govern, que aquests doblers o els doblers que es cre
guin necessaris són per a aixo, per a la funció didac
tica del Museu. Exemples de museus que existeixen a 
Europa, a l'Estat Espanyol, que fan una bona feina di
dactica informativa cap a la població, cap als escolars, 
i que dins els museus la gent no només es passeja mi
rant unes obres d'art, sinó que hi participa i que té 
una certa funcionalitat, bé, els exemples són amples a 
nivell de Castella, a nivell de Catalunya, a nivell d'Ho
landa, de Fran~a, etc., hi ha tants d'exemples que real
ment pensam que no importa anar massa enfora, així 
i tot, per si qualque funcionari o qualque director de 
museu ens atreviríem a dir que el nostre model és, pot
ser, el Museu de Rai'ms, a la Bretanya, que potser si
gui el que, com a museu departamental i, per tant, 
semblant a la categoria d'un deIs tres museus que hem 
anomenat, d'Eivissa, Mallorca i Menorca, podria servir 
més, i, arnés, museus connectats des de la PrehistO
ria fins al segle XX, no museus arqueologics amb un 
doble sentit d'aquesta paraula. 

EL SR. PRESIDENT (Sr. Aguiló Fuster): 
Moltes gracies, Sr. Serra. 
Grups que valen intervenir? 
Pel Grup Mixt, intervé el Sr. Damia Pons. 
Té voste deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La cultura, com 

sap prou bé el Sr. Conseller, té, en definitiva~ tr~s mo
ments, . tots ells d'igual importancia: la creació,per:que 
és un producte viu, la conservació, aixo és l'area d'ar
xius i biblioteques, pero també hi ha un altre element 
que moltes vegades descuidam; i que aquesta esinená 
encaixa perfectament dins aquest tercer moment tan 
important com els altres dos, que és la divulgaCi6. De 
res no serveis crear, de res no serveis conservar si 
després, tot allo que s'ha creat i que ha anat a parar 
a un determinat museu o a una sala d'exposiciorls, si 
tot aixo no és degudament divulgat, en definitiva;· no 
incideix sobre la societat i, aleshores, com ha dit el 
Sr. Serra, estam parlant d'arqueologia cultural i no de 
cultura viva. 

1, a més a més, aquesta esmena té un caracter que 
jo voldria ponderar. Aquí s'ha parlat de paritat, s'ha 
parlat de possibles agravis interinsulars, etc., etc., i cu
riosament, mirin per on, és, ha estat un Portaveu de 
Mallorca el que ha defensat una esmena que, en defi
nitiva, és absolutament paritaria, i curiosament aques
ta paritat, anant a ponderar els termes exactes, hauria 
de ser un agravi, en tot cas, per als mallorquins, pero 
ho deixaré a la consciencia deIs defensors de la pari
tat, a fi que es pensin el sentit del seu voto 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT (Sr. Aguiló Fuster): 
Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el Sr. Francesc 

Gilet. 
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EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Jo admet que, efectivament, 

les esmenes presentades pel Sr. Serra tenen un caire 
molt positiu, pero li he de dir que, pel que fa referen· 
cia al Museu d'Eivissa, aquest material didactic i in· 
formatiu ja s'ha editat, pel que fa referencia al Museu 
de Mallorca es traba en marxa, mitjan¡;ant un eonveni 
amb el Ministeri de Cultura i, pel que fa referencia al 
Museu de Menorca, difícilment, difícilment, avui per 
avui, es pot fer una previsió d'aquesta quantitat per a 
aquesta activitat específica, essent així que encara ens 
trobam amb el Museu de Menorca embalat o sense una 
adequació normal, que esperam definitivament que pel 
Ministeri de Cultura qualque dia se'ns doni la solució 
definitiva. Per tant, entenem que no es poden aeeeptar 
les tres esmenes. 

EL SR. PRESIDENT (Sr. Aguiló Fuster): 
Moltes gracies, Sr- Gilet. Vol intervenir, Sr. Serra? 
El Sr. Serra té la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, el problema del Museu de Menorca el eoneixem, 

desgraciadament encara esta, en gran part, embalat en 
caixes i així, endemés, la gent que ha entrat i sortit, 
ara podra escoltar un poe la problematica deIs museus 
de titularitat de la Comunitat Autonoma. Pero el Mu· 
seu d'Eivissa, que és tan important i que funciona tan 
bé en l'aspecte d'investigació, supos que hi esta d'a
cord el Sr. Conseller,i el Museu de Mallorca, que és 
riquíssim, i que també supos que hi estam d'acord, 
realment, que no funcionin aquests dos gabinets, és 
una cosa perjudicial per a .tots els escolars i, a més, 
pensem que el que demanam és el gabinet didactic i 
que, si voste ho tregués d'una altra partida, ens sem
blaria bé, és a dir l'esmena que no s'aprovi, perqu~ 
llavors voste el posi en marxa, perfecte, pero creim, 
Sr. Gilet, que seria una bona mesura posar-ha en mar
xa i, endemés, es tracta només de procedir a l'ordre i 
la dotació concreta de la partida pressupostaria que 
nosaItres entenem que bastaria una persona, penttira, 
del mateix museu per posar-ho en marxa. 

EL SR. PRESIDENT (Sr. Aguiló .Fuster): 
Gracies, Sr. Serra. 
HLha altre Grup que vulgui intervenir? 
Gracies" Passarem a la votaci6 de resmena 202.24. 

202.25 i 202.26, conjutltament. 
. Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aques-

ta esmena, es volen posar drets,per favor? . 
Gracies, Srs. Diputats. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es 

volen aixecar? 
Gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 

ha. 
A favor d'aquesta esmena, 19 vots; en contra d'a

questa esmena, 21 vots. Per tant, queden rebutjades 
aquestes esmenes. Gracies. 

Passarem -a debatre l'esmena 202.27, del Grup Es
querra Nacionalista. 

Té la paraula el Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Bé, nosaltres pensam que 

l'excursionisme és una de les activitats que mai no ens 
cansarem de dir que s'ha de fomentar- A més en aques
tes illes hi ha una tradició excursionista prou important. 

Aleshores, nosalLres dins aquest coneepte tan poe ciar de 
l'esport de temps Lüure, pensam que hl ha d'baver una 
mica de potenciació de l'excuxsionisme 1 de }'esport no 
competitiu en general, j quan deim una mica, volem dir 
un poc més del que es fa, i sobretot, el concepte eXCtlr. 
sionisme.I sabem que hi ha hagut alguna l)etita acci6 o 
actuació com l'esport ele la neu, llastima que hi hagués 
poca ueu en el moment que es va fer la promoció, sí 
sí, no criticam ningú, que no hi hagués lleu quau el~ 
excursiouistes varen anar a la neu, ens va saber greu, 
fins i tot, pobra gent, no trobar la neu, pero aixo és Un 
problema del temps i no és un problema político Alerta 
que no fas el telediari que fes que no hi hagués neu' 
pero vaja, vaig de bromes, ara. ' 

No, en definitiva, del que es tracta és de continuar 
fomentant l'excurslonisme i fer-ho molt seriosament 
existeix una tradició excursionista i entitats que es de~ 
diquen a l'excursioDÍsme. Per tant, pensam que és una 
esmena que així com l'any passat es va aprovar, en
guany ens podrien alegrar i també aprovar-Ia. 

EL SR. PRESIDENT (Sr. Aguiló Fuster): 
Moltes gracies, Sr. Serra. 
Grups que vulguin intervenir? 
Té la paraula el Sr. Gilet. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Per dir que no és neces

saria aquesta esmena, que no només hi ha en aquest 
programa específic de temps lliure o d'esport de temps 
lliure, sinó a les activitats concretes de la Direcció Ge
neral de Joventut hi ha una partida o un programa es
pecífíc per al tema d'escursionisme amb activitats con
cretes no només aquest de «Joves a la neu», sinó d'al
tres, que fan referencia a tot el litoral i a la part de 
tramuntana, etc. 

EL SR. PRESIDENT (Sr. Aguiló Fuster): 
Gracies, Sr. Gilet. 

" Altre Grup vol intervenir? Moltes gracies. 
Passárem a lá votació de l'esmena 202.27. 
Stes. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta es-

mena es volen aixecar, per favor? . 
. Gdicies. 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aquesta 
esmena,es volen aixecár? ' 

Sres. i SrS'. Diputat!;; que s 'abstenen? No 'n'hi ha. 
A favor' d'aquesta esIIÍena, 19 vots; en conti-¿l, 23 

vots. Queda rebutjada, p 'er tant, aquesta esmena . 
A cOÍltiriuaCió, passam a debatre l'esmena 202:45; 

cl'Esquerra ; Nacionalista. . . 
Té la páraula el Sr. Sebastia' Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Supos que aquesta esmena es dóna per aprovada, 

ja d'entrada, ja que el vaixell Illes Balears, des del 
m oment que ja el tenim a Calanova i ha eomplit amb 
la seva funció, ens imaginam que no fa falt a , de cap 
manera, gastar-hi 2.100.000 Pts., aquest any. Pensin, 
Sres. i Srs . Diputats, que és l'única esmena de reduc
ció que feim a aquesta Conselleria, d'E'ducació, Cultura 
i Esports, i és precisament a una cosa que, en fi, que 
ens pareix que és de sentit comú. 

EL SR. PRESIDENT (Sr. Aguiló Fuster): 
Gracies, Sr. Serra. 
Altres Grups que vulguin intervenir? 
Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. Nada!. 
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EL SR NADAL AGUIRRE: 
SI, Sr. President. Sr. Conseller, l'úruc que ens sao 

tisftl, de tot aixo, és que abans ens ha dit que hi ha 
nagut un Consell de Govern que ha acordat ja enviar
lo al Calanova, a la fi sabem ja on va, aquest vaixell. 
perque, bé, no fa vint dies, ens deia que es vendria i 
que la voluntat seva, exposada al ConselJ de Govern, 
era que aquest vab:ell es venés. Ara ja sabem que voste 
ha perdu t i que han guanyat els altres, que s'envía a 
calanova. Bus agradaría saber també per que s'envía 
a Calanova aquest vaixeU, si entra en els Pressuposts 
de Calanova, si ara ja passa a dependre de Calanova 
i, si és aixi, indubtablement, no es necessita aquesta 
partida per a aquest vaixell ele ~an desgraciada tra
jectol'ia. 

EL SR. PRESIDENT (Sr. Aguiló Fuster): 
Gracies, Sr. Nadal. 
Té la paraula el Sr. Gilet. 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, gracies, Sr . President. Evidentment, aquesta par

tida o aquest subprograma , liles Balears, una vega da 
que s'ha pres la decisió d'enviar el vaixell a Calanova, 
naturalment, com a tal subprograma desapareixera i 
es destinara la quantitat a d'altres activitats dins Cala
nova mateix. 

Per tant, entenem que no és acceptable, de totes 
maneres, l'esmena. 

EL SR. PRESIDENT (Sr. Aguiló Fuster): 
Moltes graCÍes, Sr. Gilet. 
Grups que vulguin intervenir? 
El Sr. Serra té la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, bé. És que ara aquí entram amb una certa con

tradicció. Si el Pressupost de Calanova és un pressu
post autanom, aleshores, des del moment que el vaixell 
Illes Balears esta a Calanova, no necessita: una partida 
pressupostaria especff~ca del GOvern de la Comunitat 
Autónoma. Per tant, aquesí Grup entén que pot ser una 
iHegalitat mantenir una partida després de l'acord del 
Consell de Govern éle fa pocs dies. 

EL SR. PRESIDENT (Sr. Aguiló Fuster): 
Grades; Sr. Serra. 
Té la parEmIa el Sr. Nada!. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Per corroborar un poquet el que ha dit el Sr. Serra, 

és un vertader absurd el que ha dit el Conseller, diu 
que el vaixell passa a Calanova, pero que no es pot 
admetre l'esmena, presentada per Esquerra Nacionalis
ta, quan aquesta esmena, no només hauria d'haver estat 
adrnesa sinó que el Grup d'A1ian~a Popular o el Govern 
havia d'haver retirat ja aquesta esmena. O sigui, que 
l'esmena de supressió ha d'esser completament accep
tada, perque no es pot mantenir un subconcepte d'una 
COsa que no existeix. 

EL SR. PRESIDENT (Sr. Aguiló Fuster): 
Gracies, Sr. Nadal. 
El Sr. Gilet, té la paraula. 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Nosaltres entenem que es

sent un subcancepte 259, d'activitats específiques, és 

completament assumible dins les activitats específiques 
de Calanova. Aixo és tot. 

EL SR. PRESIDENT (Sr. Aguiló Fuster) : 
Moltes gracies, Sr. Gilet. 
Passarem a la votació de l'esmena 202.45. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor d'aquesta esmena, 20 vats; en contra, 23 ; 

abstencions, no n'hi ha. Gracies. 
A continuació, passam a debatre }'esmena 244, 245, 

246, totes agrupades, del Grup Parlamentari Socialista. 
Per defensar aquestes esmenes, té la paraula el Sr. 

Josep Alfonso. 
Sr. Alfonso, té voste deu minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Inten

tarem, no sé si ho aconseguirem, ajudar que el Conse
ller perdi i aclarir-nos si és Conseller o si és Diputat. 
Ens ha dit que era Conseller i que era Diputat, ... 
(Murmuris) 

EL SR. PRESIDENT (Sr. Aguiló Fuster): 
Sr. Alfonso, jo pregaria que retiras aquestes parau

les i que no constassin al llibre de sessions. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Per mi es poden retirar, pero, com sap, són dues 

personalitats, aixa, i una és de Diputat i l'altre és de 
Conseller. Supas que no és cap insuIt, dir aixo, em 
pareix. Si el Sr. Conseller actua com a Conseller, és 
Conseller, i si actua com a Diputat, és Diputat, o no 
entenen el mallorquí o el catala? Pareix mentida. 
EL SR. PRESIDENT (Sr. Aguiló Fuster): 

Quedam que queda retirada aquesta expressió del 
Diari de Sessions. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
No, no queda retirada. Déu meu. Bé, és igual. M'a

gradaria saber si em contesta després com a Conseller 
a com a Diputat, no és ,res més, perque no ho entenc, 
com es pot contestar com a Conseller o com a Diputat, 
Sr. President. No és res més. 

EL SR. PRESIUENT (Sr. AguilóFuster): 
Per una senzilla raó, si va com a Diputat" té el 

temps taxat, i si és com a Conseller, obri una questió 
incidental. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Precisament, a posta hi ha aquesta actuació en da

ble versió, direm, per no utilitzar l'altra paraula. 
Bé, proposam, en aquesta esmena, que es redueixi 

el Capítol de Personal, el ConseIler ens deia que el Grup 
Socialista no presenta alternatives al Pressupost, i la 
Sr. ConseIler Ji hem de dir si una reducció de 60 mÍ
lions de pessetes no és una, en un sol Capítol, ja no 
comen<;a a ser alternativa de Pressuposts, si un in
crement de 300 i busques de milions, no és una alter
nativa als Pressuposts. Evidentment, és una alternativa 
als Pressuposts. Pero, de totes maneres, a aquest Ca
pítol 1, el Conseller de Cultura ha fet un increment 
salarial, el més redult de totes les Conselleries, i obvia
ment, també per aixa, és la reducció percentual més 
petita que fa el Grup Socialista. 
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Sr. Conseller, amb un íncrement important de plan
tilla, practicament passa de 326 treballadors prevists a 
351, només augmenta un 15 % de cost de personal. 
Perdó, un 16-20 %. El que ve a donar-nos la raó com
pleta que les explicacíons que a Secció de Presidencia 
ens donava ahir el Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, 
no es corresponen amb la Consellería de Cultura, per
que si, pel mateix príncipí, fent números, el Conse
ller de Cultura hauría d'haver augmentat, com a míním, 
un 24 %. Si només ha augmentat un 16, pareix que, de 
moment, o la raó la té el Grup Socialista, que pro
posa aquestes reduccions, o la raó la té el Conseller 
de Cultura, perque ha aconseguit no homogene'itzar, ha 
aconseguit que als seus convenis no s'incrementin els 
costs de personal. 

Li proposam, exactament, una reducció a dos pro
grames, al 1503, perdó, al 1305, que té 141 trebalIadors 
i té un íncrement d'un 23 %, li proposam 10 milions 
de reducció, que suposen un 4'5 % sobre el Pressupost, 
quasi un 5, i al d'esports, amb 54 milions de Pressu
post, que té un increment del 25'5 %, i li proposam un 
8 % de reducció. Reducció que quant a cost de perso
nal, trobam realment petita, perque el Conseller, com 
deiem abans, i només en aquest Capítol, s'ha compor
tat dins les línies normals d'increments i que varem 
explicar. I que ara les hi podem tornar a explicar. S'ha 
comportat de mode que ha incrementat un 5 % normal, 
que al final surt un 6'5, ha fet l'homologació que pot 
ser un 5 % més, i té un increment de plantilla. Per 
tant, aquests 16-20 %, nosaltres només proposam que 
es quedi en un 14 %. 

Sr. Conseller, voste, en aquest cas, ens ha donat un 
exemple de, no contenció de la despesa pública, sinó 
un exemple que no fa falta inflar un presupost de per
sonal per tenir disponibilitats economiques de la Con
selIeria. No sé si és que després ha ha passat al Capí
tol 11, pero aixo ja ho veurem més endavant. En defi
nitiva, Sr. Conseller, només amb .les partides de 
personal, aquestes, d'altres en parlarem més endavant, 
li proposam una redticció de 60' 'Ihilions ' iiílcrément 
global de 300 milions. Vostes ens doninalternatives que 
redueixin la despesa corrent tant ,i augmentin l'activitat 
de la Consellerül en igual quantitat. 

EL SR. PRESIDENT (Sr. Aguiló Fuster): 
Gracies, Sr. Alfonso. 
Grups que v'Ulgmn 'interv~nir? 
Com a Gpvern? . 
Té la paraula el Sr. Gilet. 
S'obri qüestió incidental. 

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. Sr. Josep Alfonso, jo passa

ré per damunt de la primera part o de les primeres 
paraules de la seva intervenció, perque crec que voste 
mateix se n'ha adonat, que ni les ha utilitzades correc
tament, voste sap que és una cosa molt diferent a la 
duplicitat d'actuacions i que, en aquest Parlament esta 
consentida, perque entengui voste que som Diputat, a 
part de Conseller d'Educació i Cultura. Conseqüent
ment, entenc que no ha ha fet amb cap mala intenció, 
que la paraula li ha sortit un poc ... 

EL SR. PRESIDENT (Sr. Aguiló Fuster): 
Sr. Gilet, jo li pregaria que no anas per aquest 

temes, aquesta Presidencia ja ha fet retirar del !libre 

--~ 

de sessions les paraules que havia pronunciat el Sr. 
Alfonso. 

Gracies. Continul. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Disculpi. 
Estam davant les esmenes 244, 245 i 246, alla on 

s'estableix una reducció global de 14.300.000 Pts. a Ca
pítol 1, referida al programa 1305, InstaI-lacions de 
Cultura, 10 milions de pessetes, i el programa 1306, Es
ports, 4.300.000 Pts. Jo, lamentablement, no puc en
tendre, de cap de les maneres, com es pot produir 
aquesta petició de rebaíxa, ates que les vacants que 11a
vors, segons veim, es discutíran, a l'esmena següent, 
l'increment de Capítol I de la ConseIleria de Cultura, 
quant al Pressupost 86, més l'increment deIS %, en 
relacíó amb el Pressupost del 87, han estat o pareix 
que són 57 milions de pessetes, que es refereixen, uns 
11 o 12 milions de pessetes, en números rodons, a pla
ces de nova creació, pressupostar íntegrament les va
cants de l'any passat que estaven pressupostades per 
mig any, la Seguretat Social deIs Alts Carrecs i l'homo
logació, és que, en cas que acceptas aquesta reducció, 
en aquests programes específics, ens trobaríem con
cretament amb els 4.300.000 Pts. del programa 1306 que 
les convocatories que s'han fet i que estan a punt de 
cobrir-se o les que es faran, els examens, el proxim día 
2, es trobarien sense les dotacions pressupostaries ade
quades, conseqüentment entenc que de cap de les ma
neres són assumíbles cap de les dues esmenes, perque, 
com voste mateix ha dit, en certa manera, el pressu
post de Capítol I de la Conselleria esta ajustat a una 
realitat. 

Res més, gracies. 

EL SR. PRESIDENT (Sr. AguiJó Fuster): 
Gracies, Sr. GiÍét. Vol intervenir, Sr. Alfonso? 
Té la paraula el Sr, Alfonso. 
Té cinc minuts. 

EL SR. AifO~SP VI,~IAÑtiEVA: 
Sí, Sr. C0p~eller, jo ,co,t¡Jprenc que v<;>ste no cQne

gui bé el Capitol J, i és ,logic, el f~n . els $ecretaris Ge
nerals Tecnics. M'ha parlat de 4.300.000 Pis. en el tema 
d'esports, bé,' jo li he de 4ir que en aquest pr~grama; 
precisament, voste té 22 persones i .en .ten~~L~9, .són 3 
milions de pessetes amb un increment d'ur.t ~~ 0/0, ja 
ho havia tengut en compte, aixo, quan havia fet el caIcul 
deIs increments de plantilla per press\lpqstar, -etc. Igual 
que ho havia tengut en compte amb el 1305, teJ,lia 127 
treballadors i en pl¡;mteja 131, en el cost mitja que té 
la seva Conseijeria, també s'ha de tenir en compte. 

I li he de dir una cosa, i la hi he dit abans i, bé, 
les coses s'han de reconeixer, vos te esta donant la raó 
al Grup Socialista que aquest Pressupost, tots els comp
tes que ens feien a la Secció I, a la Secció 11, del 
Conseller, bé, són uns comptes per Secció 11, unes al
tres per Secció 13 i tal vegada unes aItres per Secció 
17. Ja veuran com sortiran uns altres comptes. Per 
que? Perque voste té un augment d'un 16-20 % amb 
25, exactament amb 25 trebaIladors més, 25 treballadors 

, pressupostats més, pot estar segur que vaig de ver, 25 
sobre el primer pressupost, i 39 sobre el segon pressu
post, tenia 312 treballadors, jo no sé, per les cares que 
fa, és que em posa en un compromís, jo no sé si les 
plantilles pressupostaries són ver o no, per les cares 
que fa. La plantilla pressupostaria del 86 tenia, la dar-
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era 312 lreballadors, la plantilla pressupostaria del 87 
~é 351 treballadors, 39 de diferencia. 1:.s evident que 
posaltres proposam una reducci6 de vacants important, 

ero és que amb l'increment que em fa, ero dóna la 
;1:16 en tot, el que no me la do.nava el Conseller d'~co
norn ia, i es que 'Vos te fa un 1llcrement moderat, 1 la 
reducció que ti p lantejam dins un Pressupost de 600 
Juitions de pessetes és molt moderada, molL moderada, 
i es limita a dos programes. Fent tots els números que 
eos va fer el Conseller d 'Economia, voste hauria de tenir 
tll1S Pressuposts de quasi 700 milions de pessetes, amb 
els que ens va fer el Conseller d'Economia abans d'ahir, 
ahir , bé, a mi m'agradada que qualcll m'explicas com 
una Conselleria, clesprés ho veurem a altres, com una 
COl1seUeria pot augmentar un 16-20 %, bomologació, 
increments sa1arials, no sé que de vacants, no sé quin 
endiumenjat, i la Conselleria que possiblement més 
vacants tenia previstes 1'any passat i més vacants se
O'ur té previstes enguany, aquesta Conselleria només 
~ugmenta un 16-20 %. Nosaltres continuam mantenint 
que acJ.uests Pressupost en el Capital 1 esta n tan mal 
fets que no hi ha explica ció possible de les contradic
d ons entre cadascuna de les Conselleries i cadascun 
deIs programes. 

EL SR. PRESIDENT (Sr. Aguiló Fuster): 
Grades, Sr. Alfonso. 
Té la paraula el Sr. Gilet. 

EL SR. GILET GlRART: 
Grades, Sr. President. L'únic que li he de dir és 

que jo no puc fer comparadons amb els altres Capítols 
1 de les altres Conselleries, perque puc coneixer les 
quantitats globals i d'una manera molt relativa . Ara, el 
que jo sí 11 h e d'especificar és que no em calculi el 
promedi de les vacants de nova creació del 87, el ma
teix promedi per a totes les places, perque resulta que 
hi ha places del Conservatori, una, dues, tres, quatre, 
cinc, sis, set, vuit concretament, que són a mitja jor
nada, conseqüentment, el pr"eu d'aquestes places és re
baixable, és rebaixa. Per la resta, ens podem trabar amb 
diferenci~s que s6n de places que no es troben dota
des, concr.etament, que poden ser les plantilles ideals 
de determinades institucions o in,staHacions, coro, per 
ex:emple, el Conserva ton, i que vost~ pot incloure coro 
a dotad es quan realment no estan dotad es J coro, tam
bé li he de repetir, que hi ha dotadons pressuposHlries 
que es refereixen a mitja jornada, específicament totes 
aquelles que fan referencia al Conservatori de les IIles 
Balears. 

Res més. Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT (Sr. Aguiló Fuster): 
Grades, Sr. Gilet. 
Altre Grup? 
El Sr. Alfonso té la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
M'ha preocupat molt la darrera expressió que ha 

dit el Conseller, aixo, dins una plantilla pressuposHlria, 
que hi hagi una pla~a no dotada, de ver, desvirtua to
talment un Pressupost. 

EL SR. PRESIDENT (Sr. Aguiló Fuster): 
Gracies, Sr. Alfonso. 
Vol tancar, Sr. Gilet? 
Altres Grups que vulguin intervenir? 

Com que no n'hi ha, passarem a la votació de l'es
mena 244, 245 i 246, conjuntament. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquestes 
esmenes, es volen aixecar, per favor? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aquesta 
esmena, d'aquestes esmenes? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor d'aquestes esmenes, 17 vots; en contra d'a

questes esmenes, 23 vots; abstencions, no n'hi ha. Gra
cies. 

A continuació, passam a debatre l'esmena 247. Pel 
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Josep 
Alfonso. 

Té voste deu minuts per contestar. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Ehtram ara en l'esmena de vacants. He dit que la 

Conselleria és, si mal no record, excloent la 17, la d'O· 
bres Públiques, la Conselleria que més vacants té pre
vistes de cobrir l'any 1987. Té previstes de cobrir 53 
vacants, quantitat considerable, les vacants posades a 
plantilla, a mi és que em sap molt de greu, em sap un 
greu enorme que el Sr. Conseller digui, faci cara que 
no és ver, és que si no és ver, me'n vaig, me'n vaig, 
perque aixo ho diu un document oficial que és la plan
tilla pressupostaria. És que és aixÍ. Si és ver, si no és 
ver, no hem de discutir res, parlam d'un pressupost 
inexistent o d'un pressupost mal presentat o ens n'hem 
d'anar; si és ver, són 53 vacants, poden ser 52, tal ve
gada m'he equivocat comptant, pero són 53, i les coses 
són així. 

1 aquestes 53 vacants, Sr. Gilet, les hem calculades, 
tal vegada equivocadament, tampoc no ens cauen els 
anells per dir, bé, poden ser 2 milions més o manco, 
a un cost mitja, perque és absolutament impossible per 
qualsevol Diputat o Grup Parlamentari poder saber el 
cost de personal individualitzat de cada una de les 
vacants, entre d'altres coses, perque no hi ha cap pres
supost del món que el doni, una cosa normal i, en se
gon lloc, perque fer un calcul individualitzat, si un . té 
un nivell 12 o 14, 22, quan ens han dit esta pressupos
tat amb el 22 i es paga amb el 12, bé, la veritat és que 
seria absolutament impossible calcular ni mínimament 
exact~ el tema de .les vacants, a posta Qptam per, un 
metode universalment reconegut com a ·villid, en prin
cipi, que és e~ del cost r;nitja d'~apla~a dep~l,'s9nal. 
Evident, que mitja. jornada val manco, sí, pero entre 
351 i 600 milions de pess~tes, el cost mitja és bastant 
significatiu, es pod~n equivocar de 2.000 Pts:, 3.00Q; en 
definitiva, al final 4 mílions de pessetes. Per tant, crec 
que és important. Aixo com a aclariment que no caIculi 
una cosa o 1'altra, la calculo 

Pero és que hi ha un aItre tema que quasi m'ha 
fet aixecar de la cadira quan el Sr. Serra ho ha dit, i 
voste no l'ha rebatut, i m'ha preocupat moltíssim més. 
Voste proposa en aquest Pressupost 53 vacants, i el Sr. 
Serra li ha dit aquí damunt, fa una estona, que hi ha 
aproximada;rnent, jo crec que ha tirat per gros, pero 
ja és gros, el 70 % deIs treballadors de la Conselleria 
que no fan feina. De ver que m'ha fet aixecar de la 
cadira, quan ho ha dit, el Sr. Serra i, sobretot, m'ha 
preocupat molt més que voste no digués ni una parau
la, que no li contestas, val la pena contestar-ho, no és 
una acusadó petita, aixo és una acusaeíó enormement 
grossa, que hi hagi 200 treballadors que no facin feina 
o que en faeín tan poca que es pugui considerar que 
no fan feina. Pero és ja significatiu, i ja deixem el 70 %, 
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ja és significatiu, Sr. Gilet, que es pugui dir que hi ha 
una part important, 20, 10, 15, 70, ja m'és igual, de tre
baIladors que no facin feina, que no tenguin feina a 
fer, perque jo crec que tots els treballadors, en general, 
fan feina quan n'hi ha, que no tenguin feina afer, i 
encara se'ns proposin 53 place s de vacants. Nosaltres, 
Sr. Gilet, l'únic que li proposam a aquesta esmena i 
dins aquesta exposició l'esmena és absolutament lógi
ca, que no cre! 53 vacants, no les cobreixi i que en co
breixi 28, la meitat, un poquet més de la meitat. Nos
altres li demanam una reducció de 25 places, de 25 
vacants. 

1 no vull tornar a utilitzar els mateixos arguments, 
pero el procés de racionalització i de reorganització 
de l'Administració Pública de la Comunitat Autónoma 
fa quatre anys que deim que és urgent, i vostes pareix 
que ho tenen encara, no vull dir en avantprojecte, peró 
sí esta en projecte caminant. Crec que és greu el tema 
i que continuar creant vacants i voste enguany en crea 
bastants, es converteix ja en una pura acumulació de 
treballadors que fan o que no fan molta feina. Jo vol
dria que, si pot, em contestas a dues preguntes, si aixo 
és ver, si és ver que són 53 vacants les que hi ha pre
vistes i s'han de crear i, si tant m'he equivocat amb el 
calcul mitja de personal, també m'ho digui. Un altre 
tema, si voste considera, després del que ha dit el Sr. 
Serra, que és necessari cobrir aquestes vacants o és 
molt més imprescindible reorganitzar la seva Conse
lleria igual que la resta de les Conselleries del Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 

Sí, gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo 
erec que el que es fa en aquests moments és una aeu
mulació de vaeants, tant les no eobertes o en vía de 
eobettura l'any 86, com les de nova ereació de l'any 
87. De qualsevol manera, li he de dir, Sr. Josep Alfon
so, que als serveis generals, és a dir, a la central de la 
Conselleria, no hi ha cap increment específic, exeep
tuant-ne tal \regada un, que fa referencia 'a esports; de 
vacants del 87 i sí del -86. La diferencia de quailtitats 
en que ens ltrobam aotualmeIlt, es ·t:roba, sota Iameva 
opinió, purament i exc1usivament a una quantificació 
de les places del Consevatori, jo 1i dic i Ji torrio a re
petir que les places del Consevatori estan dotades amb 
un SO % a mitja jornada, · per tant el promedi del 
cost o del cots mitja no ésassumible ni es pot consi
derar globalitzable. D'altra banda, les restants vacants 
eobertes o que s'han de cobrir, dotades, es refereixen ex
clusivament a altres departaments o a altres seccions, 
específicament d'esport. 1 jo li tomo a repetir que si 
aquestes vacants o si aquesta rebaixa, exactament igual 
que la de les esmenes que hem estudiat fa un moment, 
representaria la paralització, en aquest cas concret, del 
Conservatorl en tot el seu programa i, natural men t, 
una serie d'impediments a tot el que fa referencia a 
arxius o a biblioteca de Palma, que també tenen un in
crement de personal, molt petit, en aquests dos dar
rers casos. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Alfonso, vol fer ús de la parauIa? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President, Jo, Sr. Conseller, o eIs meus nú. 

meros no em quadren o no li quadren els que ti donen 
a vost~. La veritat és aquesta, em cliu que no es creen 
vacants, li llegesc els meus números i, si vol, ho Com_ 
provam, que h1 ha el tom de Pressupost aquí. Vacants 
1985, previstes al llibr famós de Pressupost de !locs de 
feina: 15; vacants de l'any 1987, previstes en els !loes 
de feina: 53. No importen més comentaris. 

El tema del Conservatori és evident que varia un 
poquet la mitjana, pero li estic parlant de mitjanes 
de mitjanes, i no és una redundancia, H estic parlant 
d'una retribució mitjana ele la Conselleria que també 
té en compte totes les places de mitja jornada del 
Conservatori, amb la qual cosa fa que redueixi el cosl 
mitja de treballador, tengui en compte que només el 
té a 1.700.000 Pts., precisament perque té mitges jor
nades, perque té gent a Campaments i tot aixó, és el 
cost mitja més barat o més bab<. de tol el Govera, és 
logic, perque ro ha moltes jornJldes d'aquest tipus, com 
que aixo ja esta en cost mUja, quan apHques les va
cants, les distorsions O la desviaci6 és molt més pe
tites. Aixo no, són números de 3, 4 milions de pessetes, 
a favor o en contra, encara DO 110 sé. 

Ara bé, continua sense contestar-me el que ti he 
dit: és ver o no que té 53 vacants? Supos que sí. És 
ver o no que tenia 15 vacants l'any 86, supos que si, 
perque, tal vega da SÓll 18, són 16, tal vegada m'he 
equivocat comptant, m'estranyaria, pero que hi ha 
aquesta diferencia, aixo és ben ver. 1 és ver o no que 
necessita reorganitzar la Conselleria, perque no m'ha 
contestat al que ha dit el Sr. Serra i jo ti ho he repe
tito 1 m'agradaria també que m'ho contestas. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, vol fer ús de la paraula? 

EL SR. GILET GIRART: 
Si. Jo crec 'qUe al que ha dit el Sr. Serra, jo li 

he contestat, si efeétivament eH fa una inspecció, o el 
que li vulgui dir, de deu i mitja a onze, es trobara 
amb una Con:?elleria, exceptuant la planta 4.B , que té 
unes limitaCions ql,laDt a les 'p~rsones-- que hi fan feina, 
petc¡.ue aqu:é'sta mitjá' hora. 'és de 1libertat, quant 'til fa
inos bérenar. Nqtie~ta 'és -lá resposta que jo 1i he donat 
al Sr. Serra i gúe Ji don a voste mateix, i iix-b succeeix 
a tates les <;bñsélIeties si és que h.an pres aquesta de
cisió (l'unificar 'aqúesta mitja hora. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Passam a la votació de l'esmena 247. Deman a la 

Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en conu'a, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, rooltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 18 vots; en contra, 25; abstencions, cap. 
Entrarem en el debat del darrer punt d'avui matÍ, 

que són les esmeoes 248, 49, 50, 51 i 52, agrupades. Per 
defensar aquestes esmenes, té la para1.11a el Sr. Josep 
Alfonso Villanueva. 
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EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. Conseller, li he donat abans les graCles o l'en

l,ortlbona perque al Capital 1 havia estaL pxudent amb 
la despesa. Aquestes cases s'han de dir. Ara li he de 
dil" que en el Capítol II s 'ha passat de ban de ver. 
S'ha passat fins i tal un poquet més que a Presidencia, 
que ja és passar-se. S'ha passat fins arribar a aquest 
capíto1 JI amb UD 54'71 % d'augment. 1 aquí, jo cree 
que poques coses més s 'han de dir, són 100 miliODS de 
pessetes quasi, 93 milions de pessetes de diferencia de 
CapíaU n de despesa carrent, i el terna no és de broma, 
sobretot quan veim a quin article es produeix fonamen
talment aquest increment: article 25. Basicament a l'ar
ticle 25. 167 milions l'any 1984, perdó, 87; 95 milions 
l'any 1986, i aixo no té una explicació clara quant a 
increment de dotació de serveis. Ha he dit abans i no 
ho repetiré. Tot increment de Capítol n es justifica, 
sempre, per increment de funció de la Conselleria, 
aquest increment de funció de la Conselleria no es veu 
ni a les memories, ni a les seves exposicions ni en el 
camp de la normalització lingüística, que ha vengut 
aquí en debats, ni es veu en el camp deIs esports ni 
es veu a quasi cap campo Que ha passat? 

Em permet, sense que es molesti, que li faci una 
explieació? La hi intentaré fer. L'any passat, Sr. Gilet, 
voste havia pressupostat 238 milions de pessetes. L'any 
passat, Sr. Gilet, a voste li deixaren redu'lt en 191 mi
lions, li pegaren una tallada de pressupost de 40 mi
lions de pessetes, i voste s'ha trobat, segurament, que 
amb aquests 191 milions de pessetes, no li ha bastat 
per les activitats que voste tenia, pero voste va accep
tar l'any passat 191 milions de pessetes, per tant, voste 
i el Govem han de ser conseqüents amb el que feren. 
Enguany proposa l'increment de l'any passat, el doble 
de l'increment de l'any passat, el 40 miiIons de l'any 
passat més els 60 milions d'enguany, amb la qual cosa 
l'increment de Capítol n hagués estat gros, pero no 
tanto 1 diu, supOs, supos, que el que no vaig poder 
fer l'any passat, ho faré enguany, i el que no vaig po
der pagar l'any passat, ho pagaré enguany, el que vaig 
haver de passar perque el Grup Regionalista ens va 
fer la clau, ens va posar una corda al coll, la va esti
rar i quasi ens va ofegar, ho faré enguany. Pero aixo 
és . molt poc seriós. El Govern de la Comunitat Áuto
noma no hauria d'haver passat, en la nostra opinió, per
que el Grup R~gionalista, si no podia ser, queho dubto, 
pero si nopodia ser, el Grup Regionalista els fes reduir 
el 20 % del seu Pressupost. Ai~o, li vaig dir l'any passat, 
no ho entenia, i li die que enguany, ho entenc manco. 
Enguany, perque enguany no els han fet passar? També 
és bo d'explicar. 

El Grup Regionalista té obsessió pel deute públic, 
té obsessió per l'endeutament de la Comunitat AutO
noma, enguany, via transferencia, és a dir, via percen
tatge, via increment deIs imposts cedits, via increment 
considerable de taxes, resulta que la Comunitat Auto
noma es troba amb 4.000 milions més que tenia d'en
trada per a ingressos, l'any passat. I no ha hagut de 
plantejar un deute público Aleshores, que hem de fer 
amb aquests 4.000 mílions? El Sr. Gilet ha dit moIt bé, 
aniré alerta, el Sr. Gilet o els seus Secretaris Generals 
Tecnics, jo no ho sé, aniré alerta amb el Capítol de 
Personal, l'ha calculat més o manco bé, a part de les 
vacants, que és un altre tema, pero en Capítol II co
briré tot el que teoricament no podia cobrir l'any pas
sat perque s'ofegada, la corda pel coIl del Grup Regio-

nalista, d'Unió Mallorquina, m'havia realment ofegat. r. 
com li repetesc, aixo és poc seriós. 

Nosaltres li proposam una reducció molt impor
tant d'aquest Capítol n per una raó simple, si voste 
l'any passat va acceptar 192 milions de pressupost per a 
Capítol n, enguany no pot proposar a aquest Parla
ment, encara que no proposi, no té raons clares sufi
cients per proposar a aquest Parlament un increment 
de quasi 100 milions de pessetes, un increment del 
54'71 %. Jo crec que voste no em donara l'explicació 
que toca, pero crec, també pens i quasi quasi veig que 
em dóna la raó, que el que li he dit de la corda pel 
coll d'Unió Mallorquina, és la pura veritat, i sapiga, Sr. 
Gilet, que, en política i en pressupost, s'ha de ser, vos
te i tot el Govern, perque no és la culpa només de 
voste, i tot el Govern, molt més seriós en la qüestió 
deIs pactes i no s'ha de passar per aquí per on no es 
pot passar, com varen passar vostes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Evi

dentment, evidentment, Sr. Josep Alfonso, tots els pro
grames de la ConseIleria d'Educació i Cultura tenen 
un increment de Capítol II del promedi total, del 54 %, 
ates, pero que qualcun d'eIls té un increment del 
13'75 %, del 14'3 %, aItres, una rebaixa, altres un 3'5 %, 
i fonamentalment el pes d'aquest 54 % es troba a dos 
programes específics, que són les instaHacions de cul
tura, el que és la prom oció esportiva i amb més in
cidencia, activitats juvenil s i instaHacions de joventut. 

Aixo, la seva raó i la seva explicació pot ser la que 
voste ha donat quant a la problematiea sorgida als Pres
suposts del 86, també es pot donar la circumstancia 
que totes aquestes, aquest article 25 fa referencia es
pecíficament a activitats, la qual cosa representa tota 
una part d'alimentació, fonamentalment, deIs campa
ments, albergs, etc., la part de material tecnic té molt 
poca incidencia, pero sí a la partida 259 d'activitats' es
pecífiques, també té una forta incidencia, a causa de, 
primer, el cost no estimat l'any passat d'una reper
cussió d'imposts, per exemple, l'IVA, que no es va te
nir en compte i que ha repercutit fonamentalment¡ :$Í, 
no em miri amb aquesta cara, no és va tenir· enc:oírip
te, i que va repercutir fortamen! amb tot el que ,fa 
referencia a la 255. A part d'aixo, amb el qué ens tro
bam és amb un increment considerable de tot el que 
és activitats d'esport i de joventut, activitats específi
ques de joventut fonamentalment que fan que aquest 
increment de Capítol II sigui el que voste ha manifes
tat, estam d'acord en el 54 %, ara, evidentment del que 
no es pot' acusar és del fet que aixo no tengui la seva 
contrapartida, la contrapartida d'increment de 259 re
presenta el suport economic d'aquestes activitats espe
cífiques dins el terreny de la joventut, concretament, 
que és aIla on li die que té la més forta incidencia. 

Especificat aixo, i tenint en compte també el que 
fa referencia a instaHacions de cultura, no només al 
Conservatori, sinó Museus, Arxius, etc., que també te
nen un increment considerable, un poquet per damunt 
d'aquest promedi, entenem que el que s'ha fet, pura
ment i simplement, ha estat un ajustament a la rea
litat pressupostaria deIs Pressuposts d'acord a la rea
litat d'activitats. 
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Feia menció a un altre tema, que també és im
portant i que ha tengut la seva incidencia, que és el 
tema de lloguers, a pesar que no esta a l'article 25, 
sinó al 22, tot el que són lloguers ha sofert un gran 
increment que es considera un poc, així per damunt, 
aproximadament d'un 66 % per a adequació deIs llo
guers fonamentalment de la part d'Eivissa, fins i tot 
també de la Rabaleta, de lloguers que estaven a uns 
preus molt baixos i que, a causa de tota una serie de 
circumsfancies, s'han hagut d'adequar i s'han incre
mentat també fortament, fins i tot, ja li dic, amb 
aquest 66 %. 

Jo entenc que amb aixo li he donat una explica
ció bastant, suficientment raonable, si l'accepta o no 
l'accepta ja és un altre tema, de quin és el motiu d'a
quest increment de Capítol n, que, de qualsevol ma
nera, és un increment ajustat a les activitats, a les ne
cessitats de la Conselleria, no només pel que fa refe
rencia a l'article 25, sinó a d'altres articles. 

Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Alfonso, vol fer ús de la paraula? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Sí, Sr. President. Comen~aré pel darrer. Seria cu

riós que el Capítol n no estigués ajustat a les neces
sitats economiques de la Conselleria, segons l'opinió 
del Conseller, del Conseller, perque aixo és el manco 
que es pot demanar al Capítol n, ha de ser per a aixo, 
no sera per a aItra cosa, no ha he pensat mai, per fa
vor. Pero, jo li accept la seva explicació perque m'ha 
donat la raó, sí, hi ha vegades que a un li surt qual
que cosa i em dóna la raó. M'ha dit, i és ver, perque 
es veu, que basicament l'increment, jo li havia dit l'ar
tiele 25, i activitats específiques, basicament instaHa
dons de cultura. 1 aixo dóna la raó al que li deia, l'any 
passat li estrenyeren el co11, i tot el que va ser activi
tat en aquest tipus d'acdons de Capítol n, de mante
niment, d'instaHacions de cultura,-de millores,etc., etc., 
que no poden ser irtversions ni poden anar a un aItre 
article, que han d'anar a aquest tipus d'activitats es
pecifiques, voste va haver de tancar l'aixeta, i enguany 
la vol obrir i vol que hi hagi aigua per tot. 1 110sal
tres, -volem : que siobri l'aixetabé, i un incremeilt de 
40 i .busques de milions, perdó¡ de 50 i busques de nii
lions no éspoca cosa, tul increment de quasi un 30 %, 
que és el · que nosaltres; després de baixar l'esmena li 
deixam, que- encara s'hauria de reduir, perque hi ha 
hagut una esmena aprovada que s'hauria de reduir, no 
sé si 6 milions de pessetes o 5 milions de pessetes, en
cara seria un poquet manco, ja cree que és important, 
ja creim que és important. 

Sobretot, creim que el cante que hem de contar 
aquí és el cante que Unió Mallorquina, a vostes, l'any 
passat, els va fer baixar unes despeses sense poder-les 
baixar. Enguany no han tengut necessitat de baixar 
aquesta despesa, enguany han obert, almanco la Conse
lleria de Cultura i altres Conselleries, que encara te
nen molta manco explicació que la seva, han obert 
l'aixeta per compensar, i esperem que només sigui 
compensar l'any 1987, compensar tota la despesa que 
no varen poder fer, no vull dir, perque pens que no 
pot ser així, que no varen poder pagar, no vull dir 
aixo, que no varen poder fer l'any 1987. Pero és im
portant aixo de dir que no varen poder fer, perque tot 

el que no es va fer 1'any 1986, encara que tel1gui el 
pressupost d'enguany, encara tarnpoc no ho pOdra fer 
enguany, pe:rgue un any perdut és bastant més que no 
tenir 30 miHons a un Pressupost, és pel'd.re ocasions 
magnifiques, per exemple, d'adequar instaRacions a 
unes futures olimpíades, és, per exemple, crear equips 
que tampoc no hi ha passat, perque els l10stres possi: 
bIes bons esporlistes de l'any 92, aquests nios de 12, 13 
14, 15 i 16 anys, que estan en possibilitats d'accedir ~ 
aquestes Olimpiades, faci feina, si voste m'hagués ex.
plicat que aquestes activitats específiques van per aquí, 
si voste m'hagués dit tot aixo, pot ser que m'hagués 
replantejat l'esmena. Voste aixo nO m'ho ha dit, i l'únic 
que m'ha donat la raó és que l'any passat li varen dei
xar un pressupost que no havia d'admetre, el va ad
metre, és el seu problema, enguany, la proposta del 54 % 
és molt alta perque el nostre Grup l'admeti. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 
Molt breument. Jo li he fet la resposta damunt el 

global deIs articles, i ara li especificaré les activitats 
específiques 259 del programa 13.06.01. Són, alla on es 
diu que precisament l'increment de la partida 259 ve 
motivada per la realització de campanyes esportives en 
coHaboració amb les Forces Armades i amb els Cen
tres Penitenciaris, així coro plans de promoció amb les 
diferents federacions esportives de cara als Jocs Olím
pies 1992. 1 aixo no és sinó continui'tat, continuació del 
que varero fer, concretament amb la Federació Balear 
de Vela i que es repetira amb altres Federacions. Aquí 
tenim un increment de 9 mílions de pessetes, en aquest 
cas concret, segons el que voste m'ha dit, que. li justi
fíe plenament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir els altres Grups Polítics? 
Passam, senyors,a la votació de les esmenes 248 

a 252, totes ineloses. 1 deman a la Cambr~: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 

esmenes, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en . contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Pm:ien seure, moltes gracles. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ,ha. 
Resultat de la votació: a favor, 15 vots; en contra, 

24; abstencions, cap. -Queden rebutjades les esme:o.es. 
Atenint l'hora de que es tracta, s'aixeca aquesta 

sessió que recomenl,;ara avui horabaixa a un quart per 
a les cinc. 

Bones tardes i fins ara. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bones tardes. Prec als Srs. Diputats que vagin pre

nint lloc als seus escons. 
Sres. i Srs. Diputats, continuam la sessió. Érem a 

la Secció 13, esmena 253, formulada pel Grup Parla
mentari Socialista. Per defensar aquest~ esmena i en 
noro d'aquest Grup, té la paraula el Diputat. 

EL SR. JUAN MAR!: 
Ildefons Juan, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ildefons Juan. 
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EL SR. JUAN MAR!:. " 
Moltes grades, Sr. .Presldent. Sres. 1 Srs; Dl:p~:ats, 

S ConseUer d'EducaCló, aquesta esmena d addlclo fa 
Tferencia a l'alfabelltzació d 'adults . No em referiré ara 

:ela sltuació elel co1:lectiu al qual es refereix l'esmena, ~a 
que aquest tem~ l'~e~ trac~at recentmeI,lt, ambo mO~lu 
de la presentacló 1 dlSCUSSIÓ del Pla d Alfabetltlacló, 
presentat pel Govern a aquesta Cambra. La nostra va 
ser una postura molt crítica, ja que pensam que no es 
tracta d'un vertader Pla, no obstant aixo, he de recor
dar-H, Sr. Gilet, que aquesta Cambra el va aprovar, i 
ara, 21mb gran sorpresa trobam que als Pressuposts no 
hi dedica partida, davant, aixo, la nostra postura només 
pot ser de denúncia, i demanar que s'aprovi aquesta 
esmena, que representa una assignació de 20 milions, 
quantitat suficient per realitzar la eampanya d'alfabe
tització, amb la necessitat de la qual hi estarem d'a
cord tots els Gnlps en el moment de la discussió en 
aquest PIe. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grups que vulguin intervenir? 
Sr. Conseller, té voste la parauIa. 
Sr. Diputat, té voste la paraula com a Grup Po

pular. 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, grades, Sr. President. Entenem que una vega

da assumida l'esmena 402/87, que demostra ben clara
ment la voluntat de dotar amb una partida inicial de 
1.000 Pts., el Pla d'Alfabetitzadó o d'Educació d'Adults, 
queda ben clara aquesta voluntat. Conseqüentment, en
tenem que no hi ha lloc a l'assumpció d'aquesta esme
na del Partit Socialista. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, voÍ replicar? 

EL SR. JUAN MAR!: 
Gracies, Sr. Pnisident. Sr. Conseller, a mi em fa 

la impressió que voste torna a posar la cinta que ens 
ha posat el matí, ·a mi m'agradaria que m'explidlS per 
que, si hi lla aquesta intenció de fer,.~o, per que l 'ha 
dotada noinés amb 1.000 Pts., pens que és una assig
nació ridícula, jo el que puc dir, el que pens és que 
~i~o és una incongruencia; per una banda, vostes apro
ven un Pta, no li assignen partida, per.que el que han 
fet és no assignar..Ja-hi, i, bé, pens que és una manca de 
sensibilitat i una falta clara de voluntat política cap 
al tema de l'alfabetització. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, vol replicar? 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Jo li he de dir que de 

manca de sensibilitat política, en absolut, prova d'aixo 
és que posam 1.000 Pts ., perque encara no esta quanti
ficat el Pla, mentre que voste. amb la seva voluntat hi 
posa 20 milions de pessetes, com n'hi podria posar 30. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir altres Grups? 
Passam a la votació d'aquesta esmena. 1 deman a 

la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'esme
na, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n /hi ha. 
A favor, 15 vots; en contra, 22; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena. 
L'esmena 254 del Grup Parlamentari Socialista. Per 

defensar aquesta esmena té la paraula el Diputat ., . 

EL SR. FERRER MARI: 
Bartomeu Ferrer. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Bartomeu Ferrer. 

EL SR. FERRER MARf: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Tots sabem que 

Formentera és molt pobra en monuments histories, pero 
els pocs que hi ha estan absolutament abandonats. És 
el cas de les torres de defensa i del camí roma de La 
Mola. S'estan fent diferents actuadons a les illes ma
jors, i nosaltres creim que ja és hora que a Formen
tera es comenci a fer alguna cosa. Per comen~ar a 
Formentera, és per a aixo que demanam que s'accepti 
aquesta esmena d'addició a la Secció 13 de 10 milions 
per a les torres i de 5 milions per restaurar el camí 
roma de La Mola. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Gilet, com a Diputat, té voste la paraula. Ara, 

de tates maneres, em permeti. Altres Diputats, valen 
intervenir? Altres Grups? 

No. Aleshores, té voste la paraula. Disposa de deu 
minuts. 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Entenem que, rer part 

del Govern s'han dut a terme actuacions referents a 
Formentera, concretamerit al Castell de Can Blai, i, a 
part de tot aixo, també entenem que amb l'aplicació 
de la nova Llei de Defensa del Patrimoni que es va 
aprovar recentment, no té pressupost a inc10ure o al 
seu moment sera la defensa o 1;1 res'tatirádó 'ci~aq1;ü:s
tes torres, així com el camí de La Mola, quaá hagres
tat aprovat aquest Pla i amb I'aplicació de la Lleide 
Defensa de Patrimoni, es podraiJ. tenir en compte; IIlen
trestant consideram que no és assumible l'esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Bartomeu Ferrer i Mari, vol replicar? 

EL SR. FERRER MARi: 
Bé, estam assistint al mateix que ja se'ns ha dit a 

diferents anys, que sí, que es comen~aran a restaurar les 
torres, pero, de moment, han passat tres anys, quasi 
quatre, i no se n'ha restaurat cap, esperem que aqueixa 
volta sigui veritat. . 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervencions, passam a la vo

tadó d'aquesta esmena. 1 deman a la Cambra: Sres. 
i Srs. Diputats que vatin a favor de l'esmena 254, es 
valen posar drets, per favor? 
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Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es vo-

len posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 15 vots; en contra, 23; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena. 
Passam al debat de les esmenes 255, 277 i 353, que 

es defensaran agrupadament. 
Té la paraula el Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, nosaltres demanaríem si pot passar 

davant la 256. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, no hi ha cap inconvenient per part d'aques~a 

Presidencia. Per tant, passam a l'esmena 256 i despres 
passarem a la 255. Té la paraula, pel Grup Polític, el 
Sr. Costa. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Bé, és una esmena que ja vam fer l'any passat, 

amb manco quantitat, és una esmena que va dirigida 
que es pugui fer una actuació de restauració al Castell 
d'Eivissa un deIs monuments histories més importants 
que té l'iUa d'Eivissa, i que esta en una degradació 
molt grossa, sense que les Administracions, Públiques 
hi hagin posat cap saludó, salvant unes petites actua
cions heretades del Ministeri de Cultura i que tenc 
coneixement que comen<;aran enguany. Nosaltres creim 
que el Conseller de Cultura i el Govern en general, per
que no es po'l re~ponsabilitzar només 1m m~mbre del 
Govem d'una actuació sobre un tema tan Important 
com és la cultura i concretament el patrimoni histb
rico-artístic, han mostrat la seva falta de sensibilitat 
per aquests temes. El que proposen als Pressuposts 
de la Comunitat Autonoma és cIarament insuficient per 
prendre mesures que d'alguna manera puguin comen
<;ar a rehabilitar aquesta part del Patrimonio Nosal
tres, a aquesta esmena, que va territorialitzada i diri
gida a una obra concreta, pretenim que el Govem se 
sensibilitzi, que comenci a actuar i que no s'hagi de 
dir, a través qels mitjans de comw;rlcació i a través 
~e l'opinió pública, .en general, que els poders públics 
no fan res per manteni~ el ¡¡eu pa,trimoni cultural, .els 
poders públics tenen I'Qbligació 'ID.0ral i política d'ac
tuar en aquests temes; i no és moral deixar degradar 
d'aquesta manera el nostre patrimonio 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Antoni Costa i Costa. 
Pel Grup, volen intervenir els altres Grups? 
Grup Mixt. Té la paraula el Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS PON S (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Fa alguns dies, 

des d'aquesta mateixa tribuna, recordavem que la de
fensa del patrimoni historico-artístie dins l'ordenament 
constitucional era un fet relativament recento Era re
cent perque al segle passat, segle d'abundoses, lamen
tablement abundoses, constitucions, signe d'inestabili
tat, hi havia més preocupació per impulsar indústria 
i comen;, que no per restaurar monuments histories, 
perque, en aquells moments, no estaven en perill de 
degradació o de desaparició, com es troben avui. Pero, 

a partir ele la Constitució Republicana de l 'any 31, i 
avui, amb la Constilució de l'any 78, vigent i qUe a 
lots ens obliga, tenim una responsabilitélt dara com a 
poders pllblics de defensar el patrjmoni histúrico-·artfs_ 
tic. 1 quan els elements que estam obligats a protegir 
en un caire general, tenen inevitablement una ¡roba
logia, representen molt per la bistÓria d'un roble, és 
evjclen'l que a mé de les obligacions i eJs imperatius 
constitucionals 1 de la competencia que ens atol'ga I'Es
tatut d'Au tonomia, tenim un deure coro a c!l1ladans 
de la Comunitat Autonoma, d'assegurar-ne la seva pro
tecci6. Entenc que el Castell d'Eivissa, que , per cert, 
fa molts anys que no he vist i m'agradada veure prest 
que aqueSl Castell d'Eivissa, que és lU1 ~ímbcl de l~ 
historia d'aquesta illa, que ha estat una ilJa aquejada, 
amb una econornja difícil, precaria, etc" i que avui ja 
no té unes [uncion , evidentment, per les quals va ser 
constru'it, avW, que s'lla convertit en un símhúl de la 
mateixa Eivissa, ba de ser objecte d'un U·áC'.ament i 
que, des d'aquest Parlament, Parlament de les IIJes 
Balears, bo sera que des d'aquest Parlamcot in~erinsu
lar, que representa totes les IIles, facem un l:lct.e de 
solidaIitat, un acte positiu per a una illa CJue moltes 
vegades bem vist arribar aquí, en boca d'algllO Dipu
tat, certament amb un caracter reivindic-atiu i com si 
aquest Parlament, en algtms moments, des c! 'un p lan
tejament interinsular, hagués pogut pensar, /lO és el 
cas, agraviar aquesta petita illa que té Un passat di
fícil i, sortosament, un present molt més esponerós 
ecOnomicament. 

Aqnesta esmena implica dest inar amb un caracter 
finalista una partida no gens desdenyable, ja sabem 
que les restauracions de m onuments són capaces de 
devorar si es .f?n amb seny i amb cura, qualsevol pres
supost, 50. ~lions de pessetes, n'estic b en segur, no 
b asten, 111 d emora, per envestir una restauració així 
coro cal, del Castell el'Eivissa. Pero, sí que estic segur 
que SÓll una aportaci6, i no certament petita, perque 
aquesta restauració vagi endavant i Eivissa disposi 
d'una obra que representa el seu. pa~~.~t ,i que demos
tra, també, la sensibilitat d'aquest Parlament el dja 
d!avui, d~ car? a aquesta obra, que és aIgtlUa cosa· l;llés 
que patnmom, que és sfmbol i que és historia. 

Per tant, entenem que seria. molt difícil no ' sé si 
sottira el Sr. Conseller en nom ·del. Govern' o sorti.J;"a 
en no.m del Grup Popula~, perque jo, . fr~~meiÍt ."no 
I?'arn.bo a ac1arir, pero sí que m'agradaría sentlt .~ 
hdes 1 fonamentades r.aons pér part 9,el Portaveu del 
G.overn o elel Grup que ha'gi el'interVenir sobre .aquesta 
esmena, perque si~i rebutjada' i no es eloti adequada
ment- aquesta' resfatiraci6 el'una obra que és un simbal 
per a tots els eivissel1cs. 1 bo sera recordar que la defan
s~ d'Eivissa no només es limita a propostes electorals, 
smó 'Fe ~'ha de, traduir en fets puntuals i concrets, i 
per a1xo JO conVIdarja a tots els que som aquí, com a 
representaots de les Illes Balears a demostrar la seva 
sens ibilitat , i als eivissencs també, a demostrar, també, 
que ~stan en. co~~icions ele manifestar la seva indepen
demcla de CrIten 1 de votar afirmativament aquesta es
mena. 

Moltes gracies . 

EL SR, PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
AItres Grups que vulguin intervenir? 
Pel Grup Popular té la paraula el Portaveu. Pel 

Grup Popular, el Sr. Cosme Vidal. 
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EL SR. VIDAL JUAN: 
Grades, Sr. Presielent. Sres. i Srs . Diputats. Quasi 

00 f'ein <':Ol11p Les el 'intervenir , pero per tranquil:li tzar. di
ría jo. alguns que volen aclarir a veure si un par la o 
si parla e l COllseller en nom del Govern o si és el Grup 
o eLC., i tal vegada s'haur ia de tornar "oraci6 per pas
siva i veur ells COm parlen, tamb é, i en nom de qui 
parlen, p er tranquiHitzar aixo i per, d'alguna manera, 
enlla¡;ar amb alguna afirmació que s 'ha fet avui matÍ 
sobre el xovinisme pitiús. Ara resulta que, segons es 
veU, s'estima que pot ser r endible aquest xovinisme, el 
:mal és que es fa precisament i es parla d'electoralisme, 
es fa precisament ara, quan estam a dos mesos de les 
eleccions o a elos mesos i un poc, que aixo no som nos
aItres qui ho decideix. Per tant, jo diria que aixo, aquest 
xovinisme que avui ha estat aHudit ele forma, quasi 
:més bé, despectiva, en tot cas, s 'hauria de practicar 
sempre, perque si no, no enganya ningú, és com aquells 
senyors que no han rigut en la seva vida, i que ara, 
davant les elecicons, se'ls diu que han de fer cara així 
i somriure molt, i aixo, 11avors, quan s'acaben les elec
dons, aleshores s'acaben fins i tot les distencions fa
daIs. Jo voldria remetre'm a aquestes peticions que 
s'han fet de coHaboració de l'Administració Pública, i 
voldria comen~ar demanant que quan el Senador de 
les Pitiüses va demanar a l'Administració de l'Estat, 
primera responsable del patrimoni historico-artístic, 
una dotació de 300 milions en els Pressuposts d'enguany 
per al Castell d'Eivissa, ni se li va contestar, sinó que es 
va rebutjar, i cree que ningú no s'ha d'estranyar aquí, 
perque tenim l'autor de l'esmena, precisament, que es 
va fer al Senat. Pero, torno a repetir, que aixo, natural
ment és més bé, no per copiar res a ningú, sinó sen
zillament per recordar. que sí, que tots som respon
sables, pero tota, tota l'Administració Pública. L'any 
passat també s'esperaven 75 milions per ajudar a aixo 
de la restauració del Castell, i tampoc no se n'ha sabut 
res més de l'Administració de l'Estat, com, jo dema
naria, a I'hora de practicar aquest xovinisme pitiús que, 
per exemple, si ens volero tots responsabilitzar, és trac
UlS que amb alguna cosa amb que no ha estat impassi
ble nillgú, sinó fíns i tot demanant l'assistencia tecni
ca del Consell d'Europa, es miras de col·laborar perque 
no s'obstaculitzas, per part del Mínisteri de Cul
tura aquesta intervenció. No obstant alXO, que 
des d'Europa ens volü!n ajudar, siguin , arribades 
totes les bones intencions, i no es que vulgui 
territorialitzar res, pero fins i tot, d'alguns senyors que 
aquí no sé exactament, pero cree que deuen parlar en 
nom d'un Grup Mixt, pero que també són d'una illa 
determinada, fins i tot, d'un lloe d'aquesta illa de Ma
llorca, també determinat. Totes aquestes coHaboracions 
siguin ben rebudes, pero torno a dir que hi ha moltes 
maneres de matar mosques i, segurament, nosaltres 
podem aconseguir matar la mosca sense utilitzar les 
canonades, perque, en aquest moment, precisament a 
dos mesos de les eleccions, el que manco importa a 
alguns és matar la mosca, sinó fer renou, i sense cap 
dubte, jo li puc dir que si cerquen aixo, d'aquest tro 
no ploura. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat_ 

Sr. Antoni Costa, vol replicar? 

EL SR. COSTA COSTA: 

Grades, Sr. President. Sincerament, espera va que 
hi hagués una resposta a aquesta petició del Grup 
Socia lista, perque és impossible que passi sense res
posta. L'eivissenquisme polític s'ha basat en reivindi
cacions impossibles sobre t em es emocionals, l'illa més 
r etardada a nivell cultural de tates les Illes Balears és 
l 'illa d'Eivissa. l'illa que té més analfabets de totes les 
IHes Balears és l'illa d ' Eivissa, els polítics que estan 
al front d'aquesta illa han estat incapa~os de fer que 
tenguéssim un nivell de cultura equiparable a les a l
tres illes . Quan deim que el Govern de les Illes Balears 
n o és sensible als temes cultur als, ho mantenim, i nos
altres ens sentim xovinistes, no és despectiu que ens 
diguin que feim xovinisme a l'illa d'Eivissa, creim que 
tenim un patrimoni cultural, en alguns casos, molt 
important, per exemple, el Museu d'art púnic que te
nim a Eivissa, que és el més important de les 
IHes Balears, reconegut per tots els especialistes. Pero 
també tenim un patrimoni historie, un patrimoni que 
va ser, a més, cedit pel Ministeri de Defensa a I'Ajun
tament d'Eivissa, i que des que va ser cedit no ·s'hi 
ha fet una sola actuació. Al patrimoni historico-artís
tic d'Eivissa, les úniques actuacions que s'hi han fet 
han estat fetes pel Ministerí de Cultura, per aquesta 
Comunitat Autonoma no s'ha iniciat cap nova inversió, 
és una vergonya, senyors del Govern, que amb un patri
moni tan important com hi ha a l'illa d'Eivissa, amb 
un grup amb majoria a aquest Parlament i a aquest 
Govern, no s'hagin preoeupats mai ni en el més mÍ
nim, per actuar sobre aquest patrimoni. 

Que és el que els preocupa realment al Grup Po
pular? Fer populisme, anar amb la bandera de l'eivis
senquisme buit per davant realitzar accions concretes 
que benefici'in als ciutadans de l'illa d'Eivissa? On són 
aquestes aetuacions amb aquests tres anys, quatre anys, 
ja, que duim d'Autonomia? O ha quedat tot en parau
les buides? Quan venim aquí i exposam, enfrant de la 
seva trista realitat, que és una actuació inútil, total
ment plena de despeses de pompa, de despeses cor
rents i de personal que després no saben que fer, quan 
els posam davant d'aquesta realitat, vostes no saben 
que dir, i quan vos tes ho hagin d'explicar als ciutadans 
de les Illes Pitiüses, també als ciutadans de les altres 
illes, tampoe no sabran que dir, perque no té resposta, 
perque a vostes no els preocupen els mateixos pro
blemes que preocupen els ciutadans, que preoeupep la 
societat, i aquests són els que nosaltres intentam dur 
aquí. Totes les obres que proposam avui, el Grup So
cialista, referents a les Illes Pitiüses, són obres que la 
societat demanda des de fa molts anys, són obres que 
seria possible executar amb aquest Pressupost, que hem 
de recordar que és de més de 15.000 milions de pes
setes, en aquests Pres·suposts, quan cercam l'illa d'Ei
vissa, l'hem de cercar amb lupa, i surt molt poques 
vegades i per coses absolutament superflues. I nos
altres demanam la solidaritat de les altres illes, perque 
la mereixem, perque és necessari que s'actul, i alla on 
volem més actuar és en els temes culturals, perque fa 
falta una nova sensibilitat política, i si vostes no la 
duen, la duran els ciutadans, no es preocupin. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vol replicar? 

Dísposa d'un temps de cinc minuts. 



4 

1672 DIARI DE SESSIONS / Núm. 89 / 24 de mare; del 1987 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Moltes gracies. Bé, en realitat, és el que s'esperava, 

no? Perque és el que hem dit abans, el de manco és ma
tar la mosca, el que interessava era fer renou, ja l'hem 
provocat, ja s'ha fet el renou, pero el que no s'ha con
testat en absolut és, amb aquesta responsabilitat, amb 
aquesta cosa concreta, que la implicació més grossa 
ha de ser del Partit que esta al Govern de la Nació i 
que la coHaboració des d'aquest, tant aquesta solidari
tat que es de mana com, en realitat, hauria de venir a 
través, precisament, del Grup Polítie que pot fer que 
el Govern de la Nació faci alguna cosa, és precisament 
quan amb aquestes coses fonamentals, no s'ha ajudat, 
en absolut, a l'inrevés, s'ha fet la traveta tant com s'ha 
pogut. 1 jo voldria dir una cosa, perque ja esta bé d'a: 
questa, com si fas una concessió que es fes a alguns 
que tenim certa responsabilitat a les illes menors, 
l'analfabetisme, diu que més gros és a l'illa d'Eivissa, 
jo no tenc dades estadístiques d'aquesta afirmació que 
s'ha fet aquí, pero sí que les tenc de la immigració que 
ha rebut l'illa d'Eivissa i que, d'alguna manera, tots 
sabem la consolidació qui la cerca, i, per tant, tal ve
gada, la responsabilitat d'aquest analfabetisme o d'a
quest record d'analfabets que diu que té la nostra illa, 
no vengui, precisament, per una responsabilitat deIs 
que la governen. Jo voldria recollir, d'alguna manera, 
també, fer res saltar aquí que l'analfabetisme no es trac
ta només de saber o que el que esta alfabetitzar no es 
cregui que no hi pot haver anaIfabets que saben llegir 
i escriure. Aixo, de vegades, hi ha més analfabetisme en 
gent que creu que en saber llegir i escriure, ja en té 
prou. Pero, dar, aixo, amb aquestes, diguem, esmenes 
que a dos mesos i mig abans de les eleccions s'intro
dueixen avui aquí i que volen fer veure que s'esta dis
criminant l'illa d'Eivissa, respecte de les altres, i es de
mana solidaritat, jo només vulI dir una cosa aquí, per 
acabar, que si algú em demostra que l'illa d'Eivissa i la 
de Formentera, naturalment, les IlIes Pitiüses, als Pres
suposts de la Comunitat Autonoma de l'any 1987, so
freixen alguna discriminació respecte de les altres illes, 
jo, de tot el que he dit aquí, tom enrera, si algú m'ho 
pot demostrar. Ara, el que torno a cUr és que la inten
cionalitat d'aquest d'aÍXo de les illes menors, precisa
m eJ;lt, orientat s cap a la . banda pitiüsa, .no sé peI' que 
sera , perque ávui matí el digne repre~entant del PSM ha 
p arlat que a Menorca, fins i t ot, 'q!.táti es traCia d'Un 
Museu que tenetl alla,' e'st~ tot em:balat; jo ha sé si 
embaHit voi diI' que ot esta, cQm diueq en castella, «ata
di) y bien atado», pero, -pareIx que 'aq:uestá insularització 
que ara es díu o territorialització que es vol prac::ticar 
p recisament va orientaCla cap a les Pitiüses, i torno 
a dir, si em poden demostrar, acabo Sr. President, que 
les Ptiüses estan discri:m.inades en els Pressuposts, 
tant en els de Cultura com en els altres, en els Pres
suposts d'enguany, respecte de les altres illes, respecte 
d'aquesta solidaritat que han demanat, de tot el que he 
dit em torno enrera. No crec que hi hagi de tornar. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Srs. Diputats, de les seves interven

cions. Acabat el debat, passam a la votació de l'esme
na 256. 

S'ha acabat el debato 

EL SR. COSTA COSTA: 
Perdoni, Sr. President, pero jo entenc que el Grup 

proposant acaba el debat, no el Grup, aquí hi ha haaut 
contradiccions, a més, que no es poden contestar. ., 

EL SR. PRESIDENT: 
No, no, s'equivoca voste. Passam a la votació de 

l'esmena 256, i dernan a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

esmena, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aquesta 

esmena, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 21 vots; en contra, 27; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena 256. 
1 ara passam a debatre les esmenes 255, 277 i 353, 

d'una manera agrupada. Per defensar aquestes tres es
menes, té la paraula el Diputat Sr. Joan Nadal i Agui
rre. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Presentam tres 

esmenes, una d'increment de partida, una altra de re
ducció, de supressió, i l'altra de creació de nova par
tida. La d'increment i la de reducció són dues parti
des que es complementen, són de la mateixa quantitat 
i es basen en la creen~a, que ja varem discutir aquí 
fa dos anys, aproximadament, que tot el servei de res
tauració del patrimoni historico-artístic s'havia de con
centrar a la Conselleria de Cultura. Hi va haver un de
bat fa, crec recordar, dos pressuposts, sobre aquest 
tema, i continua duent-se a aquest moment el mante
niment i restuació del patrimoni historico-artístic per 
dues Conselleries separades, en completa des coordina
ció d'aquestes dues Conselleries. Nosaltres crdm que, 
en aquests moments, i, a més, una cosa que és curiosa, 
té més pressupost la Conselleria d'Obres Públiques que 
la Conselleria de Cultura, o sigui, dóna més importancia 
a la restauració la Conselleria d'Obres Públiques que 
la Conselleria de Cultura, per a la Conselleria de Cultu
ra és un ·tramit més, com s'esta demostrant. 

Nosaltres demanam que se suprimeixi la partida 
de la Conselleria d'Obres Públiques per import de 52 
milions de pessetes i que aquests 52 milions de pesse
tes s'incrementin a i<l partida, al subconcep te 6q,0 
de la Secció 0301, .de restauraeió de patrimoni hist~ 
rico-artístic, perque, de qualque forma és concretin 
dins una sola Conselleria, dios la Cons~lleria que real-

-. ment ha de ser, la Conselleria de Cultura, tots els te
mes de restauració de patrimoni historico-artístic. 

L'altra esmena, la 277, esniena d'addició, de creacÍó 
de nova partida, és la creació d'una partida de 15 mi
Hons de pessetes per a inversions en edificis histO
rico-artístics, perque creim que la Conselleria de Cultu
ra en aquests moments té una tasca important afer 
amb la consolidació i restauració d'edificis histories 
que es troben en una situació de deteriorament impor
tant i que hi ha molts d'edificis, en aquests moments, 
on l'acció de la Conselleria hi podria arribar d'una for
ma decidida i important. Creim qlle la labor de la 
Conselleria ha de ser una labor de recuperació deIs 
cascos histories de les ciutats, també, i aques
ta labor de consolidació i recuperació deIs cascos histo
ries, que nosaltres propugnam, indubtablement s'ha de 
dur dacord amb una política, amb una polítíca cultural 
dirigida a la utilització d'aquests edificis , no com s'ha 
fet fins ara, que s'han comprat edificis i després de la 
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xopra nO s'hi ha fet res més. Creim qu e s'h~ de tenir 
CO paJ"tida oberta, ,que nosaltres aquí hem valorat amb 
~I~a roilions ele pessetes, pelo a la possible actuació di-

::> ta sobre deLerlllinats edilicis, que en aquests mo· ree 
mento estan en el ca. e de 1~ ciutat de Palma, que ~stan 
en una situació de prec~r~etat enor~e, que perfecta-

ent podrien ser o adqwnts O aSSUlults per la Comu
~tat Autonorna, per la ConseUeria d'Obre públiques 
~ per una aitra Conselleria qualse 01, hi ha lUoHes Con
seUeries que tenen, en aquests rnornents, una mancan~a 
d'eclificis d'ubicació importaut, i que la labor del Go
vern hauria d'anar encaminada a la recuperació d'a
quest s edificis histories per a ubicació de Conselleries . 
per tant, nosaltres demanam que es creí: aquesta nova 
partida, amb 15 milions de pessetes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Grups que vulguin intervenir? 
Em demana la paraula com a Conseller o COlll a 

Diputat? 

EL SR. GILET GIRART: 
Com a Diputat, Sr. President, voste ha dit Grups 

que vulguin intervenir, pero li especifico 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, pel Grup Popular, el Sr. Francesc 

Gilet Girart. Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. Entenem que cap de les 

dues eSlllenes són acceptables. En primer lloc, la que 
fa referencia, la núm. 255, és cIar que la Direcció Ge
neral d'Arquitectura ha fet el traspas d'aquesta dota
ció a Ordenació del Territori, i Ordenació del Tem
tori gasta els doblers en la defensa o en la restauració 
de patrimoni historico-artístic. 

Pel que fa referencia a l'esmena 277, entenem que 
no és acceptable, perque ja esta assumida, en certa ma
nera, dins els Pressuposts de la Comunitat Autonoma 
i de la Conselleria, quant a una partida creada, la 781, 
de 10 milions de pessetes, i que ha meres cut un ordre 
singular, precisament, destinat a la restauració de pa
trimoni historico-artístic. Conseqüentment, entenem que 
no hi ha 110c a l'acceptació de cap de les tres esme
nes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, vol replicar? 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Jo cree, Sr. Conseller, que vertaderament conti

nuam com abans, voste no vol as sumir les competen
cies que podria as sumir, no vol assumir les respon
sabilitats que podria as sumir, en el tema de conservació 
i restauració de patrimoni, aixo és evident, s'estima 
més, si pogués passar el seu pressupost, també, a la 
Conselleria d'Obres Públiques, estic convem;:ut que tam
bé li passaria. O sigui, que si s'ho pogués llevar, s'ho 
llevaria, tot per quedar amb les mínimes competen
cies possibles. Voste seria, crec que seria el millor favor 
que li podrien fer, acabaria essent un home feli¡; en 
aquest Govern de la Comunitat Autónoma. La resta 
creim, Sr. Conseller, que bé, és una voluntat política 
anar cara a aquesta recuperació d'edificis , si voste creu 
que aquesta no ha de ser la política del Govern, alla 

vostes, quan arribi un altre Govern, indubtablement, 
crec que aquesta política canviara. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 
No havent-hi més intervencions, passam a la vo

tació de les esmenes 255, 77 i 353, i dernan a la Cambra : 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 

esmenes, es volen posar drets , per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor ? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor, 23; vots en contra, 25; abstencions, 

cap. Queden rebutjades les esmenes. 
Passam seguidament a debatre les esmenes 257 i 

258, també agrupades, del Grup Parlamentari Socialis
ta. Per defensar aquestes esm enes, té la paraula el Sr. 
loan Nadal i Aguirre. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats . Aquest és un 

tema prou debatut a aquest Parlament, el de l'arqueo
logia, i és que la sensibili1at del Conseller sempre ha 
brillat per la seva absencia. En aquests moments, el 
Govern de la Comunitat Autonoma continua fent les 
restauracions mateixes que feia el Ministeri de Cultura 
que li varen ser transferides ja en marxa, practicamen~ 
amb els mateixos pressuposts que li vénen del Ministeri 
de Cultura i amb una nuBa actuació de la Conselleria. 
És més, aquesta nuBa actuació de la Conselleria ha 
arribat fins al punt que els pressuposts que li arriben 
els reparte ix malament i tard, l'any passat no vare~ 
ser repartits els Pressuposts del Ministeri de Cultura 
fins passadas la campanya de l'estiu. Que passa amb 
els temes d'arqueologia? Per que aquest desinteres en 
el tema d'arqueologia? Per que, en aquests moments 
encara no s'han creat els serveis d'arqueologia? Per 
que encara no s'ha fet el mapa arqueologic de les lIle s 
Balears? Per que tenint necessitats tan importants com 
tenim en aquests temes, voste no gasta ni el 50 % deis 
seus pressuposts de l'any passat? Per que en temes tan 
importants com aquests, on tan tes necessitats tenhn 
voste deixa partides senceres, coro l'arqueologia sub~ 
marina de l'any passat, sense gastar ni un duro? Nos~ 
al tres creim, ja ho hem dit avui matí, perque com que 
aquest debat que feim ara per a l'organització dé tot 
el debat deIs Pressuposts ve malgirat ,perque s'ha fet 
un .debat a~ui ll1:atí que practicainent s'esta repetint 
avUl horabmxa, SI no és culpa seva ni nostra, pero ens 
veim ja amb una desiHusió de veure que, bé, totes les 
crítiques i esmenes que s'han pogut presentar han es
tat rebutjades completament, no hi ha cap interes d'ac
ceptar cap esmeoa, per molt constructiva que sigui, per
que són esroenes que van dirigides a dotar de major 
pressupost la Consel1eria de Cultura, que van dirigides 
que la ConseUeria de Cultura pugui tenir una actuació 
més important, més decidida en un camp tan impor
tant com és el de l'arqueologia. Hem de tenir en comp
te que a l'illa de Cabrera hi ha el pecium més impor
tant del Mediterrani avui en dia, i aquest pecium per 
a l'any passat, perque la Conselleria de Cultura no va 
donar subvenció, va haver de deixar·se destapat, i aquest 
pecium, perque es va haver de deixar destapat ha es
tat expoliat. I l'altre any, quan d'aquest pecium es va
ren treure les troballes més importants deIs darrers 
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decennis d'aquestes illes, aquestes troballes es varen 
dur al Museu de Mallorca, i perque no hi havia pres
supost, segons va dir el Conseller, es varen deteriorar 
d'una forma irreversible. Tot el monetari roma que 
s'havia tret, es va deteriorar d'una forma irreversible, 
i el Conseller no va tenir ni la capacitat de negociació 
amb l'INEM per posar restauradors pagats per l'INEM. 
Nosaltres demanam un poquet de responsabilitat amb 
aquestes coses, que són patrimoni de tots, que són pa
trimoni nostre i deIs nos tres fills i que el Conseller no 
té cap dret a tractar-Ios com els tracta. NosaItres feim 
una proposta d'addició de doblers, d'addició de pres
supost, d'addició de partida, perque es pugui fer una 
labor important sobre temes que nosaItres consideram 
importants. El Conseller, segons veim, no els hi con
sidera i el Govern que el suporta, que dóna suport a 
aquest Conseller, tampoco 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol intervenir? 
Pel Grup Popular, té la paraula, el Sr. Francesc Gi

let Girart. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Entenem que les dotacions 

pressupostaries que hi ha quant a aquesta partida, 
subconcepte 6014 i 6133 són suficients, ates precisa
ment que, pel que fa referencia a l'esmena 257 hi ha 
un increment ja amb un conveni amb el Ministeri de 
Cultura que, precisament, és de la mateixa quantitat 
que s'estableix a l'esmena. 1 pel que fa referencia a 
l'esmena 258, hi ha un altre conveni amb el Ministen, 
també, precisament, de la mateixa quantitat. Per tant, 
no són assumibles cap de les dues esmenes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President. Sr. Con~eller, no esperavem res més 

que ha trabas suficient, sobrer havia de dir que ho tro
baya. 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervencions, passam a la vota

ció d~l:!-questes dues esmeneS, 257 i 258. 1 deman a la 
Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 
dues esmenes, es valen po.sar drets, per favor? 

Poden seure, m01tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Moltes grades, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que g'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 21 vots; en contra, 25; abstencions, cap. 

Queden rebutjades les dues esmenes. 
Passam al debat de l'esmena 259 del Grup Parla

mentan Socialista. Sr. Antoni Costa i Costa, té la pa
raula. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. President, gracies. Sres. i Srs. Diputats. No faré 

jo am b aquesta esmena el mateix que un Senador, que 
va fer moltes eS menes molt impo tants als Pressuposts 
i que quan li varen contestar puntualment a quines 
partides estaven aquestes esmenes, ni tan soIs va com
pareixer a defensar-Ies. Les defensaré perque són jus-

tes, són necessaries, i creim que milloren el l1ivell 
prestació de serveis de la Comunitat Autonoma a l'U~e 
d' Eivissa, i que es poden aprovar, es poden aprov a 
No és només una traca, no és només una traca bar. 
taria que els Díputats de es Illes Pitiüses aqUí' p~S. 
sents, al Grup Popular, els donassin suport, basla,~ 
aü;o perque fossin una rea lita t, pero clar, aixo és ba~ 
tant diñcil a un Grup que vostes han tensat molt, per~ 
que no han aconseguit q ue invertls ni tan sol ni 
tan soIs l'equiparable a altres illes, a ]'lila d 'Eiviss'a. 1 
em remet al TODl III de la Llei de Pressupost, el miri 
Sr. Vidal, Sr. Portaveu del Grup Popular, miri el To~ 
IU de la Dei de Pressuposts, ami on bi ha una teni
torialització de les inversions, aUa an el 80 % de les 
coses diuen indeterminat, i aHa on Eivissa quasi no es 
veu escrit enlloe, sense cap dubte, no hi ha compal"a_ 
ció amb les altres illes. 

Aquesta esmena és una esmena que consideram 
que aborda un problema totalment seriós, que hi ha 
una mancan¡;;:a que no es dóna a aItres municipis d'a
questes illes, ens trobam que ni tan soIs al municipi 
d'Eivissa, capital de l'illa, hi ha un espai escenic o un 
espai polivalen t, aBa on les institucions públiques pu
guin fer represent acions o puguin fer actes culturals, 
han d'anar sempr e de prestat a altres aules i sense que 
els poders públics que han dominat aquestes illes, tam
poc no hi hagin sabut posar remei. No és una man
can~a de pressupost, el que fa aixo, és una falta de 
sensibilitat, insistesc. Una falta de sensibilitat, una fal
ta de capacitat d'actuació en els problemes que preo
cupen els ciutadans, aquesta és la realitat, aquesta és 
la realitat que ens trobam aquí, en aquest Parlament, 
que no hi ha capacitat per dúr els problemes que té 
la sacietat, de dur les preocupacions que tenen grups 
culturals, grups preocupats per les Illes, en aquest Par
lamen to Les esmenes que duim nosaltres aquí són preo
cupadons de grups, coro deia un Diputat avui mati, 
són esmenes que són absolutament necessaries per fer 
una política cultural, que són previes a poder fer aques
ta política, perqu~, si no, sempre hem d'anar de pres
tat i a mesura que ens ho deixin fer institucions pri
vades que poden tenir molt bona inteJició, pero que 
creim que no és el necessari per poder actuardins una 
política cultural en aquestes illes. 

Gracies. 

EL SR. FRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Grups que vulguin intervenir? 
Grup Mixt. El Sr. Dámia Pons i Pons, té la pa

raula. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Fa un moment, 

en nom de no sé quines canonades i quines masques, 
hem deixat d'apartar SO milions de pessetes a la restau
ració del Castel} d'Eivissa, i esper que ara, en noro de 
no sé quin altre insecte, deixem també d'aportar 10 
roilions de pessetes per a aquestes aules polivalents 
per als municipis de les Pitiüses. 

En definitiva, jo cree que per part deIs Grups d'es
querres, Esquerra Nacionalista, Grup Mixt, el Gmp So
cialista, no es ve aquí a fer cap insularisroe, encara 
que afecti una illa determinada, o dues , coro és aquest 
cas, que es refere:ix a les Pitiüses. Es vénen afer plan
tejaments de justicia, plantejaments d'una visió global 
que pretén dotar a totes les llles i a caclascun deIs seus 
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. . is independents, completamenl independents 
¡1lUJ1lC~~r • polític circumstancial, perque el color polí
~eJ ~~n determinat municipi no es pot prendre mai 
tiC a norma de conducta a l'hora de fer inversions, 
CO~ es ve a fer un acte de justicia, un acte de dotar 
aqt

U el nestre país, tates les Illes Balears, d'una infraes
LO dura determinada. 1 aquesta infraeslnlctllra, coro 
~~ explicada e~ ~r. Co~ta, en el cas de.le~ Pitiüses, 
'guin eis roWÜClplS d'AlJan\ta Popular e slgum els muo 

slicipis de color socialista, aixb és indiferent, no hi són, 
~ aleshores es propasa un acte positiu per a les Pitill
~es, de dotar aquests serveis als municipis d'aquestes 
dUes iUes. 1 quina és la resposta? Aviat bo sabrem, TlO 
sabrern si, com avui malí se li ha cansat de repetir al 
Sr. Serra, que bi ha al tres partides, altres capí1.ols, al
tres conceptes, alJa on hi ha aquests doblers disponi
bles per a aquesta finalitat, jo crec que avui matí el 
Sr. SeITa ha demostrat prou bé que s'havia llegit els 
Pressuposts, i confil també que el Sr. Costa els hagi 
llegH degudament 1 certament l'esmena nO sigui una 
esroena equivocada de plantejament. 

Aquests 10 milions que es propasen per a aquesta 
finalitat o s'aprova aquesta es mena o no hi ha dota
ció ni hi ha el que propasa l'esmena, i aixo significa 
una roancan~a per a les Pitiüses, i aquÍ, i ho repetiré 
tan tes vega des com fad falta, cree que el Sr. Costa, 
també ha ha insinuat, sobren plantejaments viscerals, 
emocionals, místics, d'un pitiüsisme totalment infantil 
i manipulat, i falta un acte de justícia per a les Ptiü
ses que és el que reclama aquesta esmena. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Francesc 

Gilet. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sense entrar en el fons de 

la qüestió, elitenem que no és assumible pressuposta
riament aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Costa, vol replicar? 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sí. M'agradaria que el Sr. Conseller es dignas a 

explicar per que no és assumible pressupostariament, 
nosaltres li deim que pressupostariament sí que és 
possible¡ que no hi hagi la voluntat política, és una al
tra cosa, possible és fer un pressupost totalment dis
tint al que tenen, i aixo és el que intentam fer, fer un 
pressupost més ajustat a les necessitats reals de la 
nostra Comunitat. Vol dir que voste i el seu Grup no 
volen donar suport a aquestes esmenes que suposa
rien una millora qualitativa i quantitativa important 
de tata la Secció 13, que és Cultura, aquest deu ser el 
plantejament del Sr. Conseller, com que no explica 
res més, hem de suposar que aixo és així. 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervencions, pass aro a la vo

tació de l'esmena 259. I deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

esmena, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aques-
la esmena, es valen posar drets, per favor? 

Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 22 vots; en contra, 25; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena. 
Passam a l'esmena 260, del Grllp Parlamentari So

cialista, que defensara el Diputat Sr. Tirs Pons i Pons. 

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats. Hi ha 

un programa dins els Pressuposts que presenta el Go
vern de la Comunitat Autonoma per a l'any 1987, que 
contempla unes actuacions de música i dansa, certa
ment que no hi entra en les actívitats dins el ja dis
cutít Conservatori, i entra en les actuacions concretes 
que a totes les IHes, esperam, dura a terme aquest Go
vern durant el 1987. Si Hegim la Memoria, que moltes 
vegades hem dit les diferencies que hi havia entre les 
intencions expressades dins una Memoria i la veritat 
de les xifres, que per a nosaltres estan bastant aUu
nyades unes de les altres, quan entram dins les inten
cions del Govem de la Comunitat Autonoma, les seves 
actuacions en música i dansa veim, primer de tot, que 
hi ha tres objectius fonamentals, que és planificació i 
potenciació de la infraestructura musical a les Illes, 
per la qual cosa creen Escoles Elementals de Música, 
amb coHaboració amb els Ajuntaments, no és moment 
de discutir aquesta política, per una altra banda, po
tenciació de l'oferta musical i coneixement o propiciar 
les actuacions deIs músics de Balears, per la qual cosa 
proposen fer uns ajuts a coHectius musicals, a inter
prets, etc., que possibilitin la creació d'un ambient mu
sical adequat. Sempre, dins aquest objectiu, també pro
pasen una cosa que es diu concerts itinerants, i dar
rer, un deIs objectius és que es duguin a terme esde
veniments musicals de gran magnitud, que supOs que 
no tenen res a veure amb esdevenÍffients musicals que 
facin molt de renou. 

Per aixo, volen programar grans concerts i fer 
muntatges d'espectac1es de dansa, que jo dubio que 
durant el 86 i l'experiencia deIs anys passats, aquests 
espectacles de grans concerts i espectacles de dafisa 
s'hagin dut a terine a Mallorca, Menorca i Eivissa;: de 
rebot, i totes aquestes actuacions pretenen dur als se
güents resultats: consolidar el desenvolupamenr'de;l"ac" 
tivitat musical, tant professional com lúdica, idhl :<iüe 
ja l'any 85, amb el programa que es va dur a teme, 
en base a l'Any Europeu de la Música, vol continuar 
amb la mateixa política. ~s indubtable que l'actuadó 
de grans grups o petits grups o de grans lnterprets' de 
valua reconeguda, nacionalment o intemacionalment, 
provoca que hi hagi un sector de la població que de
mandi uns serveis i tengui una atenció especial cap a 
aquesta activitat, així ha succei't en aquest país en mul
titud d'esports, que a través de l'actuació de grans 
equips o de grans figures, han promogut que un sec
tor de la població tengui accés a aquestes arts, li agra
din i que, posteriorment, hi hagi un clima favorable a 
la demanda, tant de música com de dansa. Pero, quan 
totes aquestes bones intencions que ens presenta el 
Govern de la Comunitat Autonoma es tradueixen en 
diners, veim que hi ha 9 milions de pessetes de Ca
pítol IV, de subvencions o a famílies o a ens, siguin 
públics o privats, i que per a muntatges propis, tenen 
solament 15 roilions de pessetes, 15 mílions de pesse
tes que, efectivament, no crec que bastin per als am-
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biciosos programes que deu tenir el Sr. Conseller, co
neguda la seva especial sensibilitat per aquestes Be
Hes Arts de música i dansa. Tenint en compte que 
aquestes manifestacions artístiques salen ser a paga
ment, se solen cobrar unes entrades, són 15 milions, 
que hi ha una part important que torna a la caixa 
comuna, per tant, no són en realitat 15 milions els de
dicats a espectacles, a promoure aquesta sensibilitza
ció especial que es pretén del poble de les Balears, i, 
com que no creim que amb 15 milions sigui suficient 
per la gran demanda d'aquests espectacles que es de
manen a totes i a cadascuna de les Illes, li demanam 
que n'hi posi 5 més, que no són perduts, n'hi posi 5 
més, en faci 20, i tal vegada ens fara contents a tols . 
Sap voste que del cobrament de les entrades corres
ponents a aquests espectacles, la perdua o els diners 
gastats amb un benefici social notable, que tornen a 
les arques de la Comunitat Autonoma, no representen 
una perdua, representen un benefici social. Jo li dema
naria que fes un esfor~ i que posi 5 milions més, sa
tisfaci també l'interes que tenim tots els illencs, no 
solament els de Mallorca, dtr veure aquests grans es
pectacles musicals i de dansa, que contribuiran a aug
mentar la nostra sensibilitat i el nostre, la nostra cul
tura, hi haura més demanda de música. Jo estic con
ven~ut que aixo té alguna cosa a veure amb la qualitat 
de vida, amb la bona qualitat de vida que mereixen tots 
els habitants d'aquestes illes, i estic conven~ut que vos
te també espera el mateix, i, per aixo, no crec que ten
gui molts d'inconvenients afer possible aquesta Arca
dia feli~ que des deIs bancs d'aquí, a l'esquerra, nos
altres li proposam. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gra.cies, Sr. Diputat. 
Grups que vulguin intervenir? 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Francesc Gi

let Girart. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Entenem que no és as

sumible aquesta esmena, d'acord amb el programa que 
inclou, no només .Mallorca, sinó també Menorca i Ei
vissa, esta suficientment dotada aquesta partida, la 
quantitat . de 15 mUions de pessetes, independentment 
deIs ingressos que es puguín produir, com voste ha dit, 
per a majors ingressos. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
Sí, Sr. President. Gracies. Sres. Diputades, Srs. Di

putats, Sr. Conseller, Sr. Diputat, perdoni. Sr. Diputat 
del Grup Popular, Portaveu del Grup Popular, que vos
te a una cosa tan sensible l'hagi despatxada amb man
co de quinze segons d'intervenció, és preocupant. Vos
te no té arguments en contra, voste té voluntat con
traria. BIs ingressos que es produeixin, ja sabem que 
no els pot gastar, que han d'anar a una caixa comuna, 
no es poden manipular, pero, si amb 15 milions voste 
pot fer X, si voste augmenta amb un 33'33 % més les 
dotacions a muntatges propis, estara en una disposició 
millar per donar satisfacció, pero no s'hi oposi, no sigui 
tan avar a presentar argumenfs cont-raris, hi pensi bé, 
li ho agrairem tots. La música no és de dretes ni d'es-

querres, la dansa, tampoc, i voste, amb aquesta qües
tió, 00 prengui aquestes postures tan tancades, o en 
d6na arguments o em digui, senzillament, miri és qu! 
no vu11 posar-hi més runers, que crec que és l'única 
raó que voste pol posa,- avui en aquesta Cambl'3. c 

EL SR. PRESIDENT: 

Vol contrareplicar? 

EL SR. GILET GIRART: 

Sí, grades, Sr. Presidenl. Jo l'he de rectificar, Sr. 
Pons. No utilitzaré el mateix to, perque cree que si no 
aquí pareixera un altre, ens dormirem tots, pero jo li 
record, o és més, ti comunic, perque cree que no ha 
sabia, que hi ha un Decret de la Conselleria d'Educa
ció i Cultura, que estableix, quant a preus, que preci
sament els concerts són incorporables directament a 
la partida aquesta que de Capítol VI, miri per on. 

EL SR. PRESIDENT: 

No havent-hi més intervencions, Sres. i Srs. Dipu
tats, passam a la votació. 1 deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'esme
na 260, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Moltes grades, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor, 22; vots en contra, 25; abstencions, 

cap. Queda rebutjada l'esmena, 
Passam a debatre l'esmena 261, del Grup Parla

mentari Socialista. Té la paraula el Sr. Joan Nadal i 
Aguirre. . 

, 
EL SR. NADAL AGUIRRE: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta és una 
nova partida d'increment, i bé, ens la votaran que no, 
ens dira que no és necessaria, ens diran que tenen 
partides suficients, realment és ver, perqb-e és un in
crement d'arts plastiques i exposicions, · i, pel que fan, 
és sobrer quasi tot el que tenen, és sobrer' quasi tot 
el que tenen, perque, a més, éstam ja al mes de ma~, 
no hi ha cap exposició important feta des de principi 
d'any, no sabem que n'hi hagi cap, i, peÍ' dos mesos 
que li queden, els 10 milions que té pressúpostats, no 
els gastara. Per tant, realment, jo 'cree que, és ' martte
nir aquesta esmena pel quevengili després, perque 
nosaltres sabem que voste, maldament guanyas· i re
petís, no els gastaria, perque ha ha demdstrat durant 
quatre anys, perque no té cap política d'arts plastiques 
i exposicions, pero volem mantenir la iHusió del que el 
succeeixi, perque tengui aquesta inquietud i, realment, 
si té aquesta inquietud, els 10 mili~ns de pessetes que 
voste té pressupostats no basten en absoluto 

Per tant, si tengués un poquet d'amplitud de mi
res i no ves només el seu no existent programa, ens 
votaria aquesta esmena, jo realment crec que és un 
parlar per parlar, perque, indubtablement, sortira amb 
el disc que ja ens han posat en totes les esmenes 
que no és necessari, que les necessitats estan cober
tes amb els Pressuposts. Nosaltres creim que no és 
així i, per tant, no ens queda més remei que sortir i 
dir-ho, i ja dic que crec que amb aixb no es va en
lloc. 



jiiP 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 89 / 24 de mar~ del 1987 2677 

EL SR. PRESIDE NT: 
Grups que vulguin ~nte:r:enir? 
Grup Esquerra Naclonallsta-PSM? 
Sr. López Casasnovas, té voste la paraula. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies , Sr. President. Ho farem des de l'escó, per

ue vull recordar al Portaveu del Grup Popular i, en 
~quest cas, coincident, lambé, Conseller de Cultura, 

ue el Parlam en t de les Illes Balears va apr ovar una 
~roposici6 n o de Llei on es comprometia el Govem de 
Jes riles Balears o l' instava millor dit a int~rvenir en 
materia cultura l en els actes de commemor aCJ6 del sete 
centenari de la Conquesta de Menorca. 1 un deIs ac
tes proposats era senzillament que una de les exposi
cions que tenien muntades en aquell moment, arribés 
a l'illa de Menorca, com supos que també hauria agra
dat que arribés a l'illa d'Eivissa. Bé, nosaltres dona
rem el suport a aquesta esmena, senzillament perque 
encara esperam que la política d'arts plastiques de la 
Conselleria de Cultura es faci present a les altres illes, 
que surtí un poc de l'encap"alament, perque, si no hi 
ha hagut iniciativa, realment no poden arribar tam
poc a les illes menors, pero si n'hi ha hagut, i voste, 
supos que dira que n'hi ha hagut alguna, doncs hau
rien d'arribar també a tots els ciutadans de les Illes. 
En aquest sentit, creim que no ve gens malament que 
hi hagi una aportació superior en aquest programa. 

EL SR. PRESIDENT: . 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Francesc 

Gilet Girart. 

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. Entenem que no és assu

mible aquesta es mena, ja que la partida esta suficient
ment dotada. 

EL SR. PRE'SIDEÑT: 
Vol replicar, Sr. Joan Nada!? 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sí, Sr. President. Agra'im al Conseller la seva exten

sa i detallada contestació, no esperavem més. L'únie, 
demariar-li que no ens prengui més el pel, que per que 
fa Memories? Per que diu que fara tres o 'quatre o sis 
exposicions, ,grans exposicions, que dura per tates les 
BIes, que fara set o vuit exposicions menors, que dura 
als pobles principals, que fara, que fara i que jara. I 
cada any ens diu el mateix, i després no fa res, Sr. Con
seller. I després no fa res. Esta prenguent el pel, voste, 
a tata la Cambra i a tots els ciutadans. Per que presenta 
un Pressupost de Cultura, com diu, que vol fer quanti
tat de coses, quan nosaItres li dei m que per a aixo que 
voste vol fer, no basten els diners, diu que esta sufi
cientment dotat, que per a les previsions basta. I des
prés no fa res, clar, indubtablement, que per no fer res, 
li sobren els doblers. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pasam, senyors, no havent-hi més intervencions, a 

la vota ció. I deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

esmena, 261, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 
posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 22 vots; en contra, 25; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena 261. 
Passam al debat de }'esm ena 262, del Grup Parla

mentari Socialista. Per defensar aquesta es mena té la 
paraula el Diputat Sr. Joan Nadal i Aguirre. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President. Una altr a es mena histori e:).. Can Fa· 

bregas. Cada any repetim la mateixa historia, i cada 
any Can Fabregas esta pitjor, més abandonat, m és brut, 
el pati fet un femer, i ja no li afecten ni els reportat
ges de premsa, que normalment hi ha un tipus polític 
que quan veu un r eportatge de premsa on li treuen els 
colors, actua, hi ha h agut una actuació a Can Fabregas, 
hi ha hagut una actuaeió, posar unes fustes a la porta 
perque no es vegi elins, no han fet net, perque han dei
xat un forat, i hi va haver un reportatge fotografíe que 
per aquest forat va fer la foto, i sor tia tota la porquería 
de dins. Pero, bé, han tapat, han tapat, aixo sí, ja ha 
fet una gran cosa. 

Fa tres anys que es va comprar Can Fabregas, pri
m er hi volien un Museu, després no sé que hi volien 
dur, després una Biblioteca, després no sé que de la 
Conselleria, ens han dit que hi han volgut fer quasi tot, 
que el projecte no estava acabat, que s'acabaria, fins 
i tot, i ara vull contar una anecdota, varen negociar 
fa dos d'anys, amb el Conseller, que nosaltres posas
sim una partida de 15 mílions de pessetes, que el Grup 
no li havia acceptat, i bé, ja veuríem dins la discussió 
si s'aconseguia que s'aprovas o no s'aprovas. 

Bé, hi ha una voluntat totalment definida de no 
fer res. Jo realment, el que no entenc és per que varen 
comprar aquesta casa, perque, indubtablement, quan 
estava en mans privades, fins i tot estava més cuidada, 
perque vostes, el que varen fer va ser desmuntat tot 
el que consolidava aquella casa, deixar les obres d'en
derroc a mig fer, i abó ha han deixat. I ara teniril un 
edifici que és histOrie, un edifici catalogat, un edifici 
d'on han sortit uns ares i unes troballes importants, 
que esta completament abandonat. I jo em deman sí és 
que amb aquestes 100 pessetes, 100 pessetes quevós
tes posen als Pressupost de Can' Fabregas¡ també feii.s 
sortira dient que la partida és suficient· pet rest'átihír 
Can Fabregas, perque, si no, miri, jo fins i tot li propa
saré fer una colecta ambel meu Grup 'pet, a1manco, 
pujar-li a 1.000 pessetes, perque, bé, és un poquet, 'el 
tema, de vergonya. Renuncii voste a aquestes coses, pas
si-les a una 'altra Conselleria; el Conseller d'Ordenaéió 
del Territori té més partida que voste, li passi a en, a 
veure si aconseguim fer alguna cosa, perque és que 
amb voste ens caura tot, és que tot el tema de Cultura 
eau per tots els costats. Si voste no es considera capa¡; 
i no se'n vol anar, ha passi a un altre Conseller, pen
tura n'hi haura qualcun que ha voldra, i pentura n'hi 
haura qualcun que ha voldra restaurar o que ha toma
ran a la iniciativa privada, pero el que no es pot fer 
és comprar un edifici que estava més o manco cuidat, 
llevar-li tot el que el cobria i tot el que el conservava i 
deixar-Io així, perque s'arruini definitivament. 1 3ixo 
és el que voste ha fet, i aixo és el que du tres anys, i 
aixo és el que voste esta dient cada any, que no accepta 
les partides pressupostaríes d'addició que nosaltres Ii 
presentam. 
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Sr. Conseller, no és el camí, no és el cam1, JO no 
sé quina resposta té en aixo, pero, realment, és una 
as signatura que té pendent des de fa molts d'anys, i no 
és una maria, aquesta, com les altres. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Grups que vulguin in

tervenir? 
Grup Mixt. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo em pensava 

que en aquesta Cambra només hi havia un tema re
current, que era el tema de la normalització lingüística, 
pero veig que els temes recurrents, eterns es van acu
mulant, no crec que en aquestes Illes Balears la gent 
amb sensibilitat política i cultural hagin lluitat perque 
arribas una Autonomia, perque s'acumulassin els temes 
un any, un altre any, un altre any, sempre pendents de 
solució, i, en definitiva, fossin despatxats amb excu
ses pobríssimes i impresentables. 

Com ha dit el Sr. Nadal, el tema de Can Htbregas 
és un d'aquests que any rera any van compareixent, i 
no només es troba al mateix punt que estava, que 
sembla que el Sr. Nadal, i jo mateix, pel que eH ha 
dit, no sabia tants de detall s , ja firmaríem, és que el 
tema de Can Fabregas no esta igual, el tema de Can 
Fabregas de cada vegada esta pitjor. És aquest el re
sultat de la seva política cultural, en la materia refe
rida a Can Fabregas? És aixo el que es pretén, quina 
solució hi ha? Hi haura resposta o ens tomarem a re
metre a un altre Capítol, concepte, partida, totalment 
fantasma, que només servira per fer una pseudo-inter
venció parlamentaria en nom de Grup Popular, o en 
nom del Grup del Govem, pas completament, o ens 
donara d'una vegada la resposta que com a poder pú
blic, com a representaJ+t d'un Executiu de les Illes 
Balears, esta obligat moralment i poIíticament a donar
nos? Després ha sabrem. 

Si em permet una mica d'ironia, que crec que és 
necessana, per no pIorar, el tema de Can Fabregas a 
mi em fa l'eftlCte que ja aixo sembla com la Sagrada 
Familia de B.arcelona, que després de moltíssllnS d'anys 
d'haver-se iniciat, encara esta pendent d'acabar-se, i 
Can fabregas és, certament, 'molt més petit,pero ' la 
Sagrada Familia, hi ha hilgut : intents de fer"la anar en
davant i, fins i toti hi ha hagut un eslogan que deia, 
mirau coro creix, no sé si l'eSlogan que voste prepara 
de cara a les proximes ~leccions referít a Can Fabre
gas no sera, certament, mirau com creix, perque cer
tament no creíx, en tot cas, haura de ser, 1i ha sug
geresc, mirau com cau. 

Que diu de tot aixo? Hi haura resposta? Jo, certa
ment, li he de dir que segons quina excusa que ens hagi 
de donar val més que guardi silenci, perque el silenci és 
expressiu i, en aquest cast, crec que sera un silenci 
prudent, perque damunt aquest tema no hi ha hagut, 
110 hi ha actuació, se li propasa una actuació, quina 
és la seva resposta? Una excusa i un rebuig en forma 
d'aconsellar un vot negatiu al seu Grup per a aquesta 
esmena. Certament, cree que amb tot el seu Pressu
post, no té previst, i si no, ja ens ha dira, si és capa~, 
solventar aquest tema. Veig que el tema de les excuses 
d'aItres Capítols es va repetint, el Sr. Serra, el Sr. Cos
ta, el Sr. Nadal, no sé quants de Diputats més seran 
convidats, supbs, a través de la seva intervenció, a llegir 

millor el Pressupost a fi de trobar aquestes partide . 
actuacions fantasmes que jo, particularment, he es~a~ 
incapa<; de trobar-les. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Gilet, té voste la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 
Si, gracies, Sr. President. Efeetivament, Can Htbre

gas té una parlida oberta amb aquesta quanlitat de 
100 pessetes, a la qual, com he dit avui matí, s'bavia 
d'haver fet ja la incorporació del romanenl de l'any 
passat, i una vega da que el projecte e Ligui acabat, su
posam que a .t'.inals d'aquest mes, s'haura d'ampliar na
luralmenl aquesta partida amb els doblers d'alla on els 
trobem. Aquesta és la jntenció de Can Fabregas, quant 
a Can Fabregas, j en aquest sentil entenem que, inde
pendenlment de la bona voluntat i de les bones expres
s10ns, etc., etc., estara eobert, en el seu moment, per 
part de la Conselleria i per parl deIs Pressuposts de la 
Comunitat AutOnoma. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Nadal, vol replicar? 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Si, Sr. President. L'any passat varen tenir vostes 

15 milions de pessetes per a Can Fa.bregas i no se'n 
vat:en gastar ni un. Amb tot, no en 'un a11y, en tres 
anys, no han estat capa~os de fer el projecte de reha
bilitació d'una casa del tamany de Can Hlbregas, Can 
Fabregas no és una casa, com tots els Diputats d'aques
ta sala saben, que es distingeixi per la seva gran.daria, 
no és una casa que es distingeixi per la seva amplit ud, 
és tot el contrad, pentura era una casa mallorquina 
que no s'havia d'haver comprat pe): la seva, pel poc 
espai que té, és una casa pe'tita, és una casa mallor
quina que no té una certa utilitat per a una institució 
pública coro pugui ser una ConselÍeria. Pero bé, fa tres 
anys, més, tres anys i míg que fan un projecte i en
cara no l'han acabat, jo no sé a quin arquitecte han 
encarregat aquest projecte, realment crec que no l'han 
encan'egat, que no l'han enca1-:regat, perque no és nor
mal que en tres anys i 'mig no li hagin presentat, él 
projecte. ' 

Voste díu que els 15 milic;>ns de rany passat vénen 
a aquesta partida, jo ti deman -que aprovi aquesta es
mena que nosaltres preseritam, que en posi .15 més, 
que, si és possible que n'hi hagi 30, que n'hi hagi 30, 
que 15 ~ milions per a Can Fabregas, així com vostes 
l'han deixada, no basten per a res, en absolut, que nO 
en té ni per comen~ar, que en té per fer feina, si s'a
pravas el proJecte, cosa que dubto, té per fer feina 
durant dos O tres mesos i tornar a aturar les obres. 
Aprovi aquesta esmena, que ja no és una qüestió seva, 
és una qüestió de tots els ciutadans, que ja no és una 
qüestió de voluntat política seva, que és un patrimoni 
historie de tots nosaltres. No faci voluntarismes en 
aquests temes, no fad política barata en aquests te
mes, aprovi aquesta esmena i jo deman als Grups que 
monolíticament donen suport avui horabaixa al Govem 
que pensin també que hi ha esmenes que tenen una raó 
de ser que s'aprovin, que no són esmenes simplement 
polítiques, sinó que són esmenes de sentit comú, i, el 
Portaveu d'Unió Mallorquina, que sempre s'ha volgut 



p 

DIARI DE SESSIONS I Núm. 89 I 24 de mar<; del 1987 2679 

'sliogir per fer propostes, i q uan surt a parlar en 
di est Parlament, surt sempre amb un to patriarcal de 
aqu¡ it comú, jo el que li propasarla és que aguest sen-
sen l' l'''' . h b' I 'L comú ap lCi:IS avu] ora ruxa a es esmenes 
tI e dUinl, perque a mi no em cap dins el cap com es 
q~den opa ar que un edifici que han comprat mala
¡J ent. que duea Lres anys i mig que s'esta arruinant, 
l1~ro és que si, que no l'haguessin comprat, pero és 
P ue la responsabilitat és nostra, també, la responsabi
Dtat és del GOvern en primer Uoc, pero també és de 
tots els Diputats que aquí ens 111anlfestam d'una for
roa o d'una aH!"a, que, amb aquesta manifestació, nos
"Itres donarn SUPOl'! a una equivocaci6, a una mala 
adJninistraci6, a una mala gestió o no ti donam, i, en 
¡;¡quests termes, també bem d'assumir la nostra propia 
responsabHitat, en aquests temes, i avui ens duen una 
partida pressupostaria per a Can Fabregas de 100 pes
setes, i amb aixo no es va enlloc, aixo és tma presa de 
pel. aixc> és con tinuar no fent res i que Can Fabregas 
continui' deteriorant-se . 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervencions, passam, Sres. i Srs. 

Diputats, a la votació,i deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

esmena 262, es volen posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 22 vots; en contra, 24; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena 262. 
Passam seguidament a debatre l'esmena 263, del 

Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula, en nom 
d'aquest Grup, el Diputat Sr. Joan Nadal i Aguirre. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs._Diputats. Companys d'Es

querra Nacionalista, aquesta és m;m esmena perduda, 
avui matí n'hém debatut una igual, i mes baixa, dema
nava manco doblers, per tant, aquesta esta completa
ment perduda. Nosaltres demanam que a la partida de 
normalització lingüística, s'hi afegeixi una quantitat de 
10 milions de pessetes per a subvenció a la premsa fo
rana en catala. Aquesta partida ve donada, un poc, per 
l'aplicació, entre altres coses, de la Llei. de Norma
lització Lingüística, ve donada per la labor important 
que fa dios tot el que és la part forana, aquesta prem
·sa que té una difícil subsistencia, que té unes enormes 
dificultats per poder-se mantenir i sortir cada dia o 
sortir setmanalment o mensualment, és una premsa que 
fa una labor important, és una premsa com s'ha dit 
avui matí, que si de qualque cosa no se la pot atacar 
és d'esquerrana, o sigui no pot ser una es mena amb 
intenció política, en tot cas, la intenció política estara 
als altres costats, perque, bé, es donen subvencions, fins 
ara s'han donat subvencions, pero subvencions en so
bres, hi va haver un any celebre en que es varen donar 
amb un cóctel i en sobres, les subvencions a la prem
sa forana. NosaItres creim que no és d'aquesta forma, 
creim que s'ha de regular el tema de les subvencions a 
la premsa forana, que han de venir dins els pressu
posts, que s'ha de saber amb quins criteris es dóna i 
s'ha de fer amb llum. Nosaltres creim que la premsa 
forana, en el tema de normalització lingüística fa una 
gran labor, fa una gran labor normalitzadora, fa una 

labor que és molt important i que la Conselleria o el 
Govern no podrien fer amb els seus escassos mitjans. 

Ja no sé que més dir-li, Sr Conseller, perque, tan
mate ix em dira que esta cobert i que no hi ha res a 
fer. Només recordar-li una cosa. Miri, voste, l'any pas
sat, per a normalitzacíó lingüística tenia 21 milions de 
pessetes, enguany, que té la Llei de NormalitzaciÓ' Lin
güística, que té unes obligacions importants a cobrir, 
que no ha posat en marxa, enguany té 15.400.000 pes
setes, o sigui, va com els crancs. No és ver, perque van 
aprovar una partida nostra a un moment en que es 
varen equivocar vostes, no em vengui, per tant, si que 
és ver, sí que és ver, 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, per favor. 

EL SR. NADAL AGUlRRE: 
No, 1i ho die, li ho die, amb el Sr. Conseller no hi ha 

cap virulencia, sinó en el pla d'ironia que ell utilitza 
moltes vegades, també. Jo li vull dir que no, que bé, 
que si hi ha alguna partida per a normalització lin
güística, és perque s'han aprovat esmenes nostres, no 
perque hi hagi hagut cap voluntat del Govern d'aug
mentar aquestes partides. Enguany, el que és ben cert, 
és que vostes han posat manco doblers que l'any passat 
per a normalització lingüística. Vostes, l'any passat va
ren posar 21 milions, i enguany, 15, i enguany tenen 
unes obligacions molt més superiors que l'any passat. 
Nosaltres demanam que aquesta subvenció de premsa 
forana l'aprovin, es doni d'una forma reglada, es doni 
d'una forma clara, es doni d'una forma que no sigui 
política, sinó que hi hagi el partit que hi hagi gover
nant, hi hagi unes normes per donar aquestes subven
cions, que ningú no es pugui botar. Aixo es el que nos
altres volem, aixo és el que nosaltres demanam, creim 
que es faria un gran bé per a la normalització lingüís
tica, pero bé, supos que aquesta partida esta inelosa 
dins altres partides que hi ha dins els Pressupots que, 
com molt bé diu el Sr. Damia Pons, nosaltres no hem 
estat capa~os de trobar. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Srs. Diputats. 
Grups que vulguin intervenir? 
Pe! Grup Mixt, el Sr. Damia Pons. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. A una de les 

meves intervencions d'avui matí, he recordat que una 
societat democratica ha d'estar, a part de representada 
a les mstitucions, ha d'estar civilment organitzada, i 
va't aquí un deIs exemples per a mi més emotius de 
capacitat d'organització espontania quant a crear unes 
determinades institucions, unes determinades infraes
tructures de caire cultural i amb una gran capacitat de 
comunicació que, si bé es limiten a un ambit geografic 
relativament petit, al redol d'un terme municipal o a 
un petit redol comarcal, tenen una importancia real
ment extraordinaria. La premsa forana no ha nascut, i 
tal vegada per aixo és tan dinamica, no ha nas cut de 
cap planificació d'aquestes que tant inquieten al Go
vern liberal-conservador, sinó que ha nascut esponta
niament de la preocupació, del nudis culturals deIs 
diversos pobles de Mallorca que han vist la necessitat 
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d'establir uns canals de comunica ció estables, de co
municar, no només missatges culturals, sinó de tota 
m en a, la pr emsa forana és molt r ica de contengut, i han 
connectat molt amb aquests ciutadans, amb els ciuta
dans del seu petit espai. Les xifres són prou expressi
ves, i els ho puc dir per experiencia propia, perque 
particip d 'una d'aquestes publicacions de premsa fo
rana, i només p er posar un exemple els diré que damunt 
una petita demografia d'uns 2.000 habitants escassos, 
que és el del meu poble, s'ha aconseguit impulsar una 
publicació que ha assolít un tiratge e~table i es con
sumeix, no queda dins l'arxiu, el'uns 500 exemplars. 
Aixo voldria dir que si un diari d'aquestes illes aconse
guís dins la demografia insular un tiratge semblant, 
s'hauria d'acostar a uns 175.000 exemplars de tirada. És 
a dir, és una premsa petita, quant a difusió, pero 
extraordinariament eficar,; quant a penetració social. par
la de les coses que interessen a aquell poble, encara 
que a un altre poble li semblin localismes i nimietats, 
í per aixo, ha aconseguit un suport que es manté día a 
dia per part deIs que va destinada. Fins i tot hi ha 
casos també molt emocionants, com pugui ser el ma
teix fet, citaré una publicació, corrí és S'Arenal de Ma
llorca, que es fa dins un nucli, no exactament munici
pal, perque esta mig partit entre dos municipis, Palma 
i Llucmajor, que ha assolit un tiratge de 3.500 exem
plars damunt una demografia d'una vintena de mils, la 
majoria deIs quals són de parla castellana, són immí
grants que no estan lingüísticament integrats, tots i que 
aquesta publicació es fa, íntegrament, en catala. Aixo, 
aquesta espontane'itat, que a vostes tant els agrada, 
vostes que estan en contra de la planificació, etc., etc., 
aquesta espontaneHat ha de ser degudament protegida 
i impulsada i cuidada, perque aixo és un tresor que té 
un valor extraordinari i que només va envant perque 
hi ha moltíssimes persones, modestes, desconegudes, 
que moltes vegades ni tan soIs firmen les seves coHa
boracions perque algú fa mitja revista, en alguns casos, 
per tant, aixo ha de ser· protegit perque és un vehicle 
extraordinari de comunicació, de 'llormalitzadó lingüís
tica, perque aquesta premsa utilitza moltíssim el ca
tala, ha aconseguit que el catalil fos llegit, i llegít de 
manera esponHmia, i tal vegada per motius que, vists 
des d'enfora, semblen una-miqueta loéalistes, per veure 
el fill que fa la primera comunió, per veure quants de 
litres haura plogut aquest mes o per veure una entre
vista amb el darrer mestre d'aixa del poble. Tot aixo 
ha de ser protegir, ha de ser protegit, per que? Per
que la cultura és una competencia exclusiva d'aquesta 
Comunitat Autónoma, i ja esta bé d'anar a ¡llorar a 
Madrid, a demanar competencies quan hi ha una no
toria, evident i flagrant incapacitat per exercir les com
petencies exclusives que es ten en. 

A més a més, si aixo fos poc, aixo no és un tema 
del Grup Socialista ni del Grup Esquerra Nacionalista 
ni del Grup Regionalista, és una materia obligada quant 
a la Llei de Normalització Lingüística, article 32, apar
tat Ir: «els poders públics de la Comunitat Autonoma 
donaran suport economic als mitjans de comunicació 
que emprin la llengua catalana de forma habitual». 1, 
senyors meus, un Pressupost és un document econo
mic, és un document polític, pero, sobretot, document 
economic, si no el traslladam a aquest article amb una 
determinada partida pressupostaria, ja em diran com 
valen donar compliment a l'article 32, aparta! 1 de la 
Llei de Normalització Lingüística. O és que creim que 
aprovant aquesta Llei, com també els recordava, ja ha· 

víem acabat les feines? No. La Llei de Normalitza .6 
~n~fstica, com l'Est~tut, ~s ~'~ci d'un cami, j a~í 
n hi ha que volen cammar, 1 n hi ha que ho delnostre 
i n'hi ha que l'únic que han fet és donar 1m Supor~ 
purament formal a la normalitzaci6 lingüística, pero a 
l'hora de la verHat, a l'bora d'aqucsts diners que can
tava el Sr. Anselm Turmec\a, maHorqui iHustre, a l'hora 
de quantificar aquesta voluntat poUtica no hi ha par
ti d'I, i, per favor, no ero repeteixin les excuses qu e han 
donat al Sr. Sena avui matí, tot i que el Sr. Serra 
ha plantejat el tema, tal vegada ingenuament, cree jo, 
en forma d'una rebaixa, a veure si així li ho aprOV3_ 
rien, i no, ni amb rebaixes ni sense rebaixes, aquí no 
hi ha cap voluntat, ni tan soIs rebaixada, de norma1it
zació lingüística, encara que els hagués demanat 1.000 
pessetes per obrir una partida, estic completament con
venc;:ut que amb aquesta actitud numentina i tancada li 
haurien dit, evidentment, que no. Pero, en tot cas, es 
tanquin, perque tots els que s'amaguen darrera les mu
ralles, com diu aquell lema napo1eonic, al final acaben 
derrotats, i la derrota, ja s'acosta. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Diputat. 
El Sr. Joan Francesc López Casasnovas, pel Grup 

Esquerra Nacionalista, té la paraula. 
Disposa d'un temps fins a deu minuts. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Na

dal, és evident que és una esmena perduda, pero des 
de la posició d'una moral més gran que la que tenia 
Alcoia, en el seu moment, el Grup Esquerra Naciona
lista li diu que no es desanimi, perque de gota en gota 
s'omple la bota, diuen, i per aquest camí, algun dta hem 
de veure reconegudes qüestions que són obvies, que han 
de caure, perque ja estan suficientment madures. 

El tema de la normalització lingüística és un tema 
queaquí¡ eh aquestParlament s'ha tractat a bastament, 
i que tenc la impressió, tenim la impressió que el Con
seller de Cultura, quan el Parlament va aprovar la Llei 
de Normalització Lingüística, devia fer un gran ale. Ja 
tenim normalització, i no, senyors. Perque hi hagi nor
malització lingüística hi ha d'haver una voluntat que 
s'ha de traduir en mitj~s perque es pugui realitzar 
una tasca d'invertir una tendencia que no ha estat 
desitjada pel poble de les Illes, sinó que ha estat pro
vocada per anys i anys d'actuacions economiques, actua
cions reals, que han causat greus prejudids a les nos
tres illes, als nostres conciutadans. 1 amb aquesta 
solidaritat de temps enrera, amb aquesta intenció d'em· 
prar l'autonomia per a refer una situació de malver
sació estam aquí demanant, ara i avui, 10 milions de 
pessetes per impulsar la lectura en llengua catalana, 
en la propia llengua. 1 vos tes saben, Srs. Diputats i 
Diputades, que a les Illes patim un greu deficit d'analfa
betisme en la nostra propia llengua, i les enquestes 
donen aquests resultats, tristos resultats, encara que 
l'enquesta estigui ben o mal feta, els resultats obliguen 
el Govern a fer una tasca molt més seriosa en aquests 
temes. 

Senyors del Grup Popular, no deixin capitalitzar 
aquest tema, el tema del suport a la part forana, per 
part del Grup Regionalista, que és el seu aliat, no deixin 
capitalitzar aquest tema. Jo entenc que mentre el Go
vern deixa de fer, hi ha un Consell de Mallorca que 
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plén que fa alguna cosa, i aixo, muim, erunig de tot 
e .o conso l, és un conhort. Pero feta la Llei, feta la 
~l~().~pa. El Diputat del.Grup .l\I~xt ha parlat de I'article 
32, aparlat lr de la LlCl, la Llel ~s va. ~er: p~.~o ~nguany 

. ha ruanco diners per a normalitzaclO lmgulstica, com 
/11 edam? ~s que la LLei per si sola, una volta publi
¿~da al Butlleti. Oficial d'aque~ta Co~~tat A~ttono~a, 
. té la virtual I tat de normalttzar, ]a le la vlrtuahtat 
~invertir la situació? No, e identment, llegir, en aquest 
as no fa perdre l'escriure. Hem de llegir, hern d'es

~dl~'e en la nostra llengua, i abó podrem. a~onseguir, 
p3ssant el temps, que la nostra llengua SlglU parlada, 
SiO'ul usada a tots els usos i funcions i. en definitiva, 

'" . fu que tengw tur. 
1 Esquen-a Nacionalista no esta a favor de donar 

diners per les bones a la premsa forana, perque pu
blica en catala, ja han passal els temps en que aquell 
canonge vigueta va dir allo de «puix parla en calala, 
Déu Ji don gloria», ja ha passat aquest temps, nosaltres 
voldrlem que 10 roilions, el que fes sin falta, anessin 
a parar a les publieacions que realment fan aquesta 
tasca d'arrelament al poble, d'informaci6 objeetiva, cl'a
protundlment a la democracia, que només les publica
cions de la part torana estaD en condicions de fer, 
d'arribar. No estam, per tan t, a favor d'una folkloritza
ció elel tema, per tant, Esquerra Nacionalista no fa 
més, aqui, a aquesta Cambra, que reafirmar una qüestió 
que venim defensant d 'estona. 1 cIar, el Grup Socialis
ta, el més gros demana 10 milions, nosaltres amb 5 
ens conformavem, pero avui s'ha dit, ara m ateix, que 
amb 1.000 pessetes, obrint la partida, també podríem 
obrir una porta a l'esperant;a. En aquest moment, les 
portes estan tancades, i tene por que l'edifici no caigui. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Gilet, té vos te la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Srs. President com ja he dit avui matí, 

dins el subconcepte 481 de normalització lingüística, 
del programa de normalització lingüística, hi ha previst 
un conveni amb la premsa forana que és repetició del de 
l'any passat, independentment de la quantitat, el cert 
i segur és que s'ha aprovat una esmena quant a una 
campanya de normalització lingüística, que entenem 
que també és podría ampliar a la premsa forana, quant 
al conveni i quant a la quantitat. Entenem, ido, que no 
hi ha lloc a l'acceptadó d'aquesta esmena. 

EL SR. PRE'SIDENT: 
Sr. Nadal, vol replicar? 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sí, Sr. President. Jo tenia raó, eren 15.400.000 pes

setes el que havia pressupostat el Govern per a nor
malització lingüística. I el subconcepte 481 són 2.800.000 
pessetes, són tates les transferencies a famílies i insti
tucions sense fi de lucre que pressuposta el Govern de 
la Comunitat Autonoma, quan acaba d'aprovar, li han 
dit i li han llegit l'articIe i tot, una Llei de Normalit
zació Lingüística que l'obliga a moltes coses. És que 
una llei és un comen~ament, és un caminar endavant, 
no és aprovar una llei, publicar-la al Butlletí i arxi
var-la, que és el que vos tes fan, es creuen que duent 

aquí una llei i aprovant la llei ja han cobert l'expedient, 
que és que ara sortiran afer campanya dient, hem 
aprovat la Llei de Normalització Lingüística? No és 
aixo, la normalització lingüística no és aprovar una 
llei, aprovar una llei és una passa, pero aquesta llei 
l'hem de posar a caminar, i aquesta llei, vostes, no te
nen cap intenció de posar-la a caminar, perque, bé, 
tant de bo que es varen aprovar dues es menes del 
Grup Socialista, una de 15 milions per a l'ensenyanc;a 
en catala, perque estaven en minoria, perque estaven 
en minoria, i una altra de 20 milions de pessetes de 
campanya de normalització lingüística, perque el Grup 
d'Unió Mallorquina no els va secundar, varen fer un 
vot particular, pero després varen trobar que política
m ent no devia ser gaire bo mantenir-Io, i varen renun
ciar a aquest vot particular, pero les dues· esmenes 
que han dotat aquesta partida de normalltzació lin
güística són esmenes nostres. La voluntat del Govern 
era no fer res, manco que l'any passat que no hi ha
via normalització lingüística, perque, com he dit abans, 
I'any passat tenien vos tes pressupostats 21 milions de 
pessetes, i aquestes partides que nosaltres hem posat 
són partides, i que vostes no han acceptat, que vostes 
s'han vist obligats a assumir dins el Pressupost, en 
contra de la seva voluntat, en contra de la seva vo
luntat, aquestes partides són partides destinades a 
unes finalitats molt concretes, no són partides que 
nosaltres havíem incIos per destinar-les a subvencions 
a premsa forana, eren partides, una per a ensenya
ment en catala, i l'altra per a la campanya de norma
lització lingüística, pero nosaltres, per completar aquest 
subprograma, nosaltres presentavem una esmena, de 
10 milions de pessetes per a subvenció a la premsa 
forana que tan necessaria és i que tant bona labor fa en 
aquests moments. 

Sr. Conseller, ja que el subprograma aquest de 
normalitzadó lingüística, amb les dues esmenes inclo
ses per nosaltres, que pugen 35 mílions de pessetes, 
contra els 15 que tenien vostes, aquest subprograma 
ja és més nostre que seu, ens el deixi completar, ens 
aprovi aquesta esmena, i almanco podrem dir que amb 
aquest subprograma és podra fer alguna cosa, perque 
almanco ha estat dotat sufidentment pressupostaría
mento 

EL SR. PRE'SIDENT: 
No havent-hi més intervencions, passam a la vota

ció d'aquesta esmena 263. I deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

es mena, es volen posar drets, per favor? 
Moltes grades, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
MoItes grades, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 20 vots; en contra, 26; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena 263. 
Passam a l'esmena 265, del Grup Parlamentari So

cialista. Per defensar aquesta es mena té la paraula el 
Sr. Tirs Pons i Pons. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 
Srs. Diputats, són lliures per fer el que volen dins 

aquesta Sala. Té voste l'ús de la paraula. 

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats. Tor

narern a parlar del tema de normalització lingüística, 
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no deixarem el tema, farem un poc la gota d'aigua, 
fins que hi hagi un forat, sera qüestió de temps, no
més, pero ens convertirem en una gota d'aigua. 

Jo me'n record de quan estudiava, que si els te
mes d'estudi eren prou diferents deIs d'ara, que hi 
havia molts de textos que s'havien d'aprendre per de
finició, «pas coeun>, de memoria, i quan parlavem de la 
veritat, hi havia una veritat ontológica, una veritat logi
ca i una veri!at moral i tractava de les correspondencies, 
deIs diferents valors i de quina forma encaixaven. Jo de
manaria que hi hagués veritat pressupostaria, també, 
perque a la vista del que pretenen les memories i a 
la vista de la dura realitat de les xifres, aIXQ no en
ganxa bé. Són dues peces contraries, de dos puzzle s 
diferents. 

Una Ilei tan important, com la de normalització 
lingüística, no li faré cap retret perque consider que 
és una passa prou important, que cree que voste tam
bé assumeix, pero a l'hora de Ilegir als pressuposts 
com es tradueix aquesta activitat, veim quin s són els 
objectius que té prevists el Govern de la Comunitat 
Autonoma de les IIles Balears, i veim, primer, fer efec
tiu i normal l'ús de la llengua catalana, normalització 
de funcionaris, activitats, continuació reciclatge fun
cionaris, subvencions a Ajuntaments per a programes 
de funcionaris, addició d'un aplec que contengui els 
principals impressos, expressions administratives usuals 
en llengua catalana. Enhorabona, Sr. ConseIler de l'In
terior, voste normalitza, els funcionaris són una com
petencia del ConseIler de !'Interior, pero no de Cul
tura. 

Segon, actuació dins l'ambit de l'ensenyament amb 
l'edició d'un vocabulari basic en cicle mitja -no ri
guin, Srs. Consellers-, a aquest vocabularí li diuen de 
nom «Canya», i les subvencions a edició de llibres en 
catala. Després volen fer que els mitjans de comuni
cació social, i tm:nam un poc a l'esmena anterior, uti
litzin el catala, i aixines anava, en aquest sentit, l'es
mena que ha defensat el Grup Socialista. Darrer de 
tot, aconseguir l'extensi6 social del coneixement i ús 
del catala, i per a<.;o preveu ajudes a iniciatives pri
vades i ajudes a institucions que promocionin la nor
malització lingüística. 1 a l'hora de dur-ho a terme, es 
proposa que de publicacions es dediquin 4 milions, de 
promoció i estudis, 3.800.000, a través d'un capítol IV 
de subvencions a Corporacions Locals, 2 milions i mig, 
les empreses privades, 2.800.000 pessetes, i a famílies, 
2.800.000 pessetes. 

La cOrriposició de la població d'aquestes illes, no és 
solament de gent que quan neix parla catala, que ten
gui la llengua materna, que sigui la catalana, aquí, les 
xifres aproximades, segons els estudis que s'han fet i 
s'han publicat, no dubtaré de la seva veracitat, si hi 
ha algú que tengui més dades, també les hi puc ac
ceptar, consideram que hi ha un 14 % de la població 
que és castellano-parlant, com podem pretenir la nor
malització de I'ús de la nostra llengua si hi ha un 
14 % que utilitza el castella, i que a un programa que 
es diu normalització lingüística, no es contempli ni 
una sola partida, ni intenció d'acció perque aquesta 
gent, aquests ciutadans que parlen casteIla, com a llen
gua materna, tot el dret tenen, es puguin atracar a la 
cultura, al coneixement de la llengua i de la historia 
d'aquesta terra que els ha rebut amb els brac;os oberts, 
perque no hem d'oblidar que de vegades els han estret 
fort per problemes de tipus economic, pero que tam
bé tenen dret a sentir-se integrats dins aquesta socie-

:::: 

tat a la qua! han fet feina, on han crescut els seus 
fills, que per ctificultats, les que siguin, han mantingut 
la seva llengua, que els hem de respe<.:tar tota la lii
bertat que puguin tenir per emprar-la, pero que des de 
la Comunitat Autonoma no hi hagi ni un sol progra .. 
ma perque els castellano-parlants, un 14 %, pug~in 
atracar-se al coneixement de la nostr". historia, deIs 
nostres costums, i a la utilització correcta de la nos
tra llengua, és que no existeix dins les intencions. Dins 
el programa, dins la literatura no existeix, no existeix 
cap partida finalista, no existeix la intenció, per part 
de la Conselleria, per part del Govern de la Comuni_ 
tat Autonoma de donar atenció al 14 % deIs ciutadans 
d'aquestes illes. Per aixo, des d'aquests banes de l'es
querra i sabent que estam en minoria, encara que car
regats de raó, demanam que s'admeti posar! S milions 
de pessetes per fer un programa per permetre als cas
tellano-parlants que coneguin la nostr:l llengua, els 
nostres costums, la nostra historia, pelque se sentin 
integrats, perque no siguin ghettos, peque siguin mi
llors ciutadans de les IIles Balears, perql1e cregain que 
l'Autonomia, que l'Estatut d'Autonomla és ur, instru
ment valid que pot coHaborar per tenit- més llibertat, 
per ser més iguaIs que els altres. George OrweU, a una 
nove Ha que escriu, «La Granja deIs Anlrr.a}s», en una di s
cussió famosa que hi ha, arriba un moment en que, no és 
per senyalar, el porc diu o hi ha un altre animal que diu, 
tots els animals són igual, i el porc contesta i diu, sí pero 
n'hi ha uns que són més iguals que els altres. A<;o és 
una situació pareguda, tots els ciutadans !le les IIles 
són iguals, n'hi ha uns que tenen un programa de nor
malització lingüística i n'hi ha uns altres que no. A<;o 
és una situació insostenible, no perque vengui de l'es
querra hi ha manco raó, no perque hi hagi manco 
gent en aquests bancs hi ha manco raó, voste sap que 
en tenim, de raó, faci un esfor<;. Ho celebrarem tots, 
fins i tot, tal vegada encara el convidam si voste ens 
diu que sí. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Grups que vulguin intervenir? 
Grup Mixt, Esquerra Nacionalista, Grup Popular. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. PONS PON S (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Quan pa,rlam 

de normalització lingüística correm sempre el risc de 
pensar que tractam un idioma destinat únicament i 
exclusivament a aquells que el tenen com a llengua 
propia, llengua materna o com se li yulgui dir, i de 
vegades oblidam que aquest idioma té un caracter, i 
volem que el tengui així, l'Estatut vol que sigui així, 
un caracter clarament territorial. El catala és la llen
gua propia, no deIs ciutadans de les Illes Balears, que 
la tenen com a propia, perque l'han rebuda del nucli 
familiar, sinó que és propia de les Illes, del territori 
de les Illes, i certament hi ha hagut una immigració 
importantíssima, fonamental per a la configuració so
cial, política i cultural de les Illes tal com són avui, 
hi ha hagut una immigració no integrada, que si no 
s'exerceix una acció molt prudent, pero molt clara, 
amb un caracter positiu, aquesta gent no s 'integrara, 
i no només quedaran com un ghetto no integrat lin
güísticament, sinó, com que tots sabem una mica de 
sociologia, ja sabem, perque ho hem vist a determina
des enquestes, que el fet deIs matrimonis mixtos en-
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genL de llengua diferent, sempre sol dur com a re
t~tat eL detriment elel catala, perque hi ha una llen
s a hegemonica, perqu~ hi ha tota una serie de fae-<TU. 
~ors histories, pero també ele pr.esent que és el ~aste-
na i hi ha Wla !lengua que llulta per aconsegtllr un 
t;tus de normaJitat, que és el cata la. Si aquesta gent 
~o se sent implicada, no se sent comprorncssa amb la 
~orrnalllzació lingüística del no~tre idioma, la no~ma. 
lilzació és absolutament imposslble, la no normalltza
ció d'aquest grup va inequívocament en contra de tota 
la situació lingi.iística de les Illes Balears. 

I ho diu darament la Llei, em permetran que els 
ha citi, i em permetran que no citi més artides, per
que podria ja citar tota la Llei, de cap a peus, em li
mitaré a citar un determinat apartat, pero prou ex
pressiu de l'Exposició de M~tius, perque les. expo~i
cians de motius tenen un caracter clarament mtenclO
na!, que és el que a vostes els manca, vostes no van 
de res, en materia de normalització lingi.iística, com he 
dit tantes vegades, la Llei, una vega da aprovada, l'ha
guessin poguda dur a un llibreter vell, per l'ús que 
vostes en fan. Diu l'Exposició de Motius: «També cal 
comprometre tots els ciutadans de les Illes Balears, 
qualsevol que sigui la llengua habitual, amb la salva
!!llarda i extensió ele la llengua catalana, dins una si-
o • 
tuació social en que tots els ciutadans conegulll les 
dues Ilengi.ies i assumeixin la defensa i normalització 
de la catalana, perque és un component essencial de 
la identitat nacional del poble de les Illes Balears». I 
aixo no és un document d'Esquerra Nacionalista, aixo 
és un document digent, perque va ser aprovat per con
sens, per unanimitat d'aquest Parlamento Per tant, qui
nes accions pensen fer en materia deIs castellano-par
lants per fer realitat aquestes previsions ele la Llei? 
S'ho han plantejat? Jo tenc la impressió que fa molt 
de temps que no l'han rellegida, aquesta Llei, si es que 
la llegiren, supos que sí, quan la varem aprovar. 

La motivació el'aquesta esmena, diu: «Complir 
acord plenari de dia 10 d'octubre del 85 d'aquest Par
lament». I molt més, es queda molt curta, aquesta mo
tivació, hi ha la necessitat de complir un acord de Par
lament i hi ha la necessitat de complir de dalt a baix 
aquesta Llei, i per complir aquesta Llei no es pot fer 
realitat la Dormalització, sense la integració amb els 
termes que acabo de llegir, que figuren a l'exposició 
de motius, que afecten directament el coHectiu impor
tantíssim de castellano-parlants que hi ha a les Illes 
Balears. 

Després de sentir tan tes excuses del Conseller o 
Portaveu, perque així li convé per argúcia parlamenta
ria evitar repliques, de remetre'ns a capítols i partides 
i etc., que jo confés que no els sé trobar, crec fran
cament que el que ens proposa o ens proposara el Sr. 
Conseller sera no-res. 1, que hem de fer quan ens pro
pasen un no-res? «Quan em donen un no-res i jo veig 
que el joc s'embulla, quan em donen un no-res, jo l'agaf 
per on se vulla». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Esquerra Nacionalista-PSM, té la parau

la el Sr. Joan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Srs. Diputats, gracies, Sr. President. Quan Esquer

ra Nacionalista va presentar una Proposició no de Llei, 
fa molts pocs dies, dues setmanes, demanant que l'en-

questa realitzada per l'Institut Nacional d'Estadística 
sobre el cens del padró d'habitants de les Illes Ba
lears, fos feta pública, ho fE~iem amb un coneixement 
de causa molt concret, i és que aquesta enquesta pero 
met coneixer una realitat socio-lingüística que no po
dem ignorar. L'enquesta parla de cadascun deIs habi
tants de les Illes, diu On van néixer, d'on vénen, si no 
han nascut a les Illes, quants d'anys fa que han arri
bat, quin nivell cultural tenen, si estan ocupats o no 
tenen ocupació, etc. Aleshores, ac;;o és una font de co
neixement socio-lingi.iístic imprescindible per dibuixar 
una política correcta en aquest camp, ido bé, ara te
nim l'oportunitat, aprovant aquesta esmena, d'iniciar 
un deIs punts, jo diria que trascendentals d'aquesta po
lítica, el punt que afecta, no a la normalització lingüís
tica deIs propis habitants de les IIles, deIs propis ca
talano-parlants, sinó de fer possible que la llengua prO
pia d'aquest territori, sigui també la llengua coneguda 
i amb possibilitats de ser emprada per tots els habi
tants d'aquestes illes. ÉS, per tant, un fet importantís
sim, que Higa amb la idea que níngú no ha de ser dis
criminat dins una Comunitat Autonoma que proclama 
els valors democratics com els proclama tot l'Esta Es
panyol, la Constitució. 

Fins ara hem tengut una idea inversa de la situa
ció, els que discriminaven eren els que parlaven en 
catala, quan n'hi havia un, només n'hi havia un, que 
era castellano-parlant. Ido no, el que hem de fer és 
impossible aquesta situació, i com?, mitjam;ant que hi 
hagi, si mes no, en primer estadi, un bilingi.iisme pas
siu del qual n'hem parlat tantes vegades, es a dir, que 
ningú no hagi de modificar la seva llengua d'expressió 
per mor que n'hi hagi un altre que afirmi, que digui 
que no l'entén, aixo implica senzillament una política 
d'ensenyament massiu de la llengua propia del territo
ri, de la Ilengua catalana als casteIlano-parlants. 1, a 
mes arnés, voldria assenyalar una altra cosa i acabo, 
Srs. Diputats, el fet lingi.iístic esta, moltes vegades, en 
relació amb el fet social, sempre hi esta en relació amb 
el fet social, i normalment, les persones que tenen més 
dificultat d'integració, mes dificultat de coneixement 
de la nostra llengua i, en definitiva de contacte amb 
la nostra cultura, són precisament aquelles persones de 
classe social més baixa, persones que no han tingut 
oportunitat d'accedir a un nivell cultural més gran i, 
en definitiva, persones que en aquest sentit, estan,tam
bé, ampliament discriminades. 

Nosaltres sabem que la sensibilitat d'aquest Go
vern no s'ha distingit, precisament en quatre anys, per 
dur a terme una tasca de sensibilitat cap als sectors 
marginats de la nostra societat, ido mirin, els castella
no-parlants, pero no tots, sinó aquests concretament, 
els de les capes socials més baixes, són UDS deIs prin
cipals marginats dins aquesta problematica, va't aquí 
com ens podríem comen~ar a salvar d'una situació in
justa, mitjan~ant una cosa tan senzilla com és destinar 
una partida mínima d'un Pressupost de 15.000 milions 
de pessetes, de 15.000 milions de pessetes, 15 destinats 
a una primera campanya, dirigida excIusivament i am
pliament als castellano-parlants d'aquestes illes. Facin 
a~o, ho facin, aprovem aquesta esmena i comencem a 
refer les coses, que és la nostra obligació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Gilet, té voste la paraula pel Grup Popular. 
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EL SR. GILET GIRART: 
Grades, Sr. President. Evidentment, el fans de l'es

mena tendria un caracter positiu, ara, si contemplan la 
globalitat d'esmenes, ens trobaríem que més que pre-
tendre una aprovació, el que valen, purament i sim
plement, és establir les circumstancies que vostes ha 
han presentat, ha han deixat aquí, en aquest Parla
ment. Jo li he de dir que altres institucions públiques 
que no es traben molt enfora d'aquí, han iniciat o va
ren iniciar un programa destinat a castellano-parlants, 
i el varen iniciar aixÍ, a la brava, i ha resultat que el 
seu resultat ha estat més negatiu que positiu. Nosal
tres entenem que en aquests moments en que ens tro
bam, vist l'increment que ha sofert el programa, gra
cies a la seva ajuda, no tenim per que no reconeixer
ho, de normalització lingüística, aquesta campanya per 
a castellanoparlants ha de tenir una previa campanya 
que és la mateixa que hem aprovat aquí, la campanya 
per a la norma1ització de la nostra llengua. Conseqüent
ment, vista l'experiencia de les aItres institucions i vist 
el contengut de les altres esmenes i tot el programa, 
així com ha resultat, entenem que no hi ha lloc, avui 
per avui, i, en tot cas, ha deixaríem per a l'any 1988, 
segurament serem els mateixos, establir aquesta mo
dificació o aquest increment de dotació pressupostaria 
dins el programa de normalització lingüística. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Tirs Pons, vol replicar? 

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
Gracies, Sr. President. Sr. Diputat del Grup Par

lamentari Popular, Sr. Portaveu, l'esmena és del Grup 
Socialista, 1i ha record, i les altres també ho eren, en 
aquests moments estam discutint i, efectivament, hi va 
haver 20 milions de pessetes que van entrar, si no es
tic equivocat, en Comissió es van aprovar, n'hi havia 
20, trabo que eren 10 per a premsa forana i n'hi havia 
15 per als programes de castellanoparlants, i assumim 
la globalitat de les tres, perque hi ha una filosofia que 
li he explicat abans, i no perque el to sigui amable vol 
dir que tengui manco raó, o no crec que sigui la vio
lencia un sistema adequat de comunicació, sobretot 
quan estam tan enfora i tan separats en el grup, a l'es
pai i a les idees. Miri, vost:e pot dir que té un progra
ma previst, perque l'any 1988 voste diu que hi sera i 
no se que, m'és igual, tant si ha és com si no ho és, 
depen d'altra gent que s'ha de pronunciar, i no ara, 
s'ha de pronunciar en el futur, pero quan s'aprova un 
Pressupost, voste té l'obligació de plasmar la política 
de normalització lingüística que el seu grup vol dur 
a terme i posar les quantitats adients. Si després de 
dia 10 de juny o de dia 7 de juliol o de, no sé quin 
dia, m'és igual, hi ha altres majories o aItres perso
nes i el mate ix grup, podran seguir o modificar la po
lítica que voste vol dur a terme a través d'aquest Pres
supost. Per tant, si voste no té quantitats per prepa
rar ningú, a¡;:o de la preparació és una cosa que no la 
tenc _ gaire clara, l'hauria d'explicar un poc més, sen
zillament, po si una quantitat de diners suficient per 
a aten ció als castellanoparlants, perque tenen uns pro
blemes diferents als que tenim el catala com a llen
gua materna, absolutament diferents. Dones prepara
ció des de les instancies de Govern, des de les instan
cies que determinen la utilització deIs diners públics, 
es pot fer possib1e que trobin institucions, que trobin 

_ ;s.. 

organitzacions, que Lrobin cliners, gent preparada ql 
els doni una rna per fer-los manco diferents deIs :~ 
tres per fer possjble que aquest 14 % es vagi reduinl 
de cada vega da més i que se sentin ciutadatls de ca
dascuna de les Dles amb igualtat de conclicions amb 
cls que, per accident, han nascut aquí. És l'Úllic que 
ti demanam, per a 890 no es necessila preparació, es 
necessita voluntat de fer-ho, i l'expressió de la volun_ 
lat és aprovar aquesta esmena, no n'hi ha una allra_ 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervencions, passam a la vota

ció de l'esmena 265. I deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es vo-

len posar drets, per favor? 
MoItes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor, 20; vots en contra, 27; abstencions, 

cap. Queda rebutjada l'esmena 265. 
Aquesta Presidencia decreta un descans de deu mi

nuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Tractarem a continuació les esmenes 267 i 268, 

agrupades. Per defensar aquestes esmenes, per part 
de~ Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. 
J oan Nadal i Aguirre. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo, en primer 

lloc, i dirigint-me directament 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor, per favor, que hi ha un orador, 

per respecte. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
... al Conseller, voldria, de qualque forma, desper

sonalitzar tot aquest debat que duim, i dir pública
ment que estic convenc;ut, a més, que els Pressuposts 
aquests rio són una labor exclusiva del Conseller, sinó 
que, així com tot el Pressupost és una labor del Go
vern, en aquest Pressupost coneret,' crec que realnient 
els seus eompanys de Govern no 1i han deixat fer més 
coses, ho vull creure així, vull creilre que realment ha 
estat el debil de la diseussió, que el seu Pressupost ha 
estat on tothom ha mossegat i d'on tothom se n'ha dut 
el que ha pogut. Pero, al final de tot, el responsa:ble 
és eH, eom a Cap de la Conselleria de Cultura. 

I les esmenes que presentam són dues esmenes al 
subprograma 0505, del Museu de Mallorca. El Museu 
de Mallorca és, indubtablement, el museu més impor
tant de les nostres illes, és el museu del qual depe
nen els aItres museus, és un museu que té una labor 
de coordinació amb els aItres de les illes de Menorca 
i d'Eivissa, és un museu del qual depen el de Pollen
tia, d'A1cúdia, és un museu, en una paraula, que fa de 
cap i coordinador de tots els aItres museus. Aquest 
museu, que duia una labor important, que duia una 
labor de recuperació de la nostra historia important i 
de restauració important, des que va esser transferit 
ha anat baixant de forma espectacular el seu Pressu
post, les seves inversions, la seva aetuació, les seves 
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'vitats. Bns trobam que darrerament no hi ha par
a~~ cOll1, me'n record que bi va haver un debal, fa 
LlC e~:d.roadameDl Ull any, no lli havla parlides Di per 
.aP~prar bascules de precisió per al laboratori ele res
e 0uraciÓ , ni per a a:ixo, el gabinet de restauració esta 
ta acticament aturat tot 1'any, fan contractes de dos 
presoS amb 1'lNEM, després s'obliclen de demanar la 
¡U • f H' enovació elel contracte, es a un nou, una nova so· l' 
r 'tud al cap d/un pareU de mesos, tarden Vlút mesas 
~l tenir un nou, total, que no hi h~ restalU·adors . Va
rero fer una esmena també, recorchn els membres del 
Goveru• al Pressupost de l'any passat, per a dotació de 
nOUS restauradors al Musen de Mallorca, setns va re· 
butjar l'esmena. 

Hi ha sales al Museu de Mallorca que es varen 
lliurar en perfectes condicio.ns, i no han estat capa~os 
ni de posar un deshumidificador, i actualmen són 
totalment inservibles per la humitat que hi ha a aques
tes sales. S'han hagut de treure les peces que hi havia 
en aquestes sales perque s'estaven deteriorant d'una 
forma alarmant. Hi ha un abandó total en el tema de 
catalogació i de restauració. Hi ha un abandó total en 
els temes d'investigació. No s'ha fet una sola publica
ció, no s'ha fet una sola publicació del Museu de Ma
llorca, nova. 

És un museu que actualment esta aturat, practica
ment, és més, els membres del Museu diuen, i ho diuen 
públicament, i jo. ho die aquí, perque no només m'ho 
han dit a mí, sinó que ho han dit a molta gent, a tothom 
que els ha volgut escoltar, que enyoren quan el Museu 
depenia del Mnisteri de Cultura. Perque hi havia una or
ganització molt superior de la que hi ha ara, perque no 
estaven sotmesos a voluntats polítiques, de petita políti
ca, sinó que hi havia una planificació i hi havia una or
ganització, quan en aquests moments no hi éso El Museu 
de Mallorca des de fa aproximadament quatre anys, 
no fa cap actuació realment important, no fa cap expo
sició realment de pes, no ha fet cap exposició que 
hagi tengut cap itinerarí pels aItres pobles o per les 
altres illes, no ha tengut labors realment organitzades 
i importants. Ha estat un tenir oberta la porta perque 
no es pot tancar, perque si es tanca es torna al Minis
teri, i bé, pentura, pentura sería el que convendría, si 
no es vol dotar, pero és que la responsabilitat d'haver 
assumit aquesta transferencia és la de dotar-la, i és, no 
només que deIs doblers que ens donin per mantenir el 
Museu facem un transvasament, i nosaltres, els doblers 
que ens doneu els destinarem al Museu; la responsabi
litat d'una transferencia no només és aquesta, és que 
si ens donen un museu l'hem de fer funcionar, hem 
de fer activitats i hem de fer una projecció pública 
d'aquest Museu, i hem d'editar fullets i hem d'editar 
llibres d'investigació i tots els temes que es projecten 
dins un museu, s'han de projectar al públic, i alla hi 
ha investigadors, hi ha arqueolegs, hi ha restauradors, 
bé, totes aquestes feines s'han de publicar, s'han de 
donar a l'abast de tothom, i no costa tant dotar-lo, 
Un museu sobretot amb els contractes de 1'INEM. 1, 
en aquests moments, ens trobam que es mantenen unes 
dotacions, unes dotacions realment penoses, unes dota
cions, realment, que és un continulsme que no ens du, 
indubtablement, a cap recuperació de l'activitat del mu
seu. Per una altra part, és logic, perque en la Liqui
da ció de Pressuposts, hem vist que el Museu de Ma
llorca ha gastat, només, el 60 % del Pressupost de 
l'any passat. Aixo que vol dir? Aixo vol dir que no hi ha 
una direcció, que no hi ha una organització, perque 

m 

si el Museu avui en dia ha gastat el 60 % del seu 
Pressupost, i no ha fet res, és que alguna cosa falla, la 
direcció política, la direcció funcionarial, alguna cosa 
falla. 1 bé, i vostes tenen la responsabilitat que aixo 
que falla, a un museu de la importancia d'aquest, no 
falli, i voste, Conseller de Cultura, té l'obligació de 
prendre mesures, li ho hem dit moHes vegades, li ho 
hem dit dins Comissió i ho hem dit a compareixences 
seves, vos te, en privat ho reconeix i en públic ho assu
meix, perque no li queda més remei, perque no li queda 
més remei o perque se sent completament incapa~ de 
prendre les mesures necessaries perque aquest museu 
funcioni. Perque aquest museu funcioni, el primer que 
han de fer és dotar-lo d'una forma seriosa, d'una forma 
suficient i a partir d'aquesta dotació fer un pla d'ac
tuació, d'activitats, de cobrir les places necessaries, d'or
ganització de les distintes seccions del museu, que 
actualment fallen miserablement. Per no tenir ni tenen 
vigilant dins la Biblioteca del Museu, desapareixen els 
llibres més importants de la Biblioteca del Museu de 
Mallorca, i aixo, si voste té la informa ció que cree que 
ha de ten ir, com a responsable polític del Museu de 
Mallorca, ho sabra. No tenen ni vigilancia, per tant, Sr. 
Conseller, voste té una responsabilitat important alla 
dins, l'assumeixi, l'assumeixi i accepti aquestes parti
des que, si bé aquí pareixen importants, són, una de 
20 milions i l'altra de 5 mílions, no són partides que 
siguin molt importants en relació amb les feines que 
té obliga ció de fer aquest museu. Nosaltres demanam 
que el seu grup li doni suport, que almanco una ve
gada el deixi satisfet i el deixi aprovar una esmena 
que, realment, si voste vol fer feina la necessitara i 
la gastara. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Grups que vulguin intervenir? 
Grup Mixt. 
El Sr. Damia Pons i Pons, té la paraula. Disposa, 

Sr. Diputat d'un temps de fins a deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. No caldra des

personalitzar els temes referits a la Conselleria de Cul
tura, tota vegada que cree que en cap moment d'a
quest debat no ens hem referit al Conseller com a 
persona, que tots respectam i estimam, sinó que ens 
hem referit a una política, en aquest cas, a una polí
tica pressupostaría, que no compartim globalment, hi 
ha hagut unes esmenes a la totalitat que no han es
tat votades per la majoría d'aquest Parlament, pero sí 
que han tengut el nostre vot, i, en conseqüencia, hem 
de discutir una política, no una persona, en cap mo
mento 

El tema del Museu de Mallorca. El tema del Mu
seu de Mallorca és també, i perdoni que sigui reitera
tiu, un d'aquests temes recurrents d'aquest Parlamento 
El tema del Museu de Mallorca ha vengut una i una 
altra vega da a aquesta Cambra, hi ha hagut proble
mes, hi ha hagut problemes anecdOtics, pero també 
molts desagradables dins ell, i en tot moment, durant 
tot aquest temps de funcionament de la nostra Auto
nomia, dins aquest museu no hi ha hagut, i li ho ha dit 
el Sr. Nadal, i a mi també se'm va dir, per part deIs 
responsables d'aquest museu, que hi havia una certa 
enyoram;a deis temps passats, tot i que els temps pas
sats eren uns temps centralistes. Perque, ens hem de 
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desenganar, l'autonomia, en abstráete, no obté l'adhe
sió deIs ciutadans, és l'autonomia que serveix per acos
tar els problemes als ciutadans, i que els ciutadans els 
vegin resolts amb m és celeritat, si resulta que el Mu
seu de Mallorca esta en mans de la Comunitat Autó
noma, la gestió correspon a la Comunitat Autonoma, i 
els problemes d'aquest Museu no es resolen, és evident 
que aquestes persones preocupades per la seva feina, 
preocupades per la labor de catalogació, restauració, 
creació d'infraestructures, fer exposicions, divulgar el 
contengut del Museu, etc., etc., tenir-lo en condicions 
optimes, i perdonin, tenir-lo en les condicíons que s'ha 
de tenir un museu d'una regió insular d'Europa, l'any 
1987, si tot aixo no ho veuen solventat, i resulta que 
aquesta competencia esta en mans de la Comunitat Au
tonoma, poca estimació poden sentir per l'Autonomia, 
tota vega da que l'Autonomía es demostra en esser in
competent , no l'Autonomía, sínó una determinada po
lítica o una certa falta de política, que és el que nos
altres creim que hi ha. 

El Museu de Mallorca hauria de ser, i té totes les 
possibilitats de ser-ho, el centre de diposit cultural 
més important, no de Mallorca, sinó de totes les Illes 
Balears, hi ha unes grans possibilitats, hi ha gent molt 
valida, encara que limitada, certament hi hauria d'ha
ver una dotació d'infraestructura i una ampliació de 
personal al seu moment, si hi ha una política adequa
da de museus, voste veura com es pot impulsar una 
política d'ampliació del personal d'aquesta Comunitat 
Autonoma, no per servir, per coHocar, com hem ten
gut ocasió de veure, certes persones a certs llocs, sinó 
dotar d'infraestructura burocratica, d'infraestructura 
de professionals aquest museu i obtenir un optim ren
diment. 

Esta adientment dotat aquest museu? No. Esta el 
Conseller satisfet, com a responsable d'una política de
terminada, de la situació, del funcionament o del mal 
funcionament d'aquest museu? Estic absolutament se
gur que no hi esta. 1 quines previsions fa, per solven
tar aixó, quines previsions pressupostaries?, altra vega
da, el tema económico Si no hi ha previsions econO
miques, és indicatiu que no hi ha voluntat política de 
resoldre els problemes. No és que li faltin doblers, és 
que jo crec que el sistema de priotitats que han es
tablert, va en contra del museu, i crec també, i com
partese la valoració que ha fet el Sr. Nadal, de la seva 
Conselleria hi han posat ma i li han llevat moItes pos
sibilitats que hauria tengut si l'acció de govern s 'ha
gués enfocat d'una altra manera. 

Nosaltres entenem, les persones que ens preocu
pam perque el museu .funcioni, que aquest museu és 
un pessim exemple d'ineficacia autonómica, i li ha diu 
una persona que no només és Diputat que esta en 
aquest Parlament, sinó una persona que ha coHaborat, 
fins i tot, amb alguna exposició i ha fet algun cata
leg d'aquest museu, durant aquests anys. És a dir, hi 
ha una notoria ineficacia en relació amb el Museu de 
Mallorca, és evident que dins tot aquest Pressupost no 
hi ha unes previsions responsables per afrontar la si
tuació de degradació, de fet mal dotat, com esta el 
Museu de Mallorca, i, en conseqüencia, no hi ha una 
política seriosa per donar solució a aquests proble
mes. 

Ha parlat amb els responsables per demanar-los 
com esta el tema de cara a elaborar el Pressupost? 
Quines previsions li han fet arribar aquests responsa
bles? No pot contestar com a Conseller, ha de contes-

tal' com a Grup Popular? En fi, voste mateix té Lot 
la llibertat que correspon terur a un parla.m.entari d'~ 
gu sta Cambra, pero, em consta que SÍ, que li han fet 
arribar tota una s~rie d 'elements, que voste esta pel'
fecLament informat, que el Museu no esta en condi_ 
dons optimes ele res ni de vigmmcia, ni de perSOnal 
ni de res tau ració, ni de neteja, ni de contr 1 de le~ 
humitats, ni d'acabar les obres que estan inacabades 
per aUa dins, etc., etc., etc. 

En conseqüfmcia, és evident que el Museu de Ma
llorca que bauría d'exemplificar la preocupació cultu_ 
ral d'una ComuDitat Autonoma per la seva propia cl.ll
tura, que bauria de ser un simbol d'eficllcia, una mos
tra patent del que es pot fer quan se sap governar 
s'ba convertit exaclament en tot el con Lrari, s'ha con: 
vertit en un exemple d'uns plantejamenls culturals jne
xistents i tercermunrustes i hem donal un espectacle qUe 
les persones amb sensibilitat que visiten aquest mu
seu, si saben veure el que hauria de ser i constaten el 
qu e és, sen ten dolorosament. 

Crec que les esmenes són prou clares, si alguna 
crítica s'hauria de fer a aquestes dues esmenes és que 
són molt precaries, són molt petites i les necessitats 
del Museu són moltes més. Pero, com he dit abans 
en el cas del Sr. Serra, ni fins i tot anant de rebaixes: 
vostes estan disposats a acceptar res. 

Moltes gracies. 

*EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Pons. 
Valen intervenir altres Grups? 
Té la paraula el Sr. Gilet. 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, grades, Sr. President. En primer lloc, li he de 

dir, Sr. Nadal, que el Museu de Mallorca és absoluta
ment independent del Museu d'Eivissa i del Museu de 
Menorca, són tres instal:1acions absolutament diferents, 
que no estan lligades per cap direcció ni per cap su
pradirecció. BIs dos únics centres que depenen del Mu
seu de Mallorca són el Museu de Muro i el futur, a 
inaugurar proximament, Museu de Pollentia, a AIcúdia. 
Jo el que 1i he de dir, en primer lloc, és que hi ha 
hagut un increment de personal, no enguany, siTIó el 
85, si no record malament, concretament de cinc per
sones, i parlo de memoria. L'atenció al Museu de Ma
llorca, jo entenc que és sufident, tellÍnt en compte que 
just de Capitol II hi ha hagut un increment en el Pres
supost del 87, d'un 40'15 %, és a dir, concretament, al 
Museu de Mallorca s'Íncrementa quasi un 50 % les do
tacions de Capítol II. 

1 jo m'he de refeFir, lamentablement, bé, no la
mentablement, pero sense cap anim, al Sr. Pon s, que 
l'esmena 267 esta malament, pressupostarlarnent, per 
a mi, és incorrecta. Si estam parlant d'activitats prO
pies, hi ha una partida, que és la 259, que té la seva 
propia partida i esta dotada, conseqüentrnent, no és 
una excusa, és que aquesta per a aquest Diputat que li 
parla, esta mal redactada, tal vega da, no amb mala in
tenció, sense voler. 1 no fa referencia en absolut al 
que li he dit al Sr. Serra, perque pareix que cada dos 
per tres, voste m'ha de treure el que he manifestat al 

\~ En aquest moment, s'absenta de la Sessió el 
Molt IHustre Sr. President i és substituit pel Vice-pre
sident Primer, IHustre Sr. Pere Gon¡;al Aguiló i Fuster. 
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Serra, que ell ha acceptat, bé o m alaroent, crec que 
s~. ero no té per que convertir-se en defensor del 
~;' §en'a, cree que el Sr. Serra és suficientment ha

'1' er defensar-se tot soleto 
bl )0 a més, be de d i!' Ulla altra cosa, aqui resul ta 

e bi' ha una c1isparitaL o una confusió entre el que ¿ti ~I Museu ele Mallorca, tenint en comptc que el Mu· 
s I de Mallo.rca esta gestionat per la Conselleria d'E· 

sl~cació i Cultura p urament i simplem ent en base a l 
~ecrel de Transferencies, totes les obres q ue e rea· 
j'tzen al Museu de Mallorca, s6n obres del Millisteri 
Je Cultura, per quina raó?, senzillament, perque no hi 
ha transferencies d'aquestes obres del Ministeri de Cul
tura, i el Ministeri de Cultura, com a propietari de) 
Museu , és l'enearrega de realitzar aquestes obres. En
tenero, a més, que la partida 259. i en aixo he de fer 
referencia al Sr. Pons, tot el pressupost o avantprojec
te de pressupost de les distin tes instaHacions passa, 
des de la Direcció a les diferents direccions generals, 
en aquest cas des de la Direcci6 Genera] de Cultura, 
per passar p~steriorment al Conseller d'Ed~caci6, i ~tI !
tura 1 despr es al Govern. En aquesta partida el aCÍlVl
tats especifiques, si no record malament, hi bavia per 
part del Director u na petici6 d '1.200.000 pessetes, s'ba 
produ'it una rebaixa de 200.000 pessetes. indep enden t
ment de l 'incremen t del 40 %. Entenem , alesbores, que 
no hi b a lloc a aquesta preocupació economica, per 
part de les esm enes, at~s que dins el Pressupost de 
la Conselleria aquesta dotacló i aquest increment de 
dotació és suficient. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Gilet. 
Per replicar, té la paraula el Sr. Nadal. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. Conseller, la partida de dotaci6, serveis nous, 

de 5 milions de pessetes, és una partida c0mpletament 
necessaria, voste ho sap. avui ella, perque ID ha noves 
sales a dotar, hi ha noves obligacions a assumir allfl 
dins, i bé. voste esta que és un museu transferit, és 
un mUseu en que les 0bres, no estam parlant d'obres, 
estam parlant de fer funcionar '"In museu, que si voste 
no esta disposat afer-lo funci0nar, el que ha de fer 
és tornar-lo, pero el que n o es pot fer és mantenir el 
museu més iInportant de les nostres illes' en la situa
ció en que esta de a eteríorament. Nosaltres 1i deim 
que posam a la seva disposició 20 milions de pessetes 
perque fad funcionar el rouseu, voste diu que fa dos 
anys va enviar cinc persones noves, varen 'contractar 
cinc persones noves, avui, esüm sense restauradors, 
avui estan sense resÜmradors. Fa mesas, pero ja que 
ha duen, eh?, no és d'ara, alguna cosa deu passar. Hi 
ha sales, no sé si voste ha visitat el Museu darrera
ment, hi ha sales on no es pot entrar, la humitat de
gota per les parets. Bé, que és que si no hi ha: pres
supost, buidam aquestes sales, les tancam i punto Hi 
ha una falta de vigilancia total al Museu, han tengut 
problemes en aquest sentit, i voste ho sap que han 
tengut problemes, i seriosos. 1 bé, que és que no el 
pensen dotar perque és un servei transferit o m'en
vien els doblers o no ha dotaré, ha deixaré com esta? 

Tenguem la sort que un día no passi res allí dins 
i desapareixi alguna cosa important. Tenguem aquesta 
sort, perque si no, la responsabilitat, Sr. Gilet, sera 
seva, sera seva per no haver dotat el Museu de les me
sures necessaries, mesures de vigilancia, mesures de 

seguretat, per no haver dotat a un museu, qua n li hem 
oferit, hem presentat nosaltres les esmenes, i Ji hem 
oferit consensuar qualsevol tema del Museu, per do
tar-lo, cada vega da han estat esmenes positives, per 
dotar-lo de forma important, per posar-nos a la seva 
disposició en el tema del Museu. 1 cada vegada ens ha 
dit que no, i si vos te accepta que el Director del Mu
seu li digui que amb 1 milió de pessetes li basta per 
a activitats propies, o ha de canviar el Director del 
Museu o voste ha d'assumir la seva responsabilitat, 
perque voste sap positivament que un museu com el 
Museu de Mallorca, amb 1 milíó de pessetes per a acti
vitats propies, no li basta per a res. I, Sr. Gilet, aixo 
és el que nosaltres li demanam, que assumeixi la seva 
responsabilitat, no que ens digui aquí que el Director 
m'ha dit que amb 1.200.000 li basta. 1 si el Director li 
diu que no necessita res, que és que també voste dira, 
com que el Director m'ha dit que no necessita res, ja 
no li he enviat res. La responsabilitat no és del Direc
tor, la responsabilitat és seva, perque voste és el que 
pot posar o llevar el Director. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Nadal. 
Per contrareplicar , té la paraula el Sr. Gilet . 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies. En primer lloc, Ji he de dir que des

humidificadors se'n varen adquirir l'any passat. En se
gon lloc, li he de dir que el Director del Museu de 
Mallorca és un funcionari en propietat titular del 
Museu de Mallorca, coro a tal Director, difícilment es 
podría produir una modificació a la persona. Els pro
blemes que han sorgit han estat conseqüencia de les 
obres que es realitzen al Museu de Mallorca, i resulta 
el següent, voste ha manifestat fa un moment que el 
personal del Museu de Mallorca volía tornar al Minis
teri de Cultura, les meves informacions són unes al
tres, predsament perque el Ministeri de Cultura ha pa
ralitzat les obres i pareix que no les vol continuar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Gilet. 
Com que no hi ha més intervencions, ... 
No, perdoni, voste ha esgotat el temps de replica 

contrarepJica. Perdoni. 
En aquests moments passam a la votació de les es

menes 267 i 268, en conjunto 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquestes 

esmenes, es valen aixecar, per favor? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aques

tes esmenes, es volen aixecar, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor, 21; vots en contra, 27; abstencions, 

no n'hi ha. 
Sí, Sr. Alfonso, té voste la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Sí, Sr. President. És per exposar una qüestió d'or

dre amb petició, a veure si es podria debatre ara l'es
mena 275. 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha cap inconvenient. 
En aquests moments, passam a debatre l'esmena 

275. 
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Pel Grup ParIamentari Socialista, té la paraula el 
Sr, Vicent Tur. 

EL SR. TUR TORRES: 
Gracies, Sr, President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té vosté cleu minuts . 

EL SR. TUR TORRES: 
Gracies. Sres. i Srs, Diputats, més d'una vegada 

s'ha clit en aquesta Sala que el Govern no té un au
tentic interes de fer política de joventut, i ha prova el 
fet que aquesta esmena presentada pel Grup Socialis
ta, que pretén incrementar la partida destinada al Con
seU de la Joventut, encara es mantengui viva i hagi de 
venir al PIe sense haver estat aprovada abans, Aquesta 
és una esmena parcial, d'aquelles que el Sr. Conseller 
diu que no canvien la filosofia deIs Pressuposts, pero 
que nosaltres creim que sí, que la can vi en substancial
ment, Sr. Conseller. Simplement, la diferencia esta que 
pugui funcionar o no el Consell de la J oventut. 

Per argumentar la defensa d'aquesta esmena d'ad
dició, jo crec que basta recórrer al text de la LIei que 
regula la creació del Consell Assessor de la Joventut de 
les rHes Balears on a l'article Ir, apartat 2, diu: «La fi
nalitat primordial del Consell de la Joventut de les Illes 
Balears és de servir de camí de lliure adhesió, amb l'ob
jecte de propiciar la participa ció de la joventut en el 
desenvolupament social, polític, economic i cultural de 
la Comuni~at Autonoma de les Illes Balears». r que és 
aixo, Sr. Conseller, sense una autentica dotació pres
supostaria? Jo crec que lletra impresa o paraules bui
des. 

Pero també, a l'article 2, diu: «El Consell de la Jo
ventut de les Illes Balears exercidl les següents fun
cions a l'ambit territorial de la Comunitat Autonoma», 
no les llegiré totes per no cansar-los, a les seves se
nyories, pero en llegiré algunes, diu: «CoHaborar amb 
l'Administració Autonomica, mitjan~ant la preparació i 
realització d'estudis, emissió d'inforroes, etc. Participar 
en els consells o organitzacions consu1tius per: a l'es
tudi de la problematica juvenil. Fomentar l'assocíacio
nisme juvenil. Fomentar la comunicació, la relació i 
l'intercanvi entre les organitzacions juvemls deIs 'dife
rents ens territorials de les Balears». 1 altresobjectius 
que nollegiré. Vosres creuen que amb 800.000 Pts. que 
hi destinen és possible dur a terme qriáltuna, 'no diria 
totes, d'áquestes activitats o 'd'aquests 'óbjectius' que 
fixa i que es propasa el Consellde la Joventut? Jo 
crec que és evident que resultaria impossible,f per 
aixo demanam, Sr. Conseller, que accepti incrementar 
aquesta partida de 800.000 Pts. i la posi en S milions 
de pessetes, 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Grups que volen intervenir? 
Per Esquerra Nacionalista, el Sr. López Casasno-

vas. 
Té voste deu minuts. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Gracies. El Grup Esquerra Nacionalista, Sres. i 

Srs. Diputats, no pot fer altrament que donar suport 
a aquesta es mena d 'addici6, perque és una qüestió ob-

via, que per poder fer una politica concreta en q 1 
sevol sector, en qualsevoJ ambH. fan falta recur~
fan falta mitjans. I una vega da més constatam Cato o í 
Govern de les llles Balears, quan té una llei aprovacl

e 

peJ . Parlament, sembl~ que ja té ta ta la política se~ 
torlal que aquesta llel loca, feta, acabada, perfecta. 1 
no és aixi, no és així realmenl. El Consell de la Joven_ 
lul , quan es va crear per lIei, va ser saludat COll1 una 
COsa imporlant, positiva, que bavia de dur, havia de ser 
canal de comlmicaGÍó amb aques t sector tan impar. 
tant, tant topic, de vegades, de dir que és el OOstre 
futur, etc., etc. Ser jove és un fet important, tan illl
portant com absolutament inocua é la politica de jo
ventut que estam vegent en relació amb aquest tema 
del Consell de la Joventut. Participació dios la vida so
cial, económica, política de la Comunitat Autonoma, 
ac;o és el que diu la LIei, pero despré resulta que 110 

volero que els joves. organitzadament, participio dios 
la vida política, exercint la democracia, assessorant el 
Govenl de les Illes Balears en materies tan importants 
com el repartiment deis seus recursos economics. Em 
referesc, pe!' exemple, a les Comissions Assessores que 
havien de dictaminar les subvencioos als Gr ups Poli
ties, i aquesta Cambra ha vist, l'any 85, com a t ravés 
d'una InterpeHació del Gr up Esquerra NacionalJsta, va
loravem com i quan i on havien anat a parar els di
ners de la Comunitat Autonoma. 1 veiem qüestions 
d'escandol, d'escandol, com, per exemple, determinades 
subvencions a Grups Polítics que no es justificaven de
gudament. 1 bé, una volta dit a~o, on és ara l'estruc
tura del Consell de la Joventut, que ha de pennetre 
aquesta nova política, que parteixi d'una Autonomia 
real, l'Autonomia que la joventut reclama per poder 
gestionar els seus propis interessos, a¡;:o sí, de comú 
acord, participadament amb el Govern? Doncs la LIei 
hi és, pero els recursos, no, no podrem fer aquesta po
lítica. Aquest vaixell no podra sortir de port, senzilla
ment, no perque hi falti vent, sinó perque no hi ha ni 
obra morta, no hi ha absolutament res. 

800.000 Pts. es dem9stren absolutament insuficients· 
Amb 800.000 Pts. difícilment podrem fer possible que 
el Consell de la J oventut de les Illes Balears sigui aque
lla estructura qhe connecti amb els Consells de la Jo
ventut de cadascuna de les IIles, amb el Cansen de J~ 
Joventut .de Palma, amb el .Consell de la Joventut lo-: 
cal. . 1 récord perfectament que vam saludar aquí HAn~ 
Intemácional de .la Joventut amb grans paraUles i arrib 
una Comissi6 molt encorbatada i molt presidida, pero 
després, .els 'rest.tltats slhan demostrat absolutarnent 
inoperants, perque no basta que hi hagi una Direeció 
General de Joventut, si després, els protagonistes d'a
questa política no són els propis joves. 

Per tant, S milions de pessetes, sense cap dubte, 
seran, seran, si vostes tenen la consideració, la sensi
bilitat juvenil suficient, cosa que dubto, un punt de 
partida per encetar una política nova. 

Miri, ara fa un moment, sabíem de l'existencia 
d'una mostra d'arts plastiques exposada a la Miseri
cordia, aquesta mostra, organitzada pel Consell de la 
Joventut de Palma i amb el suport del Consell de la 
Joventut de les Illes i del Consell de Mallorca, si no 
vaig errat, podria, també, tenir una presencia a cadas
cuna de les Illes, alla hi ha obra de pintors menor
quins, joves, i segurament també n'hi podria haver de 
pintors eivissencs. Doncs bé, amb 800.000 Pts. no es 
pot fer una política de joventut que arribi a tots els 
sectors alla on pot anar. Aquesta mostra només és una, 
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bo tÓ de tot allo que s'esta perdent, s'esta malver· 
un ". . 

t en aquesta tem'ltica. 
sgJJ utonomia del món juvenil, partid pació democra-
. U11a política in tegrat lU1a direcci6 general al ser' 

uca, 1 
vei del jove, grans parau es. 

EL SR. PRESIDE~T : 
Grades, Sr. Dlputat. 
Té la paraula , pel Grup Regionalista, la Sra. Maria 

Antonia Munar. 
Té voste deu minuts. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr . President. Srs . i Sres. Diputats . El Grup d'Unió 

Mallorquina és conscienl de les necess itats, sempre 
crei"tents, en materia de cultura, el que fa que els Preso 
suposts sigujn sempl-e insuficients . La llista del que es 
podria fer en materia de cultura és sempre més Uar
ga que la llisla del qlle s'ha fet o que la llista del que es 
pressuposta a uns Pressuposts coro els que aquí de· 
batim, i és lagic, és ¡agic. ates que la quantit at de 
materies a tractar i els diferents coHectius als quals 
afecta, són també molts. Avui mateix, aquÍ, a l'escó, 
quan qualsevol de nosaltres esta fent alguna cosa tan 
habitual com llegir el diari, cree que podríem, tran
quiHament, fer cinquanta es menes o més, a un tema 
de cultura, i totes, sense dubte, serien raonables i to
tes serien positives. L'oposició, en aquest cas, ho té 
molt facil. Demana sempre més doblers per als dife
rents coHectius i increments per a les diferents par
tides pressupostaries. AixÍ queden bé amb tothom i 
diuen que ells, si hi fossin, farien moltes més coses. Jo 
em pregunto, no som cap entesa en economia, amb 
quins doblers? Amb els doblers de les altres ConseIle
ries? Perque les altres Conselleries també tenen mol
tes necessitats, i vostes proposen esmenes incremen
tant aquests Pressuposts de les altres Conselleries. 
Amb deute públic? Es contradiuen. Fa un moment, par
lant d'altres temes, deien que el Sr. Conseller de Cul
tura era pdlcticament inepte, que no sabia com gastar 
els diners que tenia pressupostats i a la vega da Ji vo
len multiplicar el Pressupost. No ho acabo d'entendre. 
S'ha dit també avui aquí que els béns són de tots els 
ciutadans, tenen vostes tota la raó, el problema és que 
els doblers que es gasta el Govern també són de tots 
els ciutadans, també hem de cuidar el que es fara amb 
ells. I desgraciadament, aVui per avui, són encara un 
bé esdts. 

El nostre Grup, per circumsttmcies de tots cone
gudes, i en pro de la governabilitat, ha hagut de re
nunciar a la demagogia i a la utopia que quasi sem
pre és molt positiva electoralment, molt brillant, a 
l'hora de l'oratoria. Les nostres esmenes, sens dubte 
positives, en aquest cas de cultura, la Universitat Na
cional d'E'ducació a Distancia, el Centre Coordinador 
de Biblioteques, el tema de normalització lingüística 
que ha sortit tantes vegades aquí i que s'ha aprovat 
gracies al nostre suport, i que en aquests moments, <;ón 
SS mílions, encara que pens que s'ha dit que era manco 
que l'any passat, totes aquestes esmenes han fet que 
hi hagi més temes dins cultura i temes tan importants 
com els que l'oposició vol que també se Ji aprovin. 
Pero, no obstant aixo, aquestes esmenes normalment 
són assumides abans d'arribar al Plenari, cosa que fa 
que Unió Mallorquina no tengui cap tipus practica
ment de protagonisme, qualque vega da també s'ha dit, 
hi renunciam, és veritat, és el cas del vot particular 

que ahir vam retirar en el cas d'una enquesta SOClO

lingüística, que segons la Llei de Normalització Lingüís
tica havia de fer la Conselleria i que hi vam renunciar 
ates que el Consell Insular de Mallorca ja la tenia feta, i 
que podíem assumir el compromís del pagament, és a 
dir, no s,ha perjudicat el tema ele la normalització. 

No obstant, per tot aixo, per aquest paternalisme que 
normalment tenim quan sortim aquí i per aquesta pa
ciencia que hem de tenir, no obstant aixo, dic, tenim 
criteris clars i també establim prioritats. Per raó de 
la matería i per raó deIs mateixos coHectius. Per raó 
de la materia, es tracta, entenem nosaltres, d'atendre 
prioritariament totes aquelles materies que de no re
bre una immediata atenció, seran el dia de dema irre
cuperables, i pel que fa als coHectius, sens dubte, el 
tema de la dona i la joventut, són per a nosaltres eIs 
coHectius més importants i uns temes a defensar. 

EIs joves són a l'esdevenir, al dema, i la dona és 
la que més pot influir en aquest esdevenir de la jo
ventut. Per aquestes raons no podem deixar de donar 
suport a l'esmena del Grup Parlamentari Socialista, 
que no és més, creim nosaltres, que el desig de totes 
les diferents organitzacions juvenils de les nostres illes, 
de tots els joves, inelosos els d'Unió Mallorquina, en
cara que m'ha fet la reflexió, el Sr. Conseller, abans 
de pujar, que aquestes subvencions no es donarien als 
joves d'Unió Mallorquina, ho tenia més o manco claro 

La tasca d'aquestes organitzacions és positiva i és 
important, i, sens dubte, la nostra ajuda economica 
fara que coHaborin més i més iHusionadament en aquest 
futur social, polític i economic d'aquestes illes. És aixo 
el que nosaltres pretenim. 

I pel que fa referencia al que ha dit Esquerra Na
cionalista sobre el tema de la Mostra d'Art deIs joves, 
li he de dir que la fan a la capella de la MisericOrdia, 
perque no han trobat suport de ningú més, ni tan soIs 
de l'Ajuntament de Palma, i la fan amb el suport del 
Consell Insular de Mallorca, i també Menorca hi par
ticipa perque el Consell de Menorca no ha organitzat 
cap mostra d'art jove. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sra. Diputada. 
Pel Grup Parlamentari Popular, 
(Murmuris). 
Perdoni, perdoni, pero si voste llegeix l'article 70 

sabra el que són aHusions i el que són éontradiccions. 
Per tant, voste no té dret a aquest tom de replica. 

Perdoni, Sr. Diputat. 

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
Contempla que hi ha aHusions a Grups Polítics, i 

també hi ha aHusions a institucions, en aquest cas s'ha 
dit una inexactitud sobre el Consell Insular de Me
norca, i em sembla, ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Em pare ix molt bé la seva interpretació, pero no 

hi ha 110c. 
Té la paraula el Sr. López Casasnovas. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Una qüestió d'ordre, només per afegir a les coses 

que s'han dit aquÍ, com a qüestió d'ordre que, a part 
d'aHusions a Grups Polítics, a persones o a institu
cions, també es poden donar inexactituds, i aquÍ n'hi 
ha haguda una , pero, d'enorme magnitud. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Voste no entrava en debat, per tant, aquesta inexac

titud no anava per voste. 
Té la paraula, pel Grup Popular, el Sr. Gilet. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Per part del Grup Popular, 

acceptam l'esmena. S'han de fer una serie de preci
sions a les manifestacions fetes per l'esmenant, quant 
que no hi ha una atenció a la joventut, jo 1i he de dir 
que l'increment global de la Direcció General de Jo
ventut en el Pressupost del 87, és el més gros de tota 
la Conselleria, un 118 %. I li he de dir que aquesta par
tida 481, del subprograma 130705, de 800.000 Pts., ana
va destinat al Consell de la Joventut de les Illes Ba
lears, pero que també hi havia, en el programa 130713, 
partida 280, una altra quantitat d'1.200.000 Pts. per a 
conveni amb el Consell de Joventut de les Illes Ba
lears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Gilet. 
Sí, per que em demana la paraula? Per contrare

plica deu ser, per replica, per replica, per contrare
plica. 

Té la paraula el Sr. Tirs Pons. 
Té voste cinc minuts. 

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Que un Govern 

de la Comunitat Autonoma hagi creat un instrument 
com és el Consell de la Joventut, i que en els seus pres
suposts no hi figuri partida específica per al seu fun
cionament, ja és greu. Específica, destinada al Consell 
de la Joventut. Pensem en l'articulat que té el Consell 
de la Joventut. Que voste no hi havia pensat, que esta 
subsumit dins les subvendons que voste diu que vol 
donar no sé a qui? Perfecte. 

Pero hi ha una cosa més important, encara, que 
és que des d'un altre Grup que dóna suport a la ma
joria del Govern és diguin perversitats, coses faltes de 
veritat, inexactituds i posin en solfa una serie d'ac
tuacions d'altres institucions de les quals hi ha un des
coneixement notable, de la materiase'n sabia poc, i 
el poc que se sabia es deia malament. 

El Consell Insular de Menorca; i els ho die per a 
coneixement, Srs. Diputats, des de l'any passat -fa mos
tres d'art jove, ja n'hi ha una en funcionament, que 
ha anat a Ferreries, ha anat a Ciutadella'i esta en mar
xa, i anira a tots els pobles de l'illa, que siguin pos
sibles. Per tant, posar en solfa aItres institucions, uti· 
litzant aquest escó, són males arts i no s'han de per
metre dins un Parlament democratie, perque són judi
cis d'intencions basades en la ignorancia. 

Sr. Conseller, voste pot acceptar o no aquesta es
mena, la veritat és que tenim un Consell de la Joven
tut que esta creat, i sembla logic que el Govem que 
és responsable, ja que es va aprovar per unanimitat, 
arbitri els fons necessaris per al seu funcionament, i 
seria un tant polític si ho hagués fet així, no pot dir 
que estigui subsumit dins una altra partida de Capítol 
IV, de Política Juvenil, no senyor, Consell de la Jo
ventut, sí senyor, assumim el que és el Consell de la 
Joventut, amb la quantitat de protestes i problemes 
que pot donar qualsevol Govem, pero li donam do
blers perque s'organitzin. El greu que ens sap, a aques
ta banda de l'esquerra, és que només quedi contem-

plat COill un fet de cultura, alla on és un fet social 
hi ha aJtres Conselleries que també són responsablon 

perque també la problematica de la joventut les fes, 
La visió global que s'ha de tenir deis problemes ju~l" · 
nils, un Cansen de la Joventut que no té ni dOble~-

d fu . . , l' d 1S per po er nClonar, per mxo ) emanam que hi ha . 
una pa:rtida específica ele 5 roílions de pessetes. S'~~ 
pot estar d 'acord o en desacol-d, si hem de crea Or
ganitzacions, com és el Consell de la Joven tut, 1 les 
h !TI de matar d'inanició, per a aquest viatge, les beaces 
bi sobraven. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grades, Sr. Tirs. 
Sí, per contrareplica té la paraula la Sra. Maria 

Antonia Munar. 
(Murmuris). 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, per favor, Srs. Diputats. 
La Sra. Maria Antonia Munar té la paraula. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Acabada aquesta música, ates que s'ha dit que s'han 

utilitzat males arts, falta de veritat, inexactitud, dir-li 
a veure si és o no veritat, és o no exacte, que existeix 
un Consell de la Joventut de Palma, que em va visitar 
fa poc temps, i que va di!' que no tenia doblers, que 
va dir que el Consell Insular de Mallorca l'ajudas per 
fer una mostra d'art jove i també que va demanar un 
Uoe on poder exposar, a la capella de la MisericOrdia, i 
se ]j va eedjr. 1 cree que tampoc no és inexacte, perque 
van ser ells mateixos, el Consell de la roventut de Pal
ma, que en aquesta mateixa visita em van dir que hi 
participaven artistes d'altres llocs, entre ells i concre
tament, de Menorca, ates que alla, enguany no s'havia 
de fer aquesta mastra d'art. Si aixo no és així, si real
ment em van dir una . inexactitud, dernan disculpes, 
pero élls em van dir aixo. Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sra. M.a Antonia Munar. 
Sí. Té tata la raó, Ji don el tom de contrareplica. 

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
Moltes gracies per l'amplitud de mires que mos

tra aquesta Presid~ncia en la interpretació del Regla
mento Li don, de ver, les gracies. 

L'honora reconeixer quan bi ha una inexactitud, 
en el Consell de Menorca, els Diputats que hi ha aqui 
presents del Consell de Menorca coneixen perfectament, 
per tant, havia de sortir, n o com a Grup Socialista, no
més, sinó per defensar la feina que des d'oposidó i 
majoria es fabric~. Pero el tema no és el Consell In
sular de Mallorca i el de Menorca, ni és el Consell de 
la Joventut de Palma, senyors, és el Consell de la Jo
ventu! de les Illes Balears, ac;o és el tema. 1 no pot 
queda~' desvirtuat per actuacions parcials o sectorials. 
Senyors, _per favor, 5 milionets per a la joventut, que 
s'organitzin i facin feina, a~ és el tema . 

(Rialles i murmuris). 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. 
Gracies, Sr. Tirs. 
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e ro que aquesta esmena esta suficientment deba-o ., 
d passaro a la votaclO. 

tU aLes Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'a-

q
uesta esroena, . ',' 

pe! Govern, te la paraula el Conseller Sr. Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Si, Sr. President. No, és que el Sr. CHet havia roa-

nifes tat a la seva. anter~or indtc;r~e~ci6 que d'acceptdalia 
questa esmena, 1, en Vll"tut alXu. per no esqua rar 

~JS pressuposts, proposaría que es transaccionas amb 
~na bal a dins el subprograma 130806, partida 271, per 
~ import de 4.200.000 Pts. Així quedal'ia aquesta nova 
partida amb 5 milions de pesseles. 

EL SR. PRESIDENT: 
Voldría demanar als Grups Parlamentaris sí estan 

conformes amb aquesta transacció. 
Sí, té la paraula, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, se'ns ha proposat reduir una partida de despe

sa corrent, esta dins la nostra filosofia, lógicament hí 
estam d'acord. 

EL SR. PRESIDENT: 
Hi ha altre Grup Polític que s'hi oposi. 
Per tant, demana aquesta Presidencia a veure si li 

voldran fer arribar un escrit per veure com ha de que
dar posat al texto 

(Pausa) 
Gracies, queda incorporat. 
Els Srs. i Sres. Diputats que voten a favor d'a

questa esmena, es volen posar drets, per favor? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Passam a debatre les esmenes 269 i 270. Per defen

sar aquesta esmena, té la paraula, ... 

EL SR. JUAN MAR!: 
Ildefons Juan. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, el Sr. Ildefons Mari. 

EL SR. JUAN MARi: 
Juan Mari, per favor. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Ildefons Juan Mari. 

EL SR. JUAN MAR!: 
Sí. Sr. President, pens que hi ha una equivocació 

ja que la 270 perque queda inelosa en els Pressuposts, 
perque hi ha hagut una transaccional amb Unió Ma· 
llorquina. 

EL SR. PRESIDENT: 
Doncs, es debat la 269. 

EL SR. JUAN MARÍ: 
270, per tant, seria, només la 269. 

EL SR. PRESIDENT: 
269. 

EL SR. JUAN MAR!: 
Sí, graeÍes, Sr. President. Srs . Diputats. Sr. Conse-

ller d'Educació i Cultura, com voste coneix, la situació 
quantitativa a les illes d'Eivissa i Formentera, quaut 
a museus, no es pot considerar óptima, pero qualitati
vament, jo m'estic referint al Museu del Puig d'es Mo
lins, pens que és molt positiva. Comptam amb un im
portant museu, un deIs més importants dins el seu 
ambit, que pensam que no s'aprofita suficientment, 
que no és prou conegut. Aquesta esmena d'addició va 
encaminada a dotar-lo d'un gabinet de divulgació ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, Srs. Diputats, volen guardar silenci? 

EL SR. JUAN MAR!: 
... dedicant-li, com deia, una partida de 2 milions. 

Aquest gabinet, al front del qual hi hauria un titulat 
de grau mitja, tendria la funció de planificació, coor
dinació i organització de tata l'activitat encaminada a 
donar a coneixer el museu, fonamentalment, obrint-Io 
als centres d'ensenyan¡;a d'Eivissa i Formentera. És a 
dir, que les visites deIs alumnes i deIs centres passas
sin a ser una realitat quotidiana de l'esmentat museu. 

MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Juan Marí. 
Hi ha aItre Grup que vulgui intervenir? 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Gilet. 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, Sr. President. Entenem que el Museu d'Eivissa 

té un increment ja considerable, del 50 %, concreta
ment per als temes de despeses corrents, que el Mu
seu d'Eivissa té un audio-visual, l'únic audio-visual que 
avui per avui hem acabat, que perfectament possibilita 
aquesta divulgació. A part de tot aixo entenem que 2 
milions de pessetes serien més que insuficients per po
der dur a terme aquesta labor de divulgació que, de 
totes maneres, entenem que tal com esta funcionant 
actualment el Museu d'Eivissa, és més que suficient 
amb la dotació pressupostaria, i és el museu més vi
sitat dels tres museus, deIs tres grans museus de les 
Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar el Sr. Juan Mari? 

EL SR. JUAN MAR!: 
Sí, gracies, Sr. President. Sr. Conseller, . jo ' sent 

molt no estar d'acord amb voste, amb el personal que , 
hi ha actualment en el Museu d'Eivissa, és impossible 
fer l'activitat que nosaltres proposam. Quan vos te em 
diu que és el més visitat no ens estam referint al ti
pus de visites que nos al tres proposam, les visites de 
les escoles representen una problematica que no repre
senta el tipus de visites que té actualment. Nosaltres 
pensam que amb 2 mílions hi ha suficient quantitat 
per dedicar una persona, de titulació mitjana, per co
brir aquest funcionament, perque tot el personal que 
té ara el Museu és incapa¡; de complir aixo. 1 l'audio, 
com diu, és que no es pot utilitzar, precisament, per 
faIta de personal. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. Per contrareplicar, té la paraula el Sr. 

Gilet. 
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EL SR. GILET GIRART: 
Sí. Molt breument. Jo no m'explic com ara, m'estan 

demanant increment de Capítol 1 quan avui matí m'es
taven modificant, precisament, la partida de Capítol 1. 

EL SR. PRESIDENT: 
Com que no hi ha altre Grup que vulgui interve

nir, passam a la vota ció de l'esmena 269. 
Els Srs. i Sres. Diputats que voten a favor d'a

questa esmena, es volen aixecar, per favor? 
Gracies. 
Els Srs. i Sres. Diputats que voten en contra d'a

questa esmena, es volen aixecar, per favor? 
Vots a favor de l'esmena, 21; vots en contra de 

l'esmena, 24. Per tant, queda rebutjada. 
A continuació, passam a debatre l'esmena 272. Té 

la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Bar
tomeu Ferrer. 

EL SR. FERRER MAR!: 
Sres. i Srs. Diputats, Sr. Conseller de Cultura, fa 

més de dos anys es va comem;ar un poliesportiu co
bert a l'illa d'Eivissa, enguany, s'ha acabat, per tant, 
ja només queda l'illa de Formentera, sense una instal
lació similar. Amb una partida de 20 milions de pes
setes, enguany es podria comenr;ar a l'illa de Formen
tera un poliesportiu de les mateixes característiques, 
encara que fos més petit, i al Pressupost següent, se 
li podria dedicar una altra partida per acabar-lo. És 
per aixo que nosaltres demanam una esmena d'addi
ció a la Secció 13 que permetria comem;ar aqueixa 
obra. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Ferrer. 
Grups que vulguin intervenir? 
Per Esquerra Nacionalista, té la paraula el Sr. Ló

pez Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Srs. Diputats, Esquerra Na

cionalista donara suport a aquesta esmena, pero tam
bé volem assenyalar que és evident que una esmena 
que posi exactament uns diners, 20 milions, per realit
zar un pavelló esportiu , a~ una ' illa toncretá' o a 'un:' lloc 
concret, si entra dins el Pla de Necessitats Esportives, 
s'ha de tenir en compte, no pot ser-altrament. Pero, 
la política esportiVa de la Comunitat Autonoma ha pa
tit . sempre del mateix defecte, i aquesta esmena no fa 
més que posar-la més en evidencia. Hi ha un Pla d'E
quipaments ' Esportius, pagat per aquesta Comunitat 
Autonoma, hi ha un Pla d'lnstaHacions Esportives, fet 
pel Consell Superior d'Esports, a les IHes Balears, tam
bé, contemplats. I ni un ni altre han estat tinguts en 
compte a l'hora de planificar la política esportiva de 
la Comunitat Autónoma, i a~o, encara que no els agta
di la planificació als senyors del Govren, ho hem de te
nir molt en compte. Hi ha unes necessitats i aquestes 
necessitats han de rebre una respost a prioritzada, prio
ritzada, i és evident que l'illa de Formentera necessi
ta un poliesportiu, com el necessiten també altres po
blacions de les Illes. Allo que nosaltres hauríem vol
gut veure, contemplat en els Pressuposts, juntament 
amb una partida suficient, suficientment amplia per al 
Pla d'Equipaments Esportius de les Illes Balears, són 
uns criteris, una política nova, diferent, i aquí l'hem 

.: 
---= -

assenyalada moltes vegades. Aquesta politica pass 
perque les inversions dels Consells In s ulars, deis Ajun~ 
taments i del Govern Autonom, demanant lambé el Sl

port al Consell Superior d 'Esports, es facin conjunt~_ 
ment, i amb unes normatives que tenen, pero que no 
apliquen. En aquest sentil, 20 milions de pessetes 110 

faran més que comen~ar una infraestructura que en 
val molts més, pero és cert també que les neces itats 
a les Illes Balears no poden anal' a remole d'iniciati. 
ves esp~u·ses j disperses. En conseqüencia, entenem que 
hem de donar suport a aquesta esmena, perque és ne
cessaria, pero les necessitats res ponen a una planifica_ 
ció que el Govern no ha fet fins ara. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Parlamentari Popular, té la parauIa el Sr. 

Cosme Vida!. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Avui estam condemnats, Sr. President, perdó per 

la falta d'introducció, Sres. i Srs. Diputats, die que es
tam condemnats, pero ho dic en sentit melioratiu, a 
haver de parlar de les institucions insulars, perque, 
quan jo com a President del Consell Insular d'Eivissa 
i Formentera vaig anunciar la intenció d'aquella insti
tució de construir un poliesportiu a l'illa de Formen
tera, tot d'una hi va haver un senyor de l'Ajuntament 
de Formentera que va dir que eH l'havia vist primer, 
i, naturalment, va dir que aixo, bé, que era una cosa 
que ells ja tenien tramada, etc. I com que, de totes 
maneres, nosaltres volem coHaborar amb els Ajunta
ments se li va oferir, a l'Ajuntament de Formentera 
que cedís uns terrenys i alla es construiria un polies
portiu, perque ara diuen i acusen el Consell Insular 
d'Eivissa que vol construir molts poliesportius, pero 
resulta que varem dir que a Formentera seria el pria
ritari, i a aixo ens hi varem comprometre formalment 
en PIe. 1, per tant, ja s'ha fet o ja s'ba mariifestat per 
part de l'Ajuntament aquesta vohmtat de cedir els ter
renys, estam a punt que es concretin, i el Consell Insu
lar d'Eivissa i Formentera anidl a la constiucció d'a~ 
quest poliesportiu. Ara, aquells senyors que ho hávien 
vist primer, també volen veure primer o volen dir que 
ells són els que s'apunten el tant d'alguna subvenció 'qt1e: 
pugui árribar, perque no és més que una subvenció, del 
Govern Balear. Jo die que dins el Capítol corresponent, 
nosaltres, el Consell Insular ja mirarem que . esti~i 
subvencionat, i com que del que es tracta, abaris, és 
fora d'oportunismes que es reiteren massa aquí. és fer 
les coses, q~e estiguin tranquils a Forroentera, que es 
faran les coses, tan! si les han vistes primer uns COIn si 
les han vistes primers els altres, i que aconseguirem 
alguna ajuda, tal vegada no molt gran, pero que l'ac01~
seguirem, la necessaria del Govern de la Comunitat 
Autonoma, que s'baura d'aconseguir, segurament, per
que la cons trucció el'una instaBació d'aques tipus no 
es fa així, en pla electoralista com es vol dir, és que a 
Eivissa ha acabat ara, pel-ü fa molts anys que s'estava 
tramitant, tal vegada, qualsevol altre Govern que pugui 
ser aquí, regint la Comunitat Autonoma, sera prou ge
nerós i ens ajudara. Per tant, que estiguin tranquils en 
aquest aspecte, que d'una banda o de l'altra hi haura 
prou mitjans per construir el poliesportiu de Formen
tera, que és del que es tracta, si no hi ha altres in
tencions. 

Moltes gracies. 
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SR PRESIDENT: EL c.l. - • 

Grades, Sr. D!p"l.ltat. 
per repliCc:'l.f, té la paraula el Sr. Bartomeu Ferrer. 

EL SR. FERRER MAR1: 
.. Bé és clar que aquesl Govern no té cap planifica
'6 en 'materia de lioes esportius, perque si la tengués 

el eixa es mena que hem presentaL no hagués estat ne
aqus >. n' ·a Per altra banda, he de d.ir que I'única noticia ces ~ . . 

nosaltres hem rebut que el Consell volgués fer Ul,) 

q~~esporliu a Formentera, va ser en una reunió d~l 
brup d'Alian9a Popu~ar .. Seria molt greu que .~l Presl
dent del Consell, o Slgul, qu~ ~n aquella re~o, el Sr. 
Cosxne Vidal hi hagués asSlStJt coro a PresIdent del 
COl.lsell, nosaltres creiem qlle hi assistia com a Porta-
eu o coro a representanL del Grup d'AllanIYa Popular. 

;er altra banda. he de cllr que s: el C~nsell mosLra ,la 
seva intencí6 d e fer aquest pOliesPOrtIU, ens sorpren 
molt, pel'quc, que nosaltres sapiguem, en els Pressuposts 

. nO té cap partida, per tant, deixem-nos anar el'electo
ralisme i de no electoralismes, nosaltres proposam una 
esmena que contempla una partida de 20 milíons de 
pessetes en aquests Pressuposts, i crec que de moment 
és ¡'única cosa seriosa que en aquests moments es pre
senta. Per tant, votar a favor d'aqueixa esmena és do
nar la possibilitat que l'illa de Formentera comenci a 
estar equiparada amb els mateixos establiments i els 
mateixos llocs que tenen ja les altres illes. Tota la resta 
sera electoralisme. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Altres Grups que vulguin intervenir? 
Per contrareplicar, té la paraula el Sr. Vida!' 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Bé, senzillament, Sr. President, només és per acla

rir en primer lloc, que estigui un on estigui i sigui del 
G~p que sigui, si es diu que el Consell Insular d'Eivi~
sa i Formentera té aquesta idea de construir el poh
esportiu i transcendeix, perque hi ha premsa davant, 
els que s'assabenten de la notícia, tant té que sigui .en 
una reunió de PIe, com en una reunió, diguem, oficiosa, 
pero, de totes maneres, sí que el Consen Insular d'Ei
vissa i Formentera ha oficiat a I'Ajuntament de For
-mentera, donant-Ios aquesta seguretat, si ara ells valen 
canviar de ten; i valen que el poliesportiu, aquest de 
Formentera, que, li record, no construira l'Ajuntament 
de Formentera, sinó el Consen Insular d'Eivissa i For
mentera, mitjan<;ant la cessió d'uns terrenys, cree que 
estic més legitimat, malgrat estigui en aquesta Cambra, 
per demanar aquesta ajuda que no uns senyors, en 
aquests moments, que només posen i cedeixen els ter
renys. Aixo que quedi aclarit. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Passam a la votació de l'esmena 272. 
Les Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aques

ta esmena, es volen aixecar, per favor? 
Gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'a

questa esmena, es volen aixecar, per favor? 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 

ha. 

A favor de l'esmena, 19 vots; en contra de l'esme
na, 23 vots; abstencions, no n'hi ha. Per tant, aquesta 
esmena queda rebutjada. 

A continuació, passam a debatre l'esmena 273. Pel 
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Tirs 
Pons. 

Té voste deu minuts . 

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats. A la 

justificació de l'esmena presentada pel Grup Socialista, 
hi figura una paraula que ha estat de moda i ha tin
gut, jo crec que una presencia important dins el fun
cionament d'aquests tres anys i busques, de runciona
ment del Parlament, i és la famosa frase, per contra
diccions, i darrera les contradiccions, hi ha hagut de 
tot i molt. Pero revisant el Pressupost que presenta el 
Govern de la Comunitat Autonoma de les rHes Balears, 
que té també obligació de presentar els pressuposts de 
les entitats autonomes i empreses públiques que en de
penen, ens trobam amb l'Instituí d'Estudis Balearics, 
que no sé si ha fet córrer molta tinta, pero quantitats 
de paraules, hores de feina, de discussió, de disenció, 
de gent que no esta d'acord, de Diputats que no estan 
d'acord amb el seu funcionament , amb la seva com
posició, etc., ha estat prou notable. 

De moment, els objectius de l'Institut d'Estudis 
Balearics sembla que són publicacions, publicació de 
la revista d'Estudis Balearics i monografies, exacta
ment quatre números de revista, quatre títols, la po
sada en funcionament de dos seminaris d'investigació, 
un d'histbria i un d'art, dins una activitat que es diu 
estructuració de seminaris d'investigació dins uns ob
jectius generics que són activitats, la continuació d'u
nes jornades ja celebrades, la segona convocatoria, vol 
dir que hi ha dues convocatories, un esdeveniment prou 
important, i aixo és una opinió personal, que és el III 
Congrés d'Historia de la Corona d'Aragó pel setembre 
del 87, que creim que té una entitat suficient per no 
esta ficada dins l'Institut d'Estudis Balearics, pero ha 
han volgut així, tampoc no ho discutirem, jo cree que 
hi hauria d'haver hagut un protagonisme cert del Go
vern de la Comunitat Autonoma dins Una efemeride tan 
important com la celebració del III Congrés d'Histb
ria de la Corona d'Aragó. EIs treballs de la Comissió 
editora, que té relació amb el Patronat Raman -UulI i 
la benemerita fundació ACA, que he sabut que erá et 
Sr. Antoni Caimari, que fa una labor encomiable quant 
a unes trobades de compositors. Tot aixo esta moltbé. 
Pero si abans, a una altra intervenció he parlat del que 
era la veritat pressupostaria, quan arribam aquí devo
ra, és que ja no entenem res, aquí devora hem-perdut 
els papers. Encara que sigui un poc farragós, si vostes 
tenen l'exemplar deIs Pressuposts d'enguany, de la Co
munitat Autónoma de les Illes Balears, em podran se
guir perfectament. L'Institut d'Estudis Balearics esta 
subvencionat directament per la Comunitat Autónoma, 
li dóna uns diners, té uns ingressos propis de la venda 
d'una serie de publicacions, té uns interessos previsibles 
d'uns comptes bancaris, que poden ser més o manco, 
pero no són molt importants, i a partir d'aquí devora 
presenta un pressupost que s'adjunta als Pressuposts 
Generals de la Comunitat Autonoma. 1 miram que és 
el que preveu com a aporta ció la Comunitat Autono
ma, a l'Institut d'Estudis Balearics, a la pagina 2.021 
del Pressupost, al programa 1309: Total per programa, 
19.181.466 Pts., aquests 19 mílions estan dividits en les 
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següeuts parts : Capítol 1, 5.181.466, pero, oh sorpresa!, 
quan miram quin pressupost ha fet l'lnstitut d'Estu
dis Balearics veim que en el Capítol 1, només hi ha 
4.519.129 Pts., amb una diferencia notable quant a Ca
pítol 1, que no sabem molt bé, el Conseller d'Econo
mia i Hisenda, com ho podra fer perque els comptes 
al final quadrin, o el que ha previst el Pressupost esta 
equivocat o el Pressupost que ha fet l'Institut d'Estu
dis Balearics, esta equivocat, la veritat és que no coin
cideixen. Ja l'any passat hi havia 4 Pts. de diferencia, 
pero aiXÍ com esta la pesseta, per quatre pessetes no 
varem fer una guerra civil, pero ara són més impor
tants . A Capítol IV i a Capítol VII divideix l'aportació 
a la Comunitat Autonoma, amb 7 milions a cada Ca
pítol d'aportació a l'lnstitut d'Estudis Balearics que al 
seu capítol d'ingressos hi posa 24.058.000 Pts. Si su
m am els 14 milions més els 4 i comen gam a confron
tar les quantitats, no sabem si la previsible amistat 
del Conseller d 'Economia i del Conseller d'Educació 
s'ha deteriorat pel camí o que hi ha hagut qualque 
manganya estranya que ha fet impossible de quadrar 
el pressupost que presenta la Conselleria i el pressu
post que presenta l'Institut d'Estudis Balearics. No 
vull discutir quines són les finalitats de l'Institut d'Es
tudis Balearics, el que veig és una cosa molt clara: 
Pressupost total de l'lnstitut d'Estudis Balearics, de 
despesa i d'ingressos, 24.371.000 i busques de pessetes; 
pressupost previst pel Govern de la Comunitat Auto
noma, 19.181.000, em falten a prop de S milions de 
pessetes, on són? 

O la Direcció de l'lnstitut d'Estudis Balearics ha 
trobat, no la multiplicació deIs pans j deIs peixos, sinó 
la multiplicació deIs diners, o aquf hi ha una cosa que 
no quadra. Per ayo, demanam la retirada d'aquesta 
partida, se la'n duguin, la tornin a elaborar i la pre
sentin. 

El que hl ha a Capítol IV, 7 milions de pessetes, 
el senyor que les rep diu que de Capitol IV n'hi ha 
24, quan bi ba 7 milions de transferencia de capital, 
de transferencia de capital D0més es reben 3.000 Pts., 
quin és deIs dos p:(essuposts el que aprovam? Aprovam 
el Pressupost de l'Institut d'Estudis Balearics? Aprovam 
les previsions del Govern de la Comunitat Autt}noma? 
Sr. Conseller, aQÜ és greu, at;O és molt greu. 1 miri, dins 
el respecte i superant un poc la tensió que hi ha ha
gut a altres ÍIltervenci.on~, m'acús, pero bé, de vegades 
l'apassionament també és bo, li vull fer una reflexió, 
bi pensi, VIadimir Ilianovianof fa, a un escrit seu, Ulia 
famosa fr~se, a la qual ponderava aquelles persones 
que no serien c~pac~s de veure ' la revolució que pas
sas per clavant, per davant la porta de ca seva, sem
bIa difícil que una revolució passi per davant de la 
casa d 'algú, sense que aquest se'n temí, per tant, el 
que voUa significar era que I'aHudit no soIs quedava 
com un contra-revolucionad, sinó com una persona, i 
m'estaJvii el qualifkatiu, perque vostes hi puguin po
sar el que vulguin. 

Ac;.o és una frase, tal vegada, que sondeja tot el 
profund de l'ésser. Tant es pot referir a una revolu
ció, com a un terratremol, com a una torrentada com 
a un Pressupost mal fet. Si l'ocupant d'aquesta casa, 
per la qual passa la revolució o el pressupost, no ho 
vol veure, no ho veura, un ocupant d'una Conselleria 
que esta ben atrinxerat darrera la porta, només mira 
l'objectiu, la realitat que succeeix fora de l'Institut 
d'Estudis Balearics li ha fuit, no se n'ha temut, ac;.o 
és horrorós dins un pressupost, ens falten S milions, 

on els anam a cercar? Sr. Conseller, 5'ho faci mirar , 
ac;.o és molt seriós . 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Altres Grups que vulguín intervenir? 
Per Esquerra Nacionalista té la paraula el Sr. Ló

pez Casasnovas. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Gr~cies, Sr. Pre ident. Jo ero pensava que el tema 

de l'Institut d'Estudis Balearics era un lema que 110 

tornaria a tractar-se en aquesta Cambra, i no perque 
hi hagués una soluci6 al problema que aquí s'ba de
tectat tantes vega des, sÍlló senzillament perqu~ no hi 
hauria tcmps. Ara trobo que sí que n'hi ha de temps, 
per tornal'-ne a parlar, i n 'hem de parlar, perque el 
Parlament, que esta per a ac;.o, va aprovar una instan
cia al Govern que moclil'iqués, en un sentit democratit
zador els E statuts de l'Inst itut d'B"studis Baleancs, i 
ac;o, que jo sapiga, resta per fer, i com que resta per 
fer i no se l'ba dotat de la suficient autonomía cien
tífica per elaborar els seus propis programes i no se 
l'ba dotat de la suEicient autonomia perque l'execució 
deIs pressuposts sigui una mera gestió, i no un ínter
vencionisme polític impropi d'un Govern que es diu li
beral, alesbores, per aquests motius, potser ens expli
carero, Sr. Pons, que bi hagi hagut aquestes dissen
cions, aquestes dissonancies tan preocupants. Pero no 
vénen el'aquí, els Srs. Diputats saben que l'any 85, els 
Pressuposts de }'Instjtut d'Estudis Balearics es van 
llaver de pron-ogar, per manca, preclsament, de ciare
dat en la liquidaci6 deIs anteriors pressuposts, i en 
funció, també, d'un greu elTor pressupostari. I és que, 
com a ens autonoID, el'aquesta Comunitat Autónoma, 
el Pressupost bavia de figurar, no al Capítol IV, de 
transferencies corrents, smó que bavia de comptar 
amb autonomía propia. Ara sí que en té, estructural
ment és correcte, pero ens esvera observar aquesta di
ferencia de 5 milions de pessetes. 

Miri, si s'haguessin seguit els tramits reglamenta
ris, amb els Estatuts anteriors, que no eren precisa
ment moIt democratics, que ha haurien pogut ser molt 
més, pero que sens cap dubte bo són més que els que bi 
ba ara, s'hauria pogu~ arribár a evitar aquesta situa
ció que jo diria que és mql~ embarassada: 1 per que? 
Pérque és necessári, previament, que sigui l'Institut 
d'Estudis Balea:rics, en Consell Rector, qui, a pr9pos
ta d'un Con~ell Científic, elabon i proposi i aprovi, 
després, els Pressuposts, que són recollits pel Govem 
. contemplats dins l'esttucturació global deIs Pressu
posts Generals d'aquesta Comunitat, en aquesta Llei 
que a\lUi discutim. At;o no s'ba fet, i com que no s'ba 
fet, no s'ba fet almanco d'aquesta manera, i vostes ha 
saben, ens trobam ara amb aquestes perendengues. I, 
en conseqütmcia, jo ~rec que és mínimament prudent 
i justament necessari que aquesta esmena s/aprovi, que 
no prospeli endavant aquest punt concret, perque, d'al
tra banda, l'olor, no diré jo de corrupció, pero sí al
manco d'una greu dissonancia, ja ho be dit abans, se
ria, en definitiva, un punt negre, un deIs tants que hi 
ha dins aquesta Liei. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies , Sr. Diputat. 
Altres Grups que vulguin intervenir? 
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pel Grup Parlamentad Popular té la paraula el Sr. 

Gilet. 

L SR. GILET GlRART: . 
E Gracies, Sr. President. Evidentment, hi ha una dI
ferencia entre el que és el pressupost presentat al sub

. grama 130901, que es podria desglossar en dos con
pIoLe un el que és Capito l I i l'altre, el que són els di-
ep , ', . '1 . 

ferenes capJtoJs, e~ r,elac.ló amb el Pre~sup~st ~~ 1 nstl-
' l ct'Es tudis Baleancs 1 la despesa, 1 exphcaclO de les 

\" speses o concretament els ingressos, L'explicació és 
~~ara . Quant al que fa referencia a Capítol 1, el que ha 
fet la ConseUeria ha estat incrementar les remunera~ 
. ons de regim laboral Eix, concretament el Secretan 
~eneral i l'Administrativa o Auxiliar Administrativa que 
sta adscrita a l'Institut d'Estudis Balearics, mentre 

~ue, sup~s que per error, el mateix Institut no ~a, quan 
va aprovar els pressuposts, no va incrementar 111 el 5 % 
ni l'altre concepte. 

En segon Uoc, vostes em parlen d'una diferencia 
de 4 milions de pessetes, en números rodons, 4 milions 
i busques de pessetes, de Capítol IV per a ingressos, a 
causa que la ConseUeria només aporta 14 milions de 
pessetes, pero és que els mateixos Estatuts ~e l'Inst~
tut d'Estudis Balearics estableixen que les Vles de tI
nan¡;ació no només seran de la Comunitat Autónoma 
o per part de la Comunitat Autónoma, sinó subven
cions per a altres Corporacions, donatius intervius o He
gats, que no és aquest el cas, jo li he de dir que, concre
tament, la CAIFIT, que voste sabra el que és, té esta
blert un conveni amb l'Institut d'Estudis Balearics, 
alla on hi ha una transferencia concreta pendent, en 
aquests moments, de 2 milions de pessetes. Aixó re
presenta la diferencia d'ingressos entre el que aporta 
la ConseHeria i el que ingressara, ingressara l'lnstitut 
d'Estudis Balearics. 

Pel que fa referencia, i molt breument, a les ma
nifestacions del Sr. López Casasnovas, li he de dir que 
dia 2 o 3 d'abril, no record exactament la data, esta 
assenyalada una reunió de la Junta de Govern i del 
Consell Academic per, precisament, tractar el tenia que 
voste ha manifestat, i de qualsevol manera li he de dir 
que difícilment hi pot haver un dirigisrile en aquests 
Estatuts, i estic disposat que, d'acord amb_ el que digui 
el Conseller Academic i la Junta de Govern, es modifi
quin, si així ho entén el percentatge, les persones desig
nades de la Conselleria, són cinc, mentre que els altres 
són set sense iI"ic1oure el Secretari General. Per tant, di
fícilme~t es pot donar un dírigisme alla on només hi ha 
cinc designats per la Conselleria i els altres depenen 
deIs Consells Insulars o de les entitats científiques. 

Amb aixo, entenc que l'explicació de la diferencia 
queda bastant clara, si ho volen entendre així. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Per replicar, té la paraula el Sr. Tirs Pons. 
Té voste cinc minuts. 

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats. El Sr. 

Conseller de Cultura val el que pesa, no volia sortir, 
la veritat és que li volia contestar de l'escó, pero m'ha 
dit unes coses tan increlbles que m'han fet sortir. Es
colti, no és un problema de cultura, és un problema 
de pressupost mal fet, el que no esta escrit en els Pres
supost no existeix, els convenis amb la CAE no sé que 

o amb, m'és igual, si no estan reflectits ni s'especifica 
d'on ve, no existeix. Aixo no ho coneixem, perque ni 
a la memoria d'ingressos es contempla d'on surten els 
24 milions de pessetes de Capítol IV. 

Pero anem a un altre tema, i no és per vos te, Sr. 
Gilet. A mi m'agradaria que voste que és un ha me de 
lletres i arts i joventut i esportista, també perdés al
guna estona mirant l'estructura del pressupost, ha de 
perdre qualque estona. Miri, vos tes diuen que de Capí
tol IV, transferencies corrents, donen 7 milions de pes
setes, al projecte o al pressupost, al pressupost de 
l'Institut d'Estudis Balearics n'hi consten 24; de trans
ferencies ele capital, Capítol VII, al Pressupost cons
ta que hi ha 7 milions de pessetes, a ingressos, a ope
racions de capital, transferencies de capital, -gracies, 
perdoni la molestia-, a transferencies de capital, al 
Pressupost de l'Institut d'Estudis Balearics hi figuren 
3.000, en aquest estat d'ingressos em falten, no em faci 
fer la resta de memoria, perque a aquestes hores és 
difícil, pero bé, 7 milions manco 3.000 Pts. I a<;o és 
un fet i esta escrit, esta mal fet, pero els 4 milions i 
busques més que contempla l'lnstitut d'Estudis Balea
rícs ens ha d'explicar d'on els pretén treure, perque és 
un ens que depén fonamentalment del Govem, de la 
Comunítat Autónoma, no del Govern, de la Comunitat 
Autonoma de les IIles Balears, í aquest Parlament té 
dret a saber que si l'lnstitut d'Estudis Balearics, a 
través d'un Capítol IV de transferencies corrents, des 
d'una altra entitat, sigui Ajuntament o sigui privada, 
sigui per conveni o sigui per un altre sistema, té dret 
de saber d'on surten. Pero a<;o no ha diu, el que no 
esta escrit als Pressuposts, no existeix. Si nosaltres 
aprovam aquest Pressupost, al final, aixines com esta, 
ens falten 4 milions, prop de 5, de pessetes de l'Insti
tut d'Estudis Balearics, encara que vostes sapiguen on 
són, pero és que resulta que els altres no ha sabem. 
Aquest Pressupost esta mal fet, no quadra el que diu 
l'lnstitut d'Estudis Balearics amb el que diu el Govern 
de la Comunitat Autónoma. El Capítol d'ingressos esta 
mal posat. 

1, passant al personal, voste diu que ha estat, em 
sembla que ha dit, que era la Secretaria General i una 
altra furicionaria que li pujaven el sou, si ens miram 
e1 Pressupost de l'Institut d'Estudis Balearics} hilla 
un iricrement del 7 %, referent a l'ariy passat, si ~fi.s 
miram el pressupost de Capítol I, 1, no hi ha subveil
cions d'un altre Uoc, 1, que fa la C9mUÍlitat Auto~o
ma de les IUes Balears, hi ha un increment del 2'2 óJo. 
Si el Govern presenta un pressupost, amb un Capítol I 
de despeses a l'lnstitut d'Estudis Balearics, de 5.181.000 
Pts., i l'Institut d'Estudis Balearics en fa un de 4.519.000, 
hi ha 800.000 Pts. que no sé on són, per tant agafin el 
pressupost, no el pressupost de la Comunitat Autono
ma, mantenguin els 19 milions, pero agafin l'Institut 
d'Estudis Balearics, els reuneixin, convoquin no sé qui, 
els posin d'acord i que ens presentin uns pressuposts 
que no ens causin cap nerviosisme haver d'aprovar, per
que siguin aprovables, senyors. 

Retiri, retiri el pressupost, i digui a l'Institut d'Es
tudis Balearics que ha faci bé. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Altres Grups, valen contrareplicar? 
Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. 

Gilet. 
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EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Miri, miri, Sr. Pons, el Pres

supost de l'Institut d'Estudis Balearics esta desglossat 
en dos conceptes, un, despeses, i l'altre, ingressos. EIs 
ingressos són una estimació que es fa, i en aquest cas 
concret, es fa una estimació d'ingressos per Capítol IV 
de 24 milions de pessetes, i jo li dic que la diferen
cia entre el que aportara la Conselleria d'Educació i 
Cultura i el que poden aportar altres corporacions, en
tre elles la CAIFIT, Comissió Assessora, Interdeparta
mental de Ciencia i Tecnología, esta fixat aquí dins, 
per que? Perque l'estimació que fa, precisament, el 
Consell o la Junta Rectora, esta en aquesta casta d'in
gressos, és que si no féssim estimacions d'ingressos, 
resultaria que tot el pressupost, sota la meva opinió, 
humil opinió, ens cauria, perque tenim una estimació 
d'ingressos calculada perque els pressuposts siguin ajus
tats . Perdoni, aquesta és l'explicació, el que passa és que, 
tal vegada, no és una qüestió d'esser sords, sinó que és 
una qüestió de valer entendre. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Passam a la votació de l'esmena 273. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta 

esmena, es valen aixecar, per favor? 
Gracies, poden seure. 
Les Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'a

questa esmena, es valen aixecar? 
Gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 

ha. 
Vots a favor d'aquesta esmena, 20 vots; vots en 

contra, 22; abstencions, no n'hi ha. Per tant, queda re
butjada aquesta esmena. 

A continuació, passam a debatre la darrera esme
na d'aquesta secció, esmena 274. Per defensar aquesta 
esmena, té la par:aula el Sr. Antoni Costa. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. President, Sres . . i Srs. D~putats. L'esmena que 

surt a defensar és una esména referent a la creació 
d'una escala de vela, a Eivissa, en la seva priméra fase. 
Cal djr ue a l'illq "'d'EiVi~s-~' hi bá uiia 'm-~ n;aiéió, 
tI]\dició" perqó, ~Q.. témes m~~+s,_~ .cbn~}:etalí\dnt eJ,l 
vaprells de vela, h1 ha 1n,oJ {:S ~·~tivi't~t's ja aq~.a~eni 
en aquest tema i creim necessari ~ o creim conveI)ient 
que es ere! aquesta escola, q\lepoguésanar connecta
da, arnés, amb ¡'escala que h~ ' ha aqUí, a l'ilIa de Ma
llorca, i que pogués formllr aIs nostres' joves en l'ús i 
a familiaritzar-se amb la mar. 

Ja sabem quin és el destí d'aquesta escala, com 
hem vist a les esmenes que feien referencia a les Pi
tiüses, una darrera l'altra, anar caient quan provenen 
del Grup Socialista. A Eivissa, si de cas s'aprovas 
aquesta esmena, ningú no s'ho creuria, ja faríem com 
amb els ovnis, que diríem, de tates maneres és impos
sible que hi sigui, perque no n'aproven ni una de les 
que vénen del Partit Socialista. A pesar d'aixo, creim 
que és una reivindicació social que hi ha a l'illa d'Ei
vissa, que és una necessitat, que a les nostres illes pre
cisament hem de fomentar l'esport nautic i que no es 
fa, en aquests moments, i l'única manera de fer-ho, al 
nivell que nosaltres consideram necessari, és a través 
d'aquesta escala. Com que ja és molt tard i aquesta 
esmena tanca la Secció 13, vull fer-hi una reflexió, que 
continul la insensibilitat d'aquest Govern en els temes 

d'esporl, de joventut, de cultura, d'arqueologia. de m 
seus, que continul, perque així, cada vega da, es tl'ob u
ra més llunya deIs ciutadans. 1 els ciutadans s'adon:~ 
rao de]a necessHaL que hi ha d'un canvi políLic e 
aquestes illes perque canvün aquesles actituds d'uu~ 
manera radical. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Grups que valen intervenir? 
Pel Grup Mixt, té la paraula el Sr. Damia Pons. 
Té voste deu minuts. 

EL SR. PON S PON S (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller 

coratge, que el camí del Calvari ja s'acaba i arriba~ 
a dalt. Hi arribam en vela, encara que, segons veim, 
aquesta vela o aquests velers no navegaran, perque ja 
sabem el destí a que esta condemnada aquesta esme
na, a ser crucificada com tates les altres que han re
corregut aquest llarg i penós camí que els ha tocat 
avui. 

El tema de les Illes Menors no el tornaré a treure, 
perque ja han parlat d'aules, no van d'aules, ja hem 
parlat de restauracions del Castell, no van de restau
racions, i ara, una cosa, fins i tot, que ja no pot ser 
més popular, més tradicional, més nostrada, per a 
aquesta illa d'Eivissa, com pugui ser una escala de 
vela, que fíns i tot apeHant als famosos agravis com
paratíus, mirin per on, ara un agravi comparatíu que 
té una base, que és que a Mallorca hi ha una escala 
de vela, en canvi a Eivissa aixo no hi és, i aixo con
trasta amb la necessitat i amb la tradició . marinera, 
com vostes saben, no els ha he d'explicar, d'aquesta 
illa d'Eivissa. 1 per que és que no es vol donar aques
ta passa? Perque com en tantes altres coses, basta que 
es proposi des d'un ·detern:;lÍnat Grup Polític, perque es 
tengui una actuació sectaria, no en contra del Grup 
Polític, perque els assegur que als socialistes de les Pi
tiüses, el rebuig d'aquesta esmena, cree que els va de 
perles, de pedes per a la proxima campanya electoral 
que ja s'acosta. I 

En canvi, als que perjudiquen és als ciutaclans 
d'Eivissa, yos~es perjudiquen, aqlb ' aquest .st¡ét~risme, 
els ciut¡:tdans d'Ejvissa, i després s'han d'aferrar, CCllll 
he dit tantes vegades, i ho tOm a repetir, per que no?, 
s'han d'aferrar als irredemptismes viscerals i als' agÍ"a
vis inexistents. Per tant, creim que aquesta esmena és 
una esmena positiva, és una esmena que propasa una 
cosa que hi ha una demanda social, que enllac;a amb 
una tradició, i només des d'una lectura sectaria, no 
del Pressupost que és titula ció seva, sinó de les esme
nes positives, i crec que ha són tates, presentades, es 
poden aferrar al rebuig d'aquesta proposta de creacÍó 
d'una escala de vela a Eivissa, primera fase, dotada 
amb 20 milions de pessetes. Són molts de milions de 
pessetes que avui aquesta illa d'Eivissa, tan malmana
da, crec que precisament per vostes, avui s'han per
dut, gracies al seu Sectarisme. 

MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Per Esquerra Nacionalista-PSM, té la paraula el 

Sr. López Casasnovas. 
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R. LÓPEZ CASAS~OVAS:. . 
EL ~ pl.-esidenL, Sres. 1 Srs. Dlputats. Dlllen que ~Olll 

r. r més vela, i unes illes abocades geograflca-
)és ¡na , . l . t' t 

!l la mar, histoncament a a mar 1 espor lvamen 
nlenL a r

G 

haurien d'esperar d'aquesta majona del Par-
a la Dla , . d d 

t que una proposta tan mteressant es el punl 
J arne~iU coro aquesta, DO aoas a parar a la mar, d'a!-espOl , . . 
trt\ banda, na contammana. . 

pensem, pero, a que respon aquesta esmena addl
. al que presenta el Grup Socialista, al nostre en-elon . 

dre respon a una desesperada necessltat de comp· 
len , . J't' . amb instal:lacions que permetm una nova po 1 lca 
tar. ., 'b ft uc aquí s'lla dit molles vegades 1 que mal 110 s a .~ , 
\e sigui seriasament planificada a pmti.r d'unes pna
~itats i aquestes són, primera, un programa d'esport 
~e b~se, un programa cl'esport participatiu, un progra
ma d'esport que inici'i a l'esparl, 1, si se'm permet que 
digui des de la perspectiva el'Esquerra Nacionalisla, 
}'esport na utic , l'esporL de vela, alerta, no 10t }'esport 
nEmtic, és l'esport nacional deis pobJes de les Illes, r;o 
hem de menester anar amb motor quau els vents son 
favorables, pero em sembla que els vent no ha són fa
vorables, per aquesta proposició, i ha hem de dir així, 
es parla ja d'electoralisme, nosaltres no en volem par
lar, volem, senzillament, que hi -hagi el que no hi ha 
hagut fins ara, una planifícació. Mirin, escola ~e v~la, 
si n'hi ha a Mallorca, és important que tengm la m
fraestrucutra suficient perque pugui donar abast iso
lució a l'esport ja de competició, a l'esport de prepa
ració d'esportistes d'elite de les Illes Balears, pero hi 
ha d'haver escales d'iniciació a cadascuna de les Illes, 
i, per que no?, o no és just el que demana Eivissa? 
Dones també ho volem veure a totes les Illes, i ai;o no 
s'ha fet fins ara. No ens passi, ido, com a aquella dona 
marinera, que sempre mira d'on ve el vent, i tant si 
és llevant com ponent, el mal tetnps sempre l'espera. 
l em sembla que aquesta ~s la nostra perspectiva si 
no barata la climatologia en aquesta Cambra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. , 
Pel Grup Parlamentad Popular, té la paraula el Sr. 

Gilet. 

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats~ Pareix 

que arribam al final d'aquesta llarga singlatura, i ens 
trobam:, ens topam amb la mar i ens topam amb una 
esmena que pretért la creació d'una escala de vela a 
Eivissa. Sense cap dubte, moIt loable, de fans accep
table, pero entenc que té un inconvenient. 1 és que una 
escala de vela, fori;osament ha de dur connexes unes 
instaHacions esportives, perque supos que no volen una 
escala de vela enmig d'Eivissa, i aquestes instaHacions 
esportives connexes són uns ports esportius, un port 
esportiu. 1 resulta que el Partit Socialista ha prohibit, 
per una resolució d'aquesta Cambra, fer ports espor
tius, així m'ho han recordat a mi, i cree que és ver. 
Si el Sr. Costa no se n'ha recordat, és un problema 
seu, no meu. Conseqüentment, o .. . 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, Srs. Diputats, vol en guardar silenci? 

EL SR. GILET GIRART: 
.,. o eliminam l'anterior, i podrem donar lloc a 

l'actuaI;' o naturalment, l'actual, decau per la mateixa 

postura, en aquest cas, de contradiccions, del Grup So
cialista. 

Moltíssimes gracies, de totes maneres, per tot el 
dia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Gilet. 
Per contrareplicar, té la paraula el Sr. Costa. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Gracies, Sr. President. Bé, a mi em deixa molt 

preocupat, Sr. Gilet, el seu desconeixement geografic, 
el cultural deu ser millar, pero avui no ho ha demos
trat, tampoc, vull dir, el coneixement de la realitat cul
tural. Voste sap, efectivament, que a Eivissa hi ha ports 
esportius, hi ha un Club Nautic que té unes instaBa
cions que es podrien aprofitar perfectament per fer 
aquesta escala si hi hagués interes i hi ha la possibi
litat, per tant, de fer aquesta es cola. Que no es vulgui 
fer, que no hi hagi la voluntat política de fer-Ia, que 
aquest Govern no la vulgui acceptar perque ve del 
Grup Socialista, tot aixo són raons que per a voste se
ran suficients, pero per a nosaltres no ha són. Aquest 
pressupost és un pressupost que és molt important, 
són més de 15.000 milions de pessetes els que maneja 
la Comunitat Autonoma, poden atendre necessitats dins 
els sistemes culturals i esportius i, per tant, nosaltres 
hem de mantenir aquesta esmena, que consider, a més, 
que n'ha fet una millor defensa el Grup Esquerra Na
cionalista i el Grup Mixt, cosa que els agraesc sin ce
rament. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grades, Srs. Diputats. 
Grups que volen contrareplicar? 
No havent-hi cap Grup que vulgui contrareplicar, 

passam a la votació. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de l'esme

na 274, per favor,es volen aixecar? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aques

ta esmena, es volen aixecar? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor de l'esmena, 20; vots en contra de 

l'esmena, 22; abstencions, no n'hi ha. Per tant, aques-
ta esmena ha estat rébutjada. . 

El Grup Parlamentari Popular tenia un votpartj
cular, pero l'ha llevat, per tant, no passam a votar-lo. 

Passam a la votació de la Secció 13. Sres. i Srs. 
Diputats que votin a favor d'aquesta Secció, es valen 
aixecar? 

Sres. i S~. Diputats que voten en contra d'aques
ta Secció, es volen aixecar? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Per tant, la Secció ha estat aprovada per: a favor, 

22 vots; en contra, 20 i abstencions, no n'hi ha. 
S'aixeca la Sessió. Dema matí recomen¡;ara a les 

10 del matí. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, prec que vagin prenint lloc 

als seus escons respectius. 
Bon dia, Sres. i Srs. Diputats, recomen¡;am la Ses

si6 . 
. En aquests moments, passarem a debatre la Sec

ció 12, amb la primera esmena, que és de totalitat, la 
núm. 234. 



2698 DIARI DE SESSIONS / Núm. 89 / 24 de mar~ del 1987 

Per defensar aquesta esmena, té la paraula el Sr. 
Antoni Costa. 

Té voste deu minuts. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Grades, Sr. President. Grades, Sres. i Srs. Dipu

tats. La motivació de l'esmena a la Secció 12 ve do
nada perque hi ha un continulsme absolut en la po
lítica turística del Govern. Un contimúsme absolut, 
amb quina política? Sera el que haurem de determi
nar. Un contínulsme absolut, no en la política que ens 
deia el programa de la Conselleria, que és el primer 
fet que haurem de tenir en compte, sinó un continuls
me absolut amb una política que ha tengut o que té 
com a resultat exactament el contrari del que ens deia 
el Sr. Conseller en el seu programa. 

Quin grau d'efectivitat ha tengut la Conselleria de 
Turisme en el cornplirnent deIs objectius que ens va 
proposar en aquest Parlarnent en el seu programa? Co
men~arem a repassar algun d'aquests objectius: l'esco
la de turisme, apartaments iHegals, millora i adapta
ció de l'oferta existent, millora de les condicions sO
cio-laborals, millora del nivell de prestadó professio
nal. 

En promodó turística es negava a entrar en els 
mercats, a una moció que va presentar el Grup Socia
lista, sabem que aixo no és així a la realitat, o sigui, 
que és una part més de dues dialectiques diferents, la 
dialéctica que s'utilitza al Parlament i la dialectica deIs 
fets, de la realitat quotidiana deIs fets. Quines actua
cions s'han fet sobre l'oferta interna, que creim nos
altres que és fonamental per a la promoció turística? 
Quina política s'ha dut a terme en relació amb Con
sells Insulars i Ajuntaments per coordinar una efecti
va política turística, una efectiva política turística que 
hauria d'acabar amb una xarxa de tota la Comunitat 
alla on estassin absolutament informades cadascuna de 
les parts, de les realitats que tenen cadascuna d'elles? 
Quin tipus de canalització d'activitats extrahoteleres, 
vull dir, activitats que no ·són purament de servei tu
rístic, s'han pitjat per aquesta Conselleria? Quin in
crement de l'activitat inspectora davant deIs greus pro
blemes que té l'oferta actualment, i especialment re
ferents a seguretat, a mesures de ~eguretat, mesures 
d'higiene, publicitat de preus i control de l'oferta il
legal? Quina actri.ali~ció de .l~s dades esta<,tistiques 
que no quadren per cap costat guan les cpmparam 
amb l~ qades, les més bables que tenim en ~quests 
moroents, que són l~s dades d'entl,-ada de clienís pels 
aeroports j esUmc~ mitjana, d'aquests clients? Quines 
ac1uacions per diversificar l'oferta turística dins la Ca
munitat? Tots aquests camps hauran de ser analitzats 
avui per veure si la política del Govern és una políti
ca correcta o no per al sector turístico 

Si miram la política d'apartaments üIegals, és in
negable que aquesta política no ha estat efectiva, jo 
crec que tots hem de coincidir que no ni ha bagut vo
luntat política que aquesta política fos efectiva, per 
que?, tal vegada per raons polítiques que no són ex
clusives de la Consellelia ele Turisme, sinó que trans
cendeixen, són extramurs d'aqucsta Consellerja, i van 
plenament als interessos del Govern o del Partit que 
suporta el Govem, perque ningú, ningú no es pot creu
re a aquestes illes que tenint voluntat d'erradicar 1'0-
ferta iHegal, no se li po si remei d'una vegada, no hi 
ha hagut aquesta voluntat i, per tant, continuam al ni
vell que estavem o a un nivell superior d'oferta iHe-

gal del que estavem en el moment en que aquest Go 
vern es va fer carrec el'aquestes competencies. 

Ivlillora i adaptació de l'oferta existenl. Amb la p 
Htica d ordenació del territorl que té aquest Gover o 
amb la política conjunta el'aquest Govern, no hi ha PO~ 
sibilitats de rer W13 política ele millora i adaptaci6 d 
l'oferta existent, perque aquesta poUtica, és una PO¡¡ Lic~ 
cara, que necessi ta, efectivament, de linies preferent; 
com se n'bi hall estat donant , amb comptagoLes, perc 
mentre es pugui construi.r indiscriminadamenL, mentrE 
e pugul fer nova oferta creanL-la absolutameru de nOVí: 
planta, no hi baura una actualització de la vena oferta 
i VQste ho sap lanl bé com Jo i, per tant, el que hem dE 
fer és posar uns l1mits, uns limits raonables a la nova 
oferta turística, i UllS límits que, endemés, vagin acom. 
panyats que sigui una oferta distinta, complementaria 
amb un nlvell de qualitat di Linl del que hi havia 
en aquests mornents. 

Millores sOdo-laborals. Han notat, e!s treballadon 
d'aquests sector, d'alguna manera, alguna actuació posi. 
tiva d'aquest Govem en aquest sector? Han incremen
tat els mesos de treball dins aquest sector? Tenen une~ 
millors condicions socials als seus llocs de treball 
aquests treballadors avui, que les que tenien fa tre5 
anys? Si n'hi ha alguna que hagi millorat no ha esta1 
gracies a la política d'aquest Govenl. La política d'a· 
quest Govern ha estat encaminada a un economicisme 
cIar, un economicisme que no té per que esta renyi1 
en millorar les condicions de vida deIs ciutadans d'a· 
questes illes, deIs treballadors del sector turístic, mol1 
concretament. 

Millora del nivell professional del sector. Tots coin· 
cidiro que aquesta és una necessitat real que té el sector 
turístico Aquesta millora pl'ofessional es pr~teDla dur a 
terme a través d'una escola de turisme de la qual se 
n'ha parlat molt, se n'han fet maquetes, hl ha raODS que 
poden ser reals per al re~rd en la seva construcci6, a 
pesar que era un objectiu a aconseguir en els dos pri
mers anys de mandat d'aquest Govern, pero bi ba 
altres actuacions, moltes altres actuacions pO'ssibles, en 
convenis amb l'INEM, en formació des d'aquí de tre
palladors d'hostaleda, la Conselleria hi bagués pogut 
entrar de pIe en aquest camp, voste sap que el seotor 
turIstic té un atur molt gros durant eIs mesos d'hivern, 
voste sap que els treballadors es traben desamparats 
totalment. sen se possibilitats, tan soIs', de poder millo
rar el seu nívell professional. de poder accedir. a un 
i a UD millor nivell també, pr.oféssional que els donarla 
i a un mior nivell també professional que els donaría 
noc també, naturalment, a millors retribucions. La Cen
seUeria de Turisme s'ha inhibit absolutament en aquest 
tema, només paraules, no hi ha hagut, efectivament, 
una política que dugués els treballadors d'aquest sector 
a poder millorar el seu níveU professional i per tant, a 
poder millorar, s ubstancialment. l'oferta turística d'a
questes illes. 

En promoció turística, no no han fet tan malament, 
han seguit les ilirectrius que majoritanament va ma
nifestar aquest Parlament, ban seguit les directrius que 
ti va donar el Grup Regionalista i el Grup Socialista, i 
que vostes van votar en contra, al final, han acabat 
anant als parsos escandinaus, ban acabat anant a Centre
europa , han acabat fent promocions a Italia, han di
versificat l'oferta turística a altres palsos que no fos
sin Anglaterra i Alemanya, que és el que esHtvem dema
.oant a crits, no només aqul dins, sinó també molts de 
professionals, molts d'empresaris d'aquests sector. Per 
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l en aguest tema, li hem de mr que voste es va 
t;)J1 .~ocar, pero, com que ha reconegut la seva equivo
eQl.l:'6 benvlmrut sigui a11a on bi havia la raó. cael J '" 

Quines actuacions ha fet el Govern de milI ora de 
J ineraeSlructura turística en general? No a través ele 
1 n seva Conselleda, ja sabem tots que ba de ser una 
801ILica coordinada que implica [ot el Govern, quines 

:ctl.lacionS s'han fet? El programa més important d'a
guest Govern sobre la infraestructura era el de san eja
OleDt, aquest programa ha estat reiteradament ¡ncom
plerl pel seu Govern i no s'han fet actuacions determi
nants en aquest sector, perque és una politica 
equivocada, l que després discutjren a la secció corres
ponent. Pero, l'actl.lací6 principal que s'havia proposat 
aquest Govern ha estat nuila, de fet, no ha estat una 
actuació que solucionas, els problemes, es continuen 
vertint aigües brutes a totes les Illes, en quantitats as
tronomiques, i es continuaran vertint p erque és una 
política irreal, que no contempla els fets reals d'aques
tes illes i que, a més, no té possíbilitat de ser aplicada, 
perque implica altres institucions, i les aItres institu
cions no estan en condicions de poder-la dur a terme. 

Quina política en relació amb aconseguir que tota 
l'Administració d'aquestes illes sigui una administra
ció dirigida al fet tunstic? Quina política de conscien
ciació deIs Ajuntaments, de Consells Insulars, que qual
sevoI actuació que duguessin a terme era una actuació 
que podia ser determinant al sector turístic? No l'hem 
vista per cap costat cadascú ha actuat per lliure, sense 
saber a quin camí havíem d'anar, a quin fi ens diri
gíem. 

Quin increment de l'activitat inspectora? Es com
pleixen les mesures de seguretat als establinients tu
rístics? Es compleixen les mesures d'higiene als esta
bliments tunstics, al sector tunstic? Hi ha publicitat 
de preus en aquest sector o continuen abusant en molts 
casos, de la bona voluntat de persones que arriben a un 
lloc, s'asseuen i sense que hi hagi els preus se'ls cobra 
segons la seva procedencia? 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr. Diputat. 
" ...... -

EL SR. COSTA COSTA: 

NosaItres conside:rarn' que ai~o no s'ha fet, que 
aquestes cQses . cpntinuen essent actuacions pendents 
de, la Conselleria de Turisme, i que serien actuacions 
que durien a una política totalment distinta d'aquest 
sector, bastaría aplicar la voluntat, algunes vegades 
mar¡.ifestada pel Conseller, pero que ara comen<;am a 
dubtar que sigui certa, perque no es pot insistir afer 
Una política progressista, una política que efectivament 
enfrontava els problemes del sector, sense que després 
les actuacions l'avalin. Les seves actuacions han estat 
en línia a totes les que hi havia hagut anteriorment a 
voste, no ha fet res substancialment distint, voste ha 
seguit una política de defendre interessos determinats 
dins aquest sector turístic, no de renovar aquest sec
tor, no de renovar aquesta oferta. 1 aixo es contradiu 
clarament amb el programa que ens va dur a aquest 
Parlament i, per tant, consideram que s'ha estat enga
nyant a aquest Parlament durant quatre anys, perque 
Se li va dir que es faria una cosa que avui veim que no 
hi havia voluntat de fer-la. 

Moltes de gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Pel Govern té la paraula el Conseller Sr. Jaume 

Cladera. 
S'obri una qüestió incidental. Té el temps que vul-

gui. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo, de practi

ques parlamentaries, no n'entenc molt, i ho reconesc 
humilment, el que succeeix és que una COsa és discu
tir els Pressuposts, i l'alt1'a és discutir polítiques d'ac
tuació . É s evident que hi ha polítiques d 'actuació que 
van completament lligades al Pressupost, perque tenen 
un cost economic, pero de tot el que el Sr. Costa ha 
mentat, llevat del tema de promoció, que sí té un cost, 
tota la resta no val cap dobler ni un, tot és una qües
tió de voluntat política, de fer-ho o no fer-ho. Per tant, 
jo no entenc aques ta es mena a la totalitat, quant a xer
rar de política turística a aquestes altures. Entenc que 
se xerri del tema de la promoció, perque és un tema al 
qual hi destinam 300 milions de pessetes i és estric
tament economic. Pero el tema de diversificar l'ofer
ta quant a ordenar el territori, quant a ordenar el tu
risme, tot aixo no té res a veure amb la valoració deIs 
Pressuposts. 

Pero, de totes formes, per correcció, li contestaré 
a les referencies que voste ha fet, encara que sucinta
mento Ens parla de continuisme, a falta de quatre me
sas d'acabar aquest penode legislatiu, és de suposar 
que no es pot esperar un gran canvi, primer, perque 
no seria correcte, perque no seria, a les darreries, anar 
fent gran s canvis, no seria honest des del punt de vis
ta político 1 segon, perque estam convin<;uts que el que 
feim esta ben fet, i per aixo ho hem mantingut aquests 
quatre anys. 1 per aixo varem fer un programa, que 
jo de vegades es tic penedit d'haver estat tan generós 
i haver-lo donat per escrit, perque vostes, durant qua
tre anys, l'únic que han fet ha estat venir aquí amb 
el programa i dir, no s'ha fet rescola d'host¡i1ari:;t, . 9,qs, 
no s'ha fet tal, si no tenguessin el program~; . lsegqr¡:t
ment no el sabrien repetir. Segunimen~, no el sabrien 
repetir. , 

Voste diu, per exemple, que no h¡ lla hagut ~c%>I;"
dinació amb els Ajuntaments i amb «;J~ CQlJl',el\s JJ;l~p'
lars, bé" jo H vull dir que ~mb e~# MYA~atA~ ts . ~mp 
els Consells Insulars hi ha hagut reun.ions p~Fio.cij.<).t¡le¡;. 
sobretot amb els Ajuntaments, i ~1 tema primordi~ del 
tractament amb els Ajuntamen,ts, ha e,stat a veu,re si 
érem capa«;:os que aquesta c@mpetimcia tan abs.oluta i 
tan equivocada que tenen els Ajuntaments, i ho dic 
amb respecte perque ho contempla la ~onstitució, que 
tenen eIs Ajuntaments d'ordenar el seu territori, a tra
vés deIs seus plans, aixo que pot ser molt positiu a 
moltes bandes, a les nostres illes no ho és, perque 
cada Ajuntament fa el seu Pla sense tenir en compte 
la resta deIs Ajuntaments. 1 a vostes, aquí, els han dut 
una Llei d'Ordenació del Territori, que aquesta Llei 
d'Ordenació del Territori és la base perque en el fu
tur es pugui fer un pla que permeti coordinar o que 
tots els Ajuntaments, sobretot els Ajuntaments turís
tics, hagin de seguir les directrius d'aquest pIa. 

Quant a actuacions que voste treu a relluir de 
de cara al seguiment de les lleis deis apartaments iHe
gals. S'ha fet un seguiment, s'han destinat els inspec
tors al tema d'apartaments iHegals, s'han sancionat els 
apartaments iHegals, s'han posat multes als apartaments 
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iHegals. El que succeeix, i alXO p no és una frase nova, 
és que hi ha una predisposició important per part de 
certs sectors de la població de botar-se aquesta LIei , i 
resulta que a vegades es fa d'una forma, fins i tol no 
pensada, perque al final hem arribat a la conclusió 
que hi ha un munt ele genl que fa blocs de tres i qua
tre apartaments, d'una forma, que els declara el que 
es titula, vivenda vacacional, que aquestes vivendes va
cacionals ens les varen fer posar vostes dins la LIei 
deIs Apartaments, i jo les vaig admetre perque em 
pensava que seria una bona solució, i ha estat una so
lució nefasta. Li explicaré el que éso Resulta que un 
senyor fa quatre o cinc apartaments, de vivenda vaca
cional, que no necessita cap permís més que enviar 
una comunicació a la Conselleria que funciona com a 
vivenda vacacional, i resulta que així en munta quatre 
o cinc. És a dir, les habilitats pels administrats d'emu
lar les legislacions vigents, en aquest país tradicional
ment sempre han estat importants. No succeeix així 
als bloc s d'apartaments grossos, als blocs d'aparta
ments, diguem, des d'un nombre aproximadament de 
vint unitats, aixo no succeeix així, i jo li puc dir que 
en aquests apartaments no crec, no crec que n'hi hagi 
molts en una situació nivellada. BIs inspectors han ten
gut, en tot moment, com a objectius prioritaris, de
dicar-se a la detecció d'aquests tipus d'apartaments. 

Em diu que l'oferta existent no és millor que la 
de fa quatre anys. Jo, aixo, crec que no té raó, Crec 
que l'oferta que hi ha avui en dia, la que s'ha creada, 
aquests darrers quatre anys, és bastant superior, i no 
només perque els materials siguin millors i més mo
derns, sinó perque la concepció de l'oferta és comple
tament distinta, em referesc a l'oferta important, no 
a aquesta que deia abans de petits blocs de tres apar
taments o de quatre apartaments. 1 aixo esta avalat 
per totes les opinions de tots els professionals del tu
risme, no d'aquí, sinó de fora. 

E'm diu que no ens he~ preocupat, I?n absolut, per 
les relacions socío-IaboraJs deIs treballadors del sector 
turístico Mirl, jo l'e'rhpla~ a 'vos te qué defnani al ' Sr. 
Je~ús Pérez, d'UGT, a \reitre. per -que és' qué ' hi ha el 
conveni -més progressista d'Espariyá al :sector turístic, 
Ji dernan que ti contesti gracies a qui ~s va . f}rmar 
a-quest convéru i gracies a '4m éls fucos discontinús te
nen sis mesbs tie feina. Evidentinéni, grades 50bretot 
a la CentráI "SindIcal, ' s'efi é cap liúbté: p'ert> també li 
deinani grades '3 'qUÍ. SI a1xe es! valora, ho 'in 'ha cap 
regió de tota Espanya que tengui Un conveni com el 
q ué hi ha a Balears, 'ón els fixos discohtinits tengui~ 
assegurat el seu lloc" de feina. Li deniani, al represen
tant d'UGT, a veure si s'ban fet cfuS'ets amb ells', 1i 
demani al representant de Comissions Obreres a veu
re si s'han fet cursets amb eils, perque, cIar, si voste 
ho expressa de la forma que ho ha fet, pareix que la 
Conselleria no se n'ha preocupat, d'aquests temes, i 
aixo no és aixÍ. 

Quant a la millora professional del sector, mirl, hi 
ha una cosa indubtable, i voste, els Diputats de fora, 
que tenen l'obligació d'haver de venir de les illes me
nors aquí, moltes de vegades necessiten per anar a 
restaurants i fer utilització de l'oferta turística, i no 
em podra negar que l'oferta de restauració és infini
tament superior ara que fa quatre anys. Aixo esta ac
ceptat per la majoria de gent. A l'oferta de restaura
ció, quant a nivell de materles primes, l'opinió gene
ralitzada és que amb els cursos que s'han fet amb les 
federacions de restauració, han millorat sensiblement, 

lal vega da encara hi ha parts que SÓll Susceptib le ' 
len ir. en el futuro encara, un mcremcnl de qllal't~ 
com són obretot les confe cions de les taules, ~ .~ 
que tal vegada per a vosti~s són secundarjes, pero 
vaixella, cristal'leda, tot aixo, totes aque es Oses qu 
a niveH ctlwpeu. hem de reconeixer que encara s~1 
a una situaci6 moll retardada. 1 

Em parla ele lemes que no són c HlC'retarnem COr 
peLencia de la nostra Conselletia, pero que sí qUe I 

duen coordinadament amb altres Ccns llene.. Els l 

mes ele Sanitat i Higiene, a la majoria d'e!.lablimenl 
avui. es poden trobar habitacions fredes que ea qll 
lre anys no es trobaveu, avui s 'ban imposal, s'han f 
una serie de cursos o de cursets importants per a 
formació quant al respecte que han de tenir tates 1, 
persones que fan feina en aquest sector, als lemes s 
nitaris. 

I, després, em parla de la promoció. Jo li vull d 
una cosa, perque pareix que en aquest tema de la pr 
moció s'ha fet una especie de contenciós. Jo mai 1 

li vaig dir, aquí, quan varem tenir el debat de prom 
ció, que nosaltres no volguéssim fer promoció a d 
terminats mercats, jo el que li vaig dir és que ( 
aquells temps, nosaltres disposavem d'un pressupo 
de 70 milions de pes se tes i que amb 70 milions de pf 
setes havíem de seleccionar els mercats i no podíe 
anar a tots. 1 li vaig dir que si tenguéssim pressupo~ 
jo no tendria inconvenient a fer una repartició d 
quest pressupost perque, endemés, hi creia i estava ~ 
gur que s'havia de fer aixÍ. I tot d'una que es va ~ 
rlbar al pressupost de l'any passat de 300 milions I 

pessetes, es va reconduir la promoció i es va arrib. 
a tots els mercats. I li vuU dir, i clar, jo a aquest 
coses les die, i vostes em poden creure o no, que, p 
exemple, a la campanya que es fa ara a Bstocolm i 
la reunió amb els professionals d'Estocolm, la imat, 
que avui tenen Mallorca i Menorca és la millor ql 
pan tengut ~urant molts d'aI)Ys, la imatge que tenl 
les Illes Balears al mercat aremany, és la mAlar 9,' 
ha tengut en molts d'anys, ' la imatge que tenen 1 
Illes Balears en aquest moment al mércat belga~hola 
des, és la millor que han tengut durant fa molts d' 
nys. 

SupOs que la nostra feina, modesta, humil, hau 
servit perque aquests resultat~ PflgiJl..l ~ .a~ a J ~u.~ 
nivell. 1 només dir-li que em s~ greu que semB e, 
les seves uiterv'enciohs hagi de' sohir' quálqu'e parau 
que sempre páreix acusatOria. Selflpre acaben dier 
vos tes no han fet abro, perqu~ defensen inteI;eSs< 
Miri, jo 1i as e~ que no q~fensam els interessos I 

ningú, pero de ningú, j de qui hem c,le defens~r els i 
teressos, i per que? La gent qué té el~ doblers nC?m 
té un voto Escolti, val molt més defensar interessos I 

molta gent que tenen més vots que interessos de pOI 
gent. I vostes, amb aixo, tenen com una especie I 

martellet que el repiquen cada dia, i van equivocal 
precisament si es volen guanyar eleccions, el que s'] 
de fer és anar aUa on hi ha vots, que és el que fl 
vostes, i ho fan bastant ben feto I tampoc no vol d 
que no defensin interessos. 

Res més, moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 

Continua: 
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