
DIARI DE SESSIONS DEL 

PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
D. L. P. M. 770 - 1987 11 Legislatura Any 1987 Número 16 

Presidencia 
del Molt II·lustre Sr. Jeroni Albertí i. PicorneIl 

Sessió celebrada els dies 28 i 29 de Desembre del 1987, 
a les 11 bares 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SU MARI 

Punt Únic.-Dictamen de la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressuposts sobre el Projecte de Llei de Pressu
post Generals de la Comunitat Autónoma de les ¡lles Balears per al 1988. 



... , '", f~; 1,... • 

5'2:2 DIARI DE SESSIONS / Núm . 16 / 28 i 29 desembre 1987 

SL SR. PRESIDENT : 
Sres. i Srs. Diputats, bon dia. Comenc;arem el de

ba ' de l punt únic de l 'Ordre del Día que s'ha reparlit 
per a avu i, qUE' és e l Di ctamen de la Comissió d 'E cono
mia Hi sen cb i P rcssuposts, sobre el Pro iec+(' ele Llei 
ele Fressuposts Gcneral s ele 13 Comunitat Aulonoma ele 
les IlI es Balcars per a I'any 1988. 

Ccm enc; am el deba! p er I'a rti cubl del Dic tamen, a 
¡'article Ir hi ha u n vot parli cular del Grup Parlamen
t8ri AP-PL i un vot particula r del Grup Parlamentari 
d'Unió Mallorquina a I'esmcna núm. 3 del Grup P3rla
m en ' ar i Socia lis ta. 

Té la p araula el Sr. Con sell er e1'Economia i Hi
senda . 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 
(Alexandre Forcac!es i Juan): 

Sr. Prcsident. Com a Conseller, no com a Diputat. 
En r e1ació al nost re vot particular és un problema de 
redaeció. Al paragraf 2n de 1 'artiele Ir, diu que es pro
dueix un dd icit de 2.000 mi lions de p essetcs que es co
brira mitjanc;ant, i aqu í ve e l punt que voldríem mo
dificar, l'emissió ele elellte público Nosaltres proposam 
que es diglli, miLjanc;ant l'anada .\ l 'endeu~ament. La 
raó el'aquesta redacció és per pura ... oherencia amb 1'ar
tiele 16 que ve perfectament redactat i que perm et, na
turalment, poder anar a qualsevol tipus d'operació, per
mesa per la Llei , que pot dur, tal com estan avu i- en 
elia els tipus el'in~ep~s , a una soludó més económica per 
al nostre poble. Concr etament, es tracta únicamen t d'un 
tema ele r edacció, canviar «l'emissió de deute públic» 
per ,d'anada a !'eneleutament», i :1ixo seria coh erent 
amb la redacció de l 'article 16. 

Res més, gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la p arauIa el Sr. Quetglas . 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Sí, moltes gracies, Sr. President. Nom és per una 

qüestió d'ordre i pel que pertoca al que pot ser el des
envolupament de to t el debat. Aixo no és un vot par
ticular. Un vot particular entenc jo, defensa el text del 
proj ecte . Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Vice-p r esiden t, Sr. Huguet. 

ELSR. HUGUET I ROTGER: 
Sí, gracies, Sr. President. Com a Diputat he de dir 

que, efec~ivament, el vot particular és al text del Dro
j ecte, no obstant aixo, l'explicació que ha fet el Conse-
11er , I'ha feta des del punt de vi sta del Govern, en el 
senti t que n o hi hauria cap problema amb aquesta r e
dacció si s 'acceptava aquesta nova redacció. I , per tant, 
nosaltres r etiraríem aquest vot particular. 

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

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sí, també és una qüestió d'ordre, aixo. Resulta que 

es defensa una cosa de la qual ni hi ha text ni hi ha 
propos::a ele transacció a Comissió, no hi ha res, nos
altres voldríem que el debat es dugué s pel Govern, tam
bé, amb els termes del Dictamen, 110 d'una aItra ma
nera. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Portaveu del Grup Par] a m eIl tClri d'UM, vol inl c r

ven i ·' pe r defensar el vol parlicula r o no? Perque hi ha 
ha"ut un vot particular i ha d emZI~at la paraula i ha 
in tcrvengu' el Consell er, h ;:\ dit que p arlava com a Con
seller i ha fet una propos tCl el e can\'i. Sr. Por'aveu el el 
Gn n UM, per defensar el seu vol par licular. Té la pa
raula. 

E L SR. PASCUAL I AMOROS : 
S r. Presielent. Bé ia hem dit e l problema quin és , 

que hi ha una contradicció amb l'article 1 i l'article 16. 
Efec livamel1t, en Comissió ha sortit un Dictamen que lé 
aquesta con tradicció, i nosaltres pensam que seria bo 
que no h i fas, que es canvüts , o sigui, tal com ha dit el 
Cons~lIer d'Economía i Hisenda, i per aixo , pensam que 
es pot fer si hi ha el consentiment ele to ts els Grups 
Parlamentaris , per canviar aquesta par aula . 

Aixo és tot, Sr. Presi dent. 

EL SR. PRESIDENT: 
S: rs. Portaveus, hi ha inconvenient q ue es canvil 

aquesta paraula o no? Per com en¡;ar a transacCIonar. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. Presielent . Nosaltres no tendríem inconvem ent, 

sempre que es posas tal com esta a l 'articulat de la 
Llei, «emissió ele deute públic o credi!», no «credit », 
sinó «emissió de deute públic o creelit». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, ho accep ta , a ixí? 

EL SR. CONSELLER D'E CONOMIA 1 HISENDA 
(Alexanclre Forcacles i Juan ): 

Gracies, Sr. Presiden t . Sí ,_senyor. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aleshores, procedeix so tmetre a votació l' ar tic1e Ir, 

amb la modíficació que s'ha introclulda. 
Sres . i Srs. Diputa ts qu e voten a favor, es volen ai -

xecar drets? 
E n contra? 
Abs tencions? 
Que da aprovat p er unanimitat I'article Ir el e la Llei . 
Els articles 2, 3, 4 i 5 no tenen esmenes , per tant, 

si no hi ha inconven ient, els sotmetrem conju nt ament 
a vo ~ació. 

Sres. i Srs. Diputa ts que votin a favor deIs arti
eles 2, 3, 4 i 5 del Dictam en, es valen aixecar drets , 
per favor? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queden aprovats p er un animitat. 
L'article 6 té m anten guda una esmena, del Grup 

Parlamentari PSM-En~esa de l'E squerra de Menorca. 
Per defensa l'esmena núm. 4, té la parauIa el seu Por
taveu, Sr. Sebastia Serra , el seu Portaveu per a aques
t a esmena. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Ens trobam davant un arti

ele deIs que creim que tenen una importancia f!rossa si 
volem fer realment una bona lIei ie Pressuposts, i, de 
fet , si volem que hi hagi un compliment es:ricte, per 
part de l'Executiu, del que diu la Llei de Finances i ob
viament aquesta mateixa Llei de Pressupos ts. 
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Pensin, Sres. ¡Srs. Diputats, que en el moment en 
que nosaltres demanam que només s'autoritzin transfe
rencies de credit previstes a l'artic1e 52 de la Llei de 
Finances, sempre que afectin els credits d'un mateix 
programa, ho feim per una raó doble. Per una banda, 
perque pensam que uns Pressuposts es presenten d'a
cord amb la classificació económica de la despesa, és 
a dir, un aspecte de naturalesa economica important. 
Pero, al mateix temps, ens trobam que el Pressupost es 
presenta també per programes. I nosaJtres ens dema
nam que sera d'un Pressupost, que pot ser d'un Pres
supost que no exigim un grau d'execució deIs credits, 
una avaluació de cadascun deIs programes i saber si 
s'han complert o no a cada moment e1s objectius de 
cada programa. Nosaltres creim que si es va al redac
tat que en aquests moments tenim, ens trobarem que 
hi haura programes d'algunes Consclleries que e<; troba
ran sensc partida pressupostaria o es podran trobar du
rant tot aquest exercici del 88. 

Per altra banda, ens podem trobar, amb molta de 
facilitat, que no hi haura manera, d'avaluar cadascun 
dels programes, els objectius que s'ha marcat el Con
seller, la Conselleria, i no hi haura manera d'avaluar el 
grau d'execució deIs crcdits deIs distints profrrames 
que configuren cadascuna de les Conselleries. 

Nosaltres pensam, amb bona logica política, que 
vostes, senyors del Govern, quan han presentat aquest 
Pressupost per programes a cada CO'1selleria, tenen ben 
cIar quins són els objectius de cada programa. tenen 
ben cIars els costos i tenen ben cIar que ban -el'avaluar 
vostes mateixos i no només el control parlamentari, el 
compliment de cadascun deIs seus programes. En con
seqüencia, nosaltres creim que s'ha d'admetre una es
mena d'aquesta naturales a per fer possible una visió 
autocrítica, una visió avaluadora deIs objectius que vos
tes mateixos s'han trac;at a aquesta Llei Pressupostaria. 

De tates maneres, nosaltres volem advertir que si 
hi ha qualque Grup Parlamentari que pensi que aques
ta esmena és massa rigorosa, és massa dura, en tant 
que es vulgui que el Govem, dit amb expressió popu
lar, no vagi en moto, en el sentit que fa el que vol una 
vegada aprovats els Pressuposts, si s'entén que és 
massa dura, volem recordar, repetim, que sempre ens 
trobam que, segons l'artic1e 7, el Conseller d'Economia, 
d'acord amb les seves competencies, podra transferir 
cn~di~s d'un programa a un altre, (lins una mateixa sec
ció pressupostaria. 

En definitiva, nosaltres creim de coherencia, que 
no puguem desvirtuar els objectius deIs programes i, 
en conseqü<encia, creim que s'ha el'intentar solventar 
un problema que, no és que doni només massa marge 
a l'Executiu, sinó que fa inavaluable els objectius deIs 
programes de cada Conselleria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Senyors que vulguin intervenir? 
Té la paraula el Conseller d'Economia i Hisenda. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(AJexandre Forcades i Juan): 

És un tema que ha estal molt c1ebatut dins la Co
missió i dins la Ponencia. aleshores, crec que no ve al 
cas repetir els argumenis. jo pens que el Govern, amb 
el seu complimcnt d'objcC'tius es1á perfectamcnt con
trolat, s'ha millorat el control, s'ha comple~at el con
trol parlamentari, i, aleshores, assignar aquestes mis
sions a la Conselleria cl'Hisenda, quc diu el Sr Porta-

. ~ ~. - - . .... .' .' '. . 

veu, seria, no només encotillar la labor del Govern, sinó 
també recarregar les funcions de ia Conselleria d'Hi
senda, tenim altres mitjans per aconseguir aquests con
trols i els objectius deIs programes. 

Res més, gracies, Sr. Presiden!. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part del Grup del CDS, el seu 

Portaveu, Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sí, moltes gracies, Sr. President. Molt breument, 

per anunciar el nostre vot negatiu a aquesta esmena, 
perque entenem que, a més d'introcluir una limitació a 
la Llei de Finances, una limitació que és innecessaria, 
probablement el que fa és burocratitzar i allargar més 
els processos, aquest Projecte de Llei. tal com surt de 
Comissió, té prudencia suficient i elements de conten
ció suficients al Govern en relació a les moclificacions 
de credit, hi ha transaccionat un text que limita les 
possibilitats de modificació ele credit a un 10 i a un 
15 % del total de les partides, d'altra banda, hi ha in
corporada l'obligació de publicació d'aquestes moelifica
cions de credit, en conseqÜrencia, les garanties de pu
blicitat i d'avaluació del compliment deIs programes 
estan acomplides, i, per altra banda, l'obligació d'haver 
ele dur les transferéncies a Consell de Govern qua n 
afectin distints programes, no significa més que una 
burocratització o un pas més a l'hora de la seva apro
vació, perqu ' jo entene que no hi ha Consell ele Govern 
que pugui negar a un Conseller una modificació de cre
dit que afecti exclus ivament la seva Conselleria, i, per 
tan to I'ún ic que faríem seria dilatar més els terminis i 
fer més engorrosa la tramitació. En conseqüencia, no 
aportant garanties suplementaries i únicament allargant 
la tramitació i, d'alguna manera, limitant la mateixa 
Llei de Finances, nosaltres entenem que és innecessari 
i, per tant, votarem negativament aquesta esmena. 

Moltes gracies, ·Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup Socialista, té la paraula el Sr. 

J osep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Bé, l'esmena que presenta el PSM 

és una esmena que nosaltres consideram molt interes
sant, peró dins un altrc context, i I~o inlentaremeXDli
car. El que ctiu I'article 52 de la !Jei de Pinallces' és 
que eIs nsell 1"S podran fer modificacions ele credit 
dins el mateix arLicJe. El P M vol inlroduir, el maLeix 
article vol dir de tata la secció, de ~ota la seva Conse
llena. El PSM intenta, amb aquesta esmena. i'1troduir 
una modificació que sigui dins el ma~eix pro¡!rama. 
L'esmena, en la nostra opinió, és totalment lo~ica, si 
el Govern hagués fet un Pressupost per programes o 
s 'hagl.lés cregut que té un Pressuposl per prO<7ram I 

ens pre enLa un pres up sI per pro~ramei ub-progra
mes qu no é UII pres up0s l per programes i sub·pro
grames, que és ulla subd ivi s ió, un poquet «a l (re bol,-
11o». de la ecció dete,'m iní'lda. amb m eles ele pro~ra
mes, dins diverses Conselleries, dins la mateixa Conse
lleria, etc. 

Ciar, el PSM, en la nostra opinió, té elues intencions, 
nosélitres a Comissió varem dir que era un tema que 
ens volíem estudiar i ens J'hem eS':udiat, té dues inten
cions. Una, la que deia el senyor del CDS, que té raó, 
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j.lOSZlU una limi tació més a les possibles transfet'encies 
de credit, pero CITe que n'hi ha unZl altra, que és la 
més impor t<lI1\ i per a Zlixa nosaltres li donarcm suport, 
e¡ ue és que e l Go\'crn es decideixi a pensZlr i a actuar 
en [unció del que és un pressupost per p rogrZllll es , que, 
ZI b fi, ens presenti un pressupost per programes, i així, 
aquestes limitacions que teoricamcnt tendría clin ~ els 
prcssuposts actuals, practicament li desapareixerien, 
perque el que [aria el Govern seria saber exactament 
quc hZl ele fer c1ins un programa determinat, i no ac
tuar clins la ConselIeriZl, com si, alla que diu programa, 
Sl'b-programa , ctc., no existís, que es en realitat el que 
es fa, i que és el que, tZl]1~ el PSM com el Gnlp So
cialista, no volem que es faci. 

A posta, després d'haver pensat tranquiHament en 
aquesta esmena i veure le,> dues intencions, una, Iími
tativa, la man co important. l'altra, de racionalitat i ade
qua:::ió deIs pressuposts al que és un pressupos~ per 
programes, nosaltres votarem favorablement: 

EL SR. PRESIDENT: 
Sotmetem a votació, ido, l'esmena núm. 4 del Grup 

Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca . 
Sres. i Srs. Diputats que votin el favor, es valen ai

qecar clrets? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que vaten en contra, es volen 

aixecar drets? 
Moltes gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la votació: vots a favor, 25; vots en 

contra, 33; abstencions, no n'hi ha. Per tant, queda re
butjada l'esmena núm. 4. 

Sotmetem a vo!ació, ido, l'article 6e, tal com ve al 
Dictamen de Comissió. Sres. i Srs. Diputats que vatin 
a favor, es volen aixecar drets? 

Sres . i Srs. Diputats que voten en contra? 
Moltes gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la votació: vots a favor, 54; vots en 

con~ra, 4. Queda aprovat I'article Se, tal com ve al Dic
tamen. 

Els articles 7 i 8 no ten en esmenes, per tant si no 
hi ha inconvenient, eIs sotmetrem conjuntament a vo
tació. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen ai-
xccar drets? 

En contra? 
A bstencíons? 
Queden aprovats per unanimitat. 
A ]'article 9 té viva !'esmena núm. 5, el Grup Par

lamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca. Per 
defensar I'esmena, té la paraula el ParJamentari Sr. Se
bastia Serra . 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Quan plantejam l'esmena a 

l'article 9.2, certament, ens convé precisar moJtíssim i 
intentar reflexionar perque, Sr. Conseller, d'aquesta es
mena. sí que hi va haver debat en Comissió amDli, a 
l'anterior, no, vost,e ho ha dit, no hi era, l'han -infor
mat malament, d'aquesta sí que hi va haver debat am
pli, a1eshores voldríem precisar moltíssim quin és l'ob
jectiu del PSM-En!esa de l'Esquerra de Menorca en 
aquest articIe 9.2. Quines modificacions praposam? 

En primer Iloc, proposam eliminar la paraula res
tants de la tercera línia del paragraf segan, i, en segon 
lloc, afegir del saldo d'execució per obligacions i drets 

rcconeguts. Per qué? Eliminar «rcstants» és per acon
seguir una reelacció més acurac\a , i ;)cnsam que és bcn 
possible fer-ho, perque, obviamcnt. pensam que s'han 
ele poder rebre incorporacions ele romanenls, fet que la 
redacció ele! prajecte pareix que únicament poden afec
tar al'res seccians pressupustaries i no a la secció 14, 
Economía i Hi senc\a. Per tZlnt, ens trobZlm amb una pre
cisió tecnica i de millora de la reelélcció ele la !lei . 

Anem al segon apartat, que és afegir elel sa ldo d'e
xecució per obligacions i c\rets reconcguts. Nosal:res 
aquí perseguim aconseguir una lleí ben reclac1acla des 
eI'un pUlll ele vista t~cnic, de pr,ccisió COllccpl md i 
creim que és molt necessari que ni hagi tIna precisió 
constant, i pretenim que la !lei c1cfineixi que entenem 
r er limitació quantitativa resultant de la liquida ció deIs 
Pressuposts Generals del 87. 1 amb que ens basam quan 
cleim aixo? Ens basam, en primer lIoc, en la mateixa 
LIei de Finances, I'article 97.6.a) és prou dcfínitiu en 
aquest aspecte, en segon lIoc, ens basam en el fet que 
a la LIei ele Pressuposts elel 87 es va aclmetre' una es
mena ben igual a la 'que presentam avui i, de fet, ens 
sorpl1en que en aquests momen!s, en Ponencia i a Co
missió, no s'hagi admes seguir I'article 97.6.a) ele la LIei 

1. finan e i eguir la ma lcixa Llei Pre sup laria el · 
l'any 87. Pero, hC01 volgut, una mica, avaluar, crear 
une hipbtes is ele treba ll, reSpeCle!l pe¡- qu' n aquests 
moments, el Govern, Alian~a Po~)UJar-ParLit Lib ral, 
Unió Mallorquina, amb el suport a Comis ió e1e l cn , 
cosa estranya, en aqucs t cas, ens intenti aturar un avanc; 
de la L1ei Pressupostaria del 87 i de la mateixa L1ei de 
Finances. I hem analitzat, mínimament, com ha anat l'e
xectlci6 de pres upOSls, Is aldos d'execució pressupo _ 
taria el e I'any 84, 85, 86 i 87. 1 és aqui on ens irobam 
amb probJ emes. gl'avissims quan entram, n al aldo 
d'execució pressupo thin del 84, 85 i 8~, que .c'n po
dria dir aquí que é la Legislalura pa sacia j, ' n Con e
qi.i<:ncia no es el c1ebal que feim, per' sí en hem tro
ba l amb probl mes qua n hem entl'at al sa ldo el' xecu
ció pressuposlaria del Pl'eSSUpOslS del 87, j h hem 
fer a partir de J' . tal de ompte que ens va presen
tar el o\/ern dja 30 de etembre del 87. Alesh res, ns 
hem trobat amb una hie de J robJ m que ón I 
qu volem fer meditar, basicam n als ,T'UpS qu· en 
Ponencia i a Comis ió J o varen segujr aqllesla orie.n
tac iú nos tra. 

NosaItres pensam que el fet que al Capitol d'in
gressos es parli del Capítol O fins al 9, és correcte, pero, 
en canvi, al de despeses, no hi ha informació elel Ca
pítol 0, en conseqüencia ens trobam que I'estat de 
comptes a 30 de setembre del 87, fa que s'incomorin, 
de fet, uns d,eficits via modificacions de credit. El de
ficit avaluable realment és de 1.766 milions, pero que 
la xifra real sera malt superior, perque, de feto obser
vam que el 87 hi ha hagut una ruptura d'equilibri pres
supostari. En conseqüencia ens trobam que, d'acord 
amb els números que el Govern ens va presentar, aguest 
equilibri pressupostari que legalment s'ha de tenir es 
pot haver romput el 87 i, obviament, ho dei m com a 
hipotesi de treball a l'espera de poder debatre amb pro
funditat aquesta liquidació. Pero és que si la Llei s'apro
va tal com avui la duim aquí, certament ens trobam 
que aquestes ruptures d'equilibri pressupostari es po
den donar, no només el 87, sinó als Pressuposts oel 88. 
Perqu'e és més que eviclent que segons aquestes pers
pectives, hi bauria una liquidació ,:lel pressupost del 87, 
amb deficit, cosa que seria iHegal i, al mateix temps 
no sabríem d'on podem treure els doblers per cobrir-ho 

'. 
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En definitiva, creim que, logicament, s'ha de deba
tre i meditar mínimament els arguments que hem do
nat, i cercar un poc la motivació que el Govern tomi 
enrera una cosa de Llei de Finances i de Pressupost 
del 87, i, al ma~eix temps, volem desfer, amb tota ro
tundi~at que amb aquesta precisió tt~cnica i terminolo
gica, comuna a aItres Parlaments de Comunitats Auto
nomes i a altres Parlaments Europeus, es pugui afec
tar a tercers, perjudicant. cosa que és absolutament 
falsa. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que volen intervenir? 
Té la paraula, perdoni, té la paraula el Sr. Conse

ller. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

Gracies, Sr. Presielent. Nosaltres entenem que la 
redacció finalmenL adoptada cI'aquest article, amb la in
corporació del tercer paragraf, és quasi perfecta. Vo
lem elir que el fet d'haver clonat entrada a l'informe 
ele I'Inter\'entor General, és un tema que ens ajuda, 
per una part, a augmentar el control i, per 1'<1ltra, a 
donar un cara.c1er tecnic a aquests temes de liquidació. 
Jo no estie d'acord amb la rotura que hi pot haver en
tre la Liquidació elel 87 i les anteriors. els comptes que 
s'han donat per enclavant del 87, cal tenir en compte 
que és un exercici que, com els altres, també, arran
ca t::trcl, jo cre-,= que el control parbmentari, si els Pres
suposts teí1en vigOl-, com és el'esperar, si Déu ho vol, 
i el Parlament els aprova, dia Ir de gener, jo crec que 
la transpar1encia informativa que podra elon,ar el Go
vern al Parlament, tecnicament i comptablement es mi
llorara moItíssim, perque, tenguin en compte que amb 
l'actuació de proves i ele pressuposts, no vul! dir que 
no es pugui milI orar la gestió, pero, logicament, jo m'he 
trobat que practicament s'arranca l'exercÍci molt més 
endavant. I, per aItra part, jo en~eoc que aquesta re
dacció és conforme amb la Llei de Finances. 

Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del COS, té la paraula el seu Portaveu, Sr. 

Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Sí, moltes gracies, Sr. President. El dehM pressu

postari és farragós i, de vegades, molt difícil, i quan 
debatim aquestes qües 1 ions. encara s'evidencia més, per
qUI~ aquí, elel que parlam és c\'un problema conceptual 
i d'un problema comp:able. i aixo sempre dificulta molt 
les coses. 1 vos te, Sr. Serra, mai ~n Ponencia i en Comis
sió, no havia planLejat una arguni.entació tan ben prepa
rada com en aquest PIe, en defensa del seu punt de vis
ta, per tant, Ji han prepara1 molt millor eIs papers, 
el:cctivament, pero, de totps maneres, la confusió ori
¡rillélrá que fa que el nos+re Grup s'oposi a aquesta es
mena subsisteix, Pcrque Iv confusió origilúria, si m'ho 
permet, Sr. Serra, és una confusió purament compla
blc. 

Establir la limitació quanli 1ativa, en relació a les 
possibi1ilats c\'incorporació al salelo d'execució per obli· 
gacions i clrets reconeguts coloca l'Administració i es
pecialmcnt el part icular contractista, en una situaCló 
cl'insegureta t jurídica absolulament espantosa, és a dir, 
si aquí ,"oste em parlas del salelo c\'execució per elispo-

sicions, obligacions i drets reconeguts, llavors ja seria 
una altra cosa. Perque, evidentment, les quantitats dis
posades, han aixecat una expectativa davant tercers, no 
una expectativa, perdó, sinó un dret davant tercers, 
per exemple amb el compliment d'obligacions contrac
tuals. Per posar un exemple, el cas d'un contractIsta 
que té un contracte firmat, i que si vost:e limita la pos
sibilitat d'incorporació al saldo d'obligació, significaría 
que l'obra realitzada, per exemple, o I'obra no realitza
da durant .I'anualitat, no per responsabilitat seva, sinó 
per causes, per exemple, climatologiques, que és una 
causa bastan! freqüent, per exemple, c\ins les obres pú
bliques, no podrien ser incorporats si no s'espera que 
el salelo de liquidació d'obligacions reconegudes ho per
metés, amb la qual cosa, a la segiient anualitat ens tro
baríem que aquel! contractista se n'aniria al contenciós 
administratiu i de manera absolutament indubtable 
guanyaria, i guanyaria sempre, i aleshores sí que es 
produiria el que vos!'e ha dit, com se li pagava a aquest 
senyor? 

És a c\ir que el tema és saber exactament ouin és 
el punt alIa on l'Administració contreu la seva -obliga
ció contractual, que és en el moment ele la disnosició, 
no és en el moment del reconeixement de l'obligació i 
aquí hi ha aquesta confusió comptable que, p~rdo~i, 
Sr. Sena, pero estant molt c\'acorcI amb el que vos:e 
diu, quant a la finalitat a aconseguir per aquesta es
mena, entenc que l'esmena esta equivocada, i ja és una 
argumentació que li varem exposar él Ponencia i li hem 
exposat a Comissió i li mantenim a PIe. Si voste nar
las ele saldo d'execució per disposicions, el tema s~ria 
completament distinto I aixo és la raó, que és una raó 
purament tecoica, comptable i d'atendre la sefffiretat 
juríelica que qualsevol Llei de Pressuposts ha ele con
tenir ele manera inequívoca, per la qual nosaltres ens 
veim obligats a votar que no a aquesta esmena. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari So

cialista, el Sr. J osep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sí. Nosaltres ens abstendrem a aquesta esmena, 

perque, la veritat, és que a la Ponencia es va arribar 
a un acord que creim que és interessant i accentúa el 
c~ntrol sobre la disposició elels saldos del 1986. El elar
rer paragraf, .i ho dei a el ConselIer i ho c\eia bé, que 
s'hagi de fer un 'informe de la Intervenció General i 
que aquestes incorporacions siguin de caracter general, 
creim que aelequé]. bastant bé el que ha ele fer un Par
lament i el que hem de fer cadascun eleIs Dipu!ats, no 
podem posar al Govern en una situació practicament 
impossible ele no poder complir una Llei, peró. en can
vi, l'hem de posar en una ~ituació o ha el'estar ell' una 
situació que les seves decisions, respecte del compli
ment c\'aquesta Llei, respecte ele les incorpOl-acions deis 
saldos pressupostaris c\el 80. estiguin, com a mínim m'a
Jades o, almaneo, informarles, per b Inlervenció Gene
ral que vetllara per la segllreta! jurídica i no iémt per 
les nccessitats politiques, N1Jsaltres creim, per tan t , que 
amb aquesta limitació esta baslant aclequat aquest ar
tiele i, ¡Jer 1ant, CI1S abstenclrem a b. vo 1:ació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Posam a votació, ielo, I'esmena núm. 5, presentada 

pe! Grup Parlamentari .. . 
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EL SR. SERRA J BUSQUETS : 
Puc fe r uni\ pelila r~ pJica ZlI CDS? 
Gra ei cs , Sr. Pr es iden!. 
Sr. Quctgbs, arli cle 46.2 de la Lleí de Financcs d iu 

a la seva I1 etri\ e) prescrill que el s crecli ts que gi\ran
teixen compromissos ele des pesa eonlret s aban s de l tan
cam en t el e I'c:\ c rcici prL's supos:ari i que, per mot iu s ju s
¡i [iGtts, no s 'l1 Zlgin pogut real itzar durant l 'exerc ici , es 
poclr~lD in corporar n J'es la t ele dcsp~scs de I'exercici se
giient. E n con seqü enciZl , és m és q ue cviclent que el seu 
Zlrgumen t sobre la in seguretZl '. jurídica no és v~lj(l. 

EL SR. PRESIDENT: 
A votZlció, ido, I'esmena núm. 5 a I'article ge del 

Grup Parlam entari PSM-En~csa de l'Esquerra ele Me· 
norca . 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen ai
xecar el r e ts ? 

Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats CJue votín en contra, E' S volen 

aixecar drets? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abs tenen? 
Gracies . 
Resultat de la votació: vots a favor, 4; vots en con

tra, 33; abstencions, 21. Queda, per tant, rebutjada J'es
mena núm. 5. 

Passam a la votació l'artic1e ge. 
Sres . i Srs . Diputats que votin a favor, es volen 

aixecar drets? 
Sres . i Srs. Diputats que voten en contra, es vol en 

aixecar d rets? 
Moltes gracies. 
Abstencions ? 
Resultat de la votació: vots a favor, 54; vots en con

tra, 4. Qu eda aprovat, ido, }'article ge . 
A l'artic1e assenyalat amb el núm. 10, hi ha una es

mena viva mantenguda pel Grup Parlamentari PSM-En
tesa de l'Esquerra de Menorca, la núm. 7. Per part del 
Grup Parlamentari, té la paraula el Sr. Sebas tia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS : 
Sí. gracies . Sr. Presid ent. El nostre Grup Parlamen

tari, per traelició hi storica i p er reflexió políti ca cons
tant, va presentar aques ta esmena respecte deIs sous 
deIs Alts Carrecs d e la Comunitat Autonoma, i ho va 
fer tenint en compte una mica la realitat so cio-econ :J
mica de les BIes , te nint en compte una mica el context 
general d .-: les administracions públiques . La nos tra es
mena. en definitiva, és una esmena de reducció en 
500.000 P IS. l ineal s a tots e[s AIt Carrees el que s 'han 
pressupo ralo En el finit iva, é una e mena que fa pos-
ible, s,.gons el nos tr e punt de vis ta . uns 50115 ac1equal5, 

amb un augm ent pel 88 entor,n d'un 9'02 % s i e l 
r a1cul nO c ls l llim CCluivocat , pero és una esmena que 
hem pensat que a ixí com ve el tcxl de Pone ncia j de 
Comissió, en certa manera, ens fa entrar en un dubte. 
L::t n ostra esmena és de reducció de jornals , en mig mi
lió, pero a Comissió, aquesta vegada s 'ha arribat a un 
acord, que nosaltres ja veiem perdut fa bastants mesos, 
per no dir anys, que era parlar de dedicació absoluta 
deIs membres de l'Administració de la Comunitat Autó
noma. 

Per a nosaltres, la dedicació absoluta de Consellers, 
Directors Generals, Secretaris Generals Tecnics, és un 
tema molt important, perque estam cansats de sentir 
i de saber que hi ha massa buffets oberts on els cap-

vespre i, fin s i tot, cls m a Li ns , hi ha carrecs de Govern 
q ue hi van, que fan proj ec les, c te., etc. Al eshores el 
[et que dins Comissió i din s Ponencia es p arlas de de
d icació ab soluta fa que , en aqucs 1s m omcnLs, ens tra· 
be m en una certa contraclicció, entre seguir am b la 
nostra pos tura de manco jornal, pero amb la situació 
jurídica actual que és no te ni r l'obligació d'un a d c
clicació absoluta s i es vol guanya r aques t jo rnal , o en 
aquest moments, en certa m anera, clonar una l!um ver
d a poJitica a aques ta p ossib le exigencia de ded ica ció 
a bsoJu ta o Davant aquesta contradicció, optam p er rc
ti r ar l'esmena , exigir a l'Executiu la cledicacíó absoluta 
de tot s els seu s membr es, no només dd Govern, sin ó 
Secretaris Generals Tccnics í Dírectors Generals, i, a 
la votació de l'articlc ens abs tendrcm , perque així tots 
p ensam que les xifrcs haguéss in pogut tenir una pujada 
m és moderada que la pujada que es vol efectuar. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies , Sr. Serra. Donam per r e tirada l'es

m ena núm . 7, passam a votar J'a rticJe assenyalat amb 
el núm. la. 

Si, té la paraula el Sr. Josep Alfonso. 

E L SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí , Sr. President, nosaltres voldríem fer un torn 

cl'íntervenció normal, i, si em p ennet, passarem a .. . 
(Pausa) 
Sr. Prcsident, Sres. i Srs. Diputats, es tam en un 

t ema que és molt important, i el nostre Grup no J'ha 
volgut cleixar passar sense una intervencíó explicant 
quin va ser l'acorcl a que es va ar, ibar a Ponencia i a 
Comissió, i el perque de la postura del Partit Socialista , 
una p os tura mantenguda durant bas tants el'anys , d e 
clonar un suport absolut, tota l a aquest arti cle. 

És molt impor tant el tema, p erque durant tres anys, 
e l Partit Socialista i els altres Grups de la Cambra, a 
l'oposició, m anteníem la postura que les r e tribucions 
deIs Alts Carrecs de la Comunitat Autonoma, havia de 
ser una retribució, si no a nivel! d'empresa privada, sí 
a nivel! ele la dignitat que un Con seller o un Presiel~nt 
de Comunita t Au tonoma ha de ten i!', i t ambé a nivClll d e 
la responsabilitat que se li ha d'exigir aIs que ma
n egen la governabilitat el 'aquesta Comunitat Autonoma, 
i, sistcmaticament, tota aquesta Cambra, tots els antics 
Diputats el'aquesta Cambra ho saben, nosaltres havíem 
mantengut que els sous no era un tema discutible per 
a nosaltres, p ero sí era discutible la eledicació que ha
vi en de t enir els Alts Carrecs de la Comunitat Autonoma, 
a la seva feina, j havíem mantengut, igual que enguany, 
la incompalibi lital rel(Íbutiva, qu e no incompatibilitat 
funci.onal. paregLlcla, pero n~tributiva d'un alt carrec 
amb qua lsevol altre tipus de retribució, excepte l'admi
nistració del seu p atrimoni famili ar. 1 havíem elit altres 
vega des que el tema arribava al punt tant curiós , com 
a mínim, que el President de la Comunitat Autónoma, 
amb una retribució, Ileugerament superior a un Con
seller, era absolutament incompatible, i un Conseller 
p e dia ser per fectament, com sabíem que en~n certs Con
sellers o Alts Carrecs, compatibles amb qualsevol aItra 
feina, el seu despatx professional, la gerencia d'un ne
goci , etc., i ens pareixia que era, ccm a mínim, ofensiu 
p el Presielent de la Comunitat Alltonoma que suposam 
que no només l'exercici del carrec li dóna aquesta si
tuació de no comparar-se a ningú més, pero era ofen
siu pel President ele la Comunitat Autonoma, que co-
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brava 200, 400.000 pts. més que un Conseller, i men
trestant, aquest Conseller i podia fer de tot, i el Pre
sident havia d'estar 24 sobre 24 hores al seu despatx. 

Enguany, a la fi, la composició de la Cambra ho 
dóna així, després de moltes estirarles, ho hem de dir 
també així, s'ha arribat a l'acord que els Alts Carrecs 
de la Comunita 1 Au lonama no podran pCl"cebrc altre 
üpus de retribució que la derivada de la scva funció, 
a part de l'administraci6 del seu pat rimOlll familiar, és 
a eHr que el on e Il crs, eJs Dlrcc lors G nerals, · 15 C' 

retaris Ge l1crals Tecnics, estaran a la matei'a i tuació, 
en aque t aspecte, que e l P r siden l de la Comullitat 
Aulonoma, tanl d bé! I, a pos ta, no en tal eLs cas 
obviamGnt. 

Es diu que un Conseller, si vol fer compatible la 
seva professió amb l'exercici de la Conselleria, nosal
tres no ho recomanam, nosaltres dirÍem al President, no 
ho perrncLi , pero la L\~ i ho c1iu nixí. lendra una re l ribu-

ió complementaria d'un s cent de mil de p sele , 
600.000 Pls. l1e¡' a un Consell er, 900.000 er al Vice-I re· 
s iden l i 700.000 I el' als Dire lors Gcnc l"als. ·s qualqlle 
'osa, nosaJlrcs voldricm un poque l m ~s, p ' ro jo hem 

;:¡rirbaL a un punl d'ava nf; imporlan L. T és qlle e l ' A1LS 
arrees d'aques ta oll1ull ital AlIl o;-¡ 111<1, per I e rceb re 

'la maleixa r , lribuc ió que un <:lIt d'l rre d'un :lItre , ha ll · 
r<'ln d., 1 tllcar-se lotalment " la fe ina de I ~I omunital 
Autonoma. Possiblement, qualque Conseller renullcii a 
aquesta retribució complementaria, jo ho crec, jo de
manaría al Presiden1 que si hi ha qualque Conseller 
que renunci"i a aquesta rctribució, scri:l molt millar que 
renuncias al carrec, perque la feina el'Alt Carrec d'a
questa Comunitat Autonoma és prou important perque 
no es pugui fer res més. 

Moltes gracies. 

P,L SR. PRESIDENT: 
Sotmetem a votació, ido, I'artiele núm. 10. 
Sres. i Srs. Diputats que vo1in a favor el'aquest arti-

ele, es volen aixecar drets? 

Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

Moltes gracies. 
Resultat de la votació: vots a favor, 54; vots en con

tra, cap; abstencions, 4. Queda, ido, aprovat l'artiele 
núm. 10. 

EIs arlicles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 no tenen 
esmenes vives ni mantengudes, per tant, si no hi ha 
inconveníent, els sotmetrem a votació conjuntament: 

Sres. i Srs. Diputa1s que votin a favor, es valen 
aixecar dre ts? 

En contra? 
Absten cions? 
Queden aprovats per unanirnitat. 
A l'artiele 19 tencn esmenes vives i mantegudes els 

Gnlps Parlamentaris PSM-Entesa de l'Esquerra de Me
norca, la núm. 11. i el Grup Parlamentari Soc iali s ta. 
la núm. 20. Per defensar l'esmena núm. 11, del Grup 
Parlamentari PSM·Entesa de I'Esqucrra de Menorca, té 
la paraul:1 el Sr. Sebastia Sena. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Sí. gracies, Sr. President. Estam davant una esme
na que, en principi, ens semblava totalment i absoluta
ment logica. PClrlam el'unes quantitats di sc rcccionals, i 

nosaltres proposam substituir 500.000 Pts. per 300.000, 
creim que amb 300.000 ja n'hi ha més que suficients, 
donades les circumstancies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller, Sr. Forcades. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

Jo crec que voste ha pronunciat una paraula que 
tenguem punts de vista totalment dif'erents, parla de 
discreccionals, aquí no hi ha res de discreccionals. Hi 
ha un prcjecte que esta englobat amb una mÍ'llora de 
gestió, i aquestes 300.000 Pts. que pass en a 500.000 Pts. 
continuen sotmeses a tot tipus de control, l'únic que 
passa és que s'assimilen a la fase de tramita ció urgent 
i, aleshores, fa que la gestió es millori, i, a cap moment, 
es deixa de complir, p er exemple, el principi de con
currencia necessaria per poder fer despesa, per tant, en 
absolut puc aclmetre que siguin quantitats discreccio
nals, són quantitats sotmeses a la tutela propia de la 
trClmitació urgen1. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Crup Parlamentari CDS, té la paraula 

el Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. A mi m'agradaría que 

no es transmetés la imatge que ens estam oposant sis
tematicament a tates les esmenes del PSM, ef que pas
sa és que les esmene que arriben as PIe són aquelles 
que són mantGngudes perque no han estat acceptades 
en Ponencia i en Comissió, i voldria recordar a aquest 
PIe i a tots, en general, que les es menes que han estat 
acceptades, incorporades al text, i. per tant, que estan 
recollides, tant del PSM, com deIs altres grups són mol
tíssimes, que s'han proclult pel vot favorable del CDS. 
És a dir no m'agradaria transmetre la imatge que te
nim aquÍ una batalla permanent, el que passa és que, 
dar, les esmenes que arriben vives són aquBlles que no 
han estat incorporades. 

Aquesta, en particular, és una esmena que no va 
suscitar excesiu debat, pGro les raons per les quals nos
altres ens varem oposar, al llarg de tota la tramitació, 
a aquesta esmena, són bastant obvies i bastant raona
bIes. La quantitat de 300.000 Ptes., considerades com 
a despeses menors, és una quantitat que figura als 
Pr~:s suposts d'aquesta Comunitat Aut6noma, si no re· 
cord malament, des de l'any 86. Des de l'any 86 ha 
plogut molt, i la inflacciÓ. ha allat creixent i, a més, 
s'ba prodult un altre fenomen important que ha estat 
la introducció sobre ¡'Impost del Valor Afegit, l'IVA, 
que significa un gr:1\'amen de, normalment un 12 %, 
1:1 quantitat més f'reqüent sobn~ les factures ele compres 
considerades menors, que anteriorment no existía, per
que l'ITE, com vos tes saben perfectament, es desgra
\'ava quan eren compres i adquisicions fetes per ¡'Es
t:1t i per la Comunitat Autonoma. 

Per tant, parlam d'una actualització d'una quanti
tat considerada per despesa menor, que de cap manera 
significa despesa no fiscalitzada, que de cap manera no 
si¡:!Ilifica ckspesa c1iscreccional que fuig dcls mecanis
m es normals de fiscalització, el que passa és que té una 
fi >'ca litzac ió a posteriori, molt més agil, molt més d
pidCl que s'augmenta ele 300 a 500.000 ptes. 
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Jo cree que, a més, hi h a una altra raó és que, (I'al
guna manera, la Comunitat Autónoma, l'Admini stració 
de la Comunitat Autonoma és una administració més 
rocgaeb, que jo. té una capacitat major de gestió, que 
ha gen;;ra t o que hauria d'haver generat una major 
c<::pacitat d'autoconlrol, i, en conseqüencia, estam acle
quant una quzll1 lia a una situació raono.ble i aclequo.nl
nos ¡¡ les qu;mties que són vigents arreu de l'Estal, és 
a dir que no estam augmentant de manera desmesurada 
la t;:¡xa ue c1iscrcccionalitat ni molt mcnys, sinó efec
[uant una adequació a les raons que jo. he dit: inflac
ció, IVA i una n,ajor capacitat de gestió que pcrmelcn 
p lantejar-se la pujada ele 300 a 500.000 pts. a despeses 
menors. 

Aquesta argumentació també és valida per a l' esme
na següent que manté la mateixa quantia per a la pos
sibilita t de delegació deIs Consellers amb els Alts Car
recs el;"; les Conselleries i, per tant, la consideram defen
sada amb els mateixos termes que aquesta. 

Moltes grácies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Que tglas . 
Per ele fensar l'esmena núm. 20, del Grup Parlamen

lari Socialista, té la paraula el Diputat Sr. J osep Al
fonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Aquestél. esmena és igual que l'anterior, ha quedat 

defensada ja pel Sr. Serra i r ebutjada pels altres Grups. 

EL SR. PRESIDENT: 
Al eshores procedim a la votació. 
Li va bé que sigui conjunta de les dues esmenes? 
Votació conjunta de les esmenes núm. 11 del Grup 

Parlamentari PSM-Entesa ele l 'Esquerra de Menorca, i 
la núm. 20 del Gnlp Parlament en') Socialista. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
aixecar drets? 

Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar drets? 
Abstencions? 
R esultats de la votació: vots a favor, 25; vots o:: n 

contra, 32. Queden, ido, rebutjades les dues esmen es 
que h em sOlmes a votació. 

Procedeix sotmetre a votació l'artiele 19. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

aixecar drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Moltes grácies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Gracies. 
Resultat de la votació: vots a favor, 32; vots en con

tra, 4; abstencions, 21. Queda, ido, aprovat, l'artide 19. 
A l'article 20, tenen presentades també esmenes, les 

12 i 13, el Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquer
ra de Menorca, i les 21 i 22 del Grup Parlamentari So
cialista. 

Pe r defensar les esmenes, pens que agrupades, 12 
i 13. del Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra 
de Menorca, té la parauIa el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Estam davant unes esmenes 

de característiques o de naturalesa semblant a les que 

hCIl1 discutit abans, pero es que aques ta vegada ja cns 
lrcbam amb unes quantitats baSl<.1l1t més solides i bas
Umt més importants. 

Nosaltres comprenem, efectivament , que una ael
ministració ha de poder funcionar amb una cerla agi
li tal, pero, col'locar-nos clespcses ek 7 milions i lllig de 
pessctes a CalTeC ele Conseileries, llosallres pensam que 
ja cstam parlant ele xii'res molt, T~lolt exageraclcs . Si d 
nustre Grup Parlamentari [eia qLieslió de les 500.000 a 
les 300.000, no parlem ja de fer güestió deIs 7 milions 
i mig de pesset;:s ele qu:': els tituJars ele les Conscl]e
ries disposarien si s'aprova la Llei tal com ve. 

l\:cs:.\!trcs proposam una xifra alta, pero una mica 
més m'Üdesta, que són 5 milions de pesseles, i crcim 
que aixo s'ajustaria bastant al que és el prcssupost 
el'en~uany, el'aqu-:sts doblers elels quals es poelra clis
posar, pensam que més de 5 miliol1s de pessctes, ja se
ria sortir ele la proporcionalitat. 

Pero és que hem ele comentar també el punt 19.5 
ele l'artiele. 1 aquí és al!a 011 ja eslam molt més preo
cupats. El Presiel;~nt j els Consellers podran delegar en 
q ualscvol clels Alts Carrees del seu clepartamen t amb 
caracter personal aquel les competencies en les quals es 
refereix a operaeions, la quantia ele les quals sigui in
ferior a 500.000 ptes. És a clir, que un AIt Carrec podra 
disposar fins a 499.999 ptes., aixo pensam que, amb 
franquesa, un Conseiler 110 ho ha ele voler i no ha ha 
de fer. En conseqüeneia, nosaltrcs que efi,:im amb la 
rcsponsabilitat deIs membres del Govern col'l ectiva
ment, i ele cadascun d'ells, pensam que aquesta quan
titat de 500.000 ha de quedar rebaixacla a 300, i, com 
que creim en la gran responsabi litat del Conseller c1'E
ccnom!a que, en definitiva, és el responsable deIs Pres
suposts, i ele l'Hble. President de la Comunitat, pen
S(lm que les seccions ele cadascuna de les Consellerics 
no han" ele superar, ele cap manera, cls 5 l11ilions de 
pessetes. -

Graeies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller d'Economia i Hisenda. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Alcxanclre Forcacles i Juan): 

Una altra vegada , ta l \"olta, les p<lraules pronuncia
des són la clau ele I'eslllcna. Diu vostc que posam a 
can-ec deIs Consellers, bé, tot és a carrec deIs Con se
l11ers. Aquests 7 milions i mig, com si fossin 25 o 30, 
són acarree dels Consell ers , i contra els Pressuposts. 
Aquesta quantitat esta so tmesa a tots cls controls, a 
totes les fases comptabl es de l'administració de la nos
tra Comunitat, molt sabudes, la R, la A, la D, la O, la 
P, etc., etc., i únicament, en el moment de la seva apro
vació, en 110c d'haver d'anar a Consell ek Govern, pot 
ser aDrovat per la Conseileria, amb tot el sistema de 
fisealització que vostes varen aprovar dins la Llei de 
Finances. En conseqüencia, acarree, tot és acarree, 
amb totes les fases comptables, amb tots els controls, 
només que, en aquest moment, consielcram que per l'e
volució deIs preus, per l'evolució de la gestió, pel s ma
teixos arguments que aquí han esmentats aItres Grups, 
consideram convenient elevar aquesta xifra que és a 
carree, com totes. i amb els mateixos eontrols. 

Passar de 300.000 a 600.000, cree que els arguments 
s'han esmentats, i tampoc no és que pugui disposar, 
sinó que gestiona aquest sistema de tramitació urgent 
i esta sotmes a tot el sistema de fiscalització, a tot el 
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sistema d e p agam ent, de manera que disp osar, no dis
posa, sinó que únicam ent impulsa i aprova els expe
dients . 

Gracies. 

EL SR. PRESID E NT: 
Per part del Grup Parlamenta ri CDS, té la parau

la el Sr. Quetgla s . 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Bé, les argumenta

cions són les mateixes, practicament, que les exposades 
a la defensa de la nostra posició en relació a l'esmena 
anterior del PSM, pero hi ha matisos que val la pena 
de referir. 

Em primer lIoc, pujar el límit d'autorització i dispo
sició d'un Conseller de 5 a 7 mi/ions i mig de pessetes, 
em pareix que és una cosa que no atempta absolutament 
enlloc i sota cap punt de vista la seguretat i el con
trol de l'Executiu, perquc del que parlam, no és que 
a disposició del Conseller es posin 7 milions i mig de 
pessetes, sinó que simplement, per parlar en termes 
planers i que tots puguem cntendre, que quan s'ha de 
firmar un conlracte que és fins a 7 milions i mig de 
pessetes, aquest contracte el firma el Conseller en 'lloc 
d'h2.ver d'anar a 'Consell de Govern, amb la qual cosa 
estalviam d'una setmana a deu dies, probablement, per
que, en definitiva, el Consell de Govern només fa que 
ratificar les propostes deIs Consellers sobre l'adminis
tració de la seva propia Conselleria, i parlam d'nuto
rització i ele disposició de despeses, és a dir que la 
firma del document comptable queda aprovada amb la 
firma del Conse1ller i no ha d'anar a la Conselleria d'E
conomia i Hisenda per la seva ratificació, i res més. 
Vull dir, parlam d'aixo, el tramit real de moure papers, 
suprimim burocracia, perque la fiscalització, el control 
és exactament el mateix, si l'acte és generat pel Con
seller o si l'acte és generat pel Conseller de Govern, 
perque no hem d'oblielar una cosa, Sr. Serra, que a 
mi em pareix que és un tema que hem de plantejar, 
el'una vegada, de cara. Aquesta administració no és un 
govern corporatiu, no és un govern ele corporació local, 
no és un govern que hagi de fer les coses en corpora
ció, sinó que és un govern amb una responsahilitat par
lamentaria que la tencn conjun ta i solielariament els 
Consellers, pero també caelascun d'eUs davant aquest 
Parlament. Vull dir que els Consellers són uns senyors 
que t~nen una responsabilitat directa i personal sobre 
la gestió i execució del seu pressupost, per tant, és 10-
gic que a aquesta responsabilitat li correspongui una 
facilitat d'exercir la seva funció, una capacitat, millor 
dit, millor cxpressat, capacitat qu~ no facilitat, d'exer
cir les s~ves funcions, i a l'ambit de les seves compe
U:ncies. 

Donar 7 miliol1s i mig ele pessetes, com a límit a 
partir del qual ja no és el Conseller, sinó que és el 
Consell de Govern el que ha el'autoritzar i elisposa la 
elespesa, a mi, Sr. Serra, si li he d¡~ ser sincer, em pa
re ix encara bzlix, li elic sincerament, jo posaría aques
ta en 10 mílions i sense cap incon'lenient. El que passa 
és que el text del Projecte p3rlava d¡~ 7 milions i mig, 
i ja est~l bé així. 

De la mateixa manera, en relació a la disposició de 
500.000 ptes., voste ha troba eXClge¡-at, pero pcnsi que 
elins aquest Govern hi 113 Consellers que gestionen, 2.000, 
3.000 milions ele pessctes, per tanl, és comple/ament lQ

gic, si no volem que el Conseller sigui una persona que 

es passi tot el sant dia firmant documents comptables, 
el que s'ha de fer és afavorir un sistema de delegació, 
perque si tenim Consellers als quals els pagam, i els 
pagam amb dedica ció absoluta, i els exigim una dedi
cació de temps, que es passen el 90 % del temps, fir
mant documents comptables, a mi, aixo, em pareix una 
situació kafkiana que no és recomanable sota cap punt 
de vista i, per tant, sense menyspreu i sense perjudici 
del degut control que s'ha ele fer de les despeses i de 
l'execució del pressupost, és evident que el que hem de 
fer és agilitar i desburocratitzar, i, en aquest sentit, nos
altres no podem estar d'acord amb esmenes que, sota 
l'excusa d'un major control de la gestió pressupostaria, 
el que fan és impossibilitar practicament una acció ele 
govern i la converteixen en una acció administrativa i 
burocratica. Per aquesta raó, el nostre Grup, votara que 
no a aquestes esmenes. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part elel Grup Parlamentari So

cialisla, el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANU EVA: 
Sí, les esmenes, que defensaré les nostres, que són 

exactament iguals, no són iguals, són distintes. La pri
mera, com deia el Sr. Serra, és la limitació d'autorit
zació i disposició de elespesa ele 7 milions i mig, pas
sar-la a 5 milions. Nosaltres creim, sempre és discuti
ble quina és la limitació d'un Conseller, la limitació 
el'un Director General, etc., és discutible la xifra, el que
Cl-eim que ja no és discutible és que hi ha d'hav¡~r unes 
limitacions. Hi ha d'haver unes limitacions que les ha 
de proposar el Govern, i, en aque,>t cas, estam conven
<.;:uts que 5 milions, donats els Pressuposts de la Comu
nitat Autonoma, donada la quantitat de petites possibi
litats de disposició, perque tot aixo hem de tenir en 
compte que ha quedat d'aixo exclos tot el Capítol I, el 
Capítol I el disposa el Conseller d'Economia i no hi 
entra, i també, en certa manera, han quedat exclosos 
aquells acords que prengui el Govern per autoritzar un 
COl1seller a despeses molt més grosses, que és una, no 
limitació, que té la Llei de Fioances. Per taot, aixo és, 
amb caracter molt general, que amb programes que 
moltes vegades, moltíssimes vegades, no sobrepassen ni 
en despesa corrent, de Capítol IV, ni en despesa de ca
pital, de Capítol VI i VII, les quantitats de 40 o 50 mi
lions de pessetes, nosaltres creim que tampoc no és 
gran carrega pel Govern,i excloem una Conselleria, que 
exclou cada any el Govern quao fa una disposició dient, 
el Conseiler d'Ordenació del Territori podra elisposar 
fios a tal quantitat, amb caracter general, s'ha fet caela 
any, per la resta de Conselleries, és perfectament 10-
gic que lenguin una limitació de 5 milions de pcsseles. 

L'altra part ele la despesa, l'autorització él un Alt 
Carr.;c de 500 o 300.000 ptes., la veritat és que, si el 
Conseller pot disposar ele 500.000 ptes., no pareix 10-
gic que clelegui tot el que ell pot clisposar, pareixeria 
l:)gic que c!eIegui un poc manco, i només és aix:J, aques
ta és la gr3n di rerencia en tre les dcspescs menors an
teriors i les 500.000 (¡'arel. Per tant, nosaltres, com que 
lenim l'esmena, bgic3111cnt, les volarel11 . 

De toles lllanercs, ai:ó no inf"lucix, no és que in
[]u;~ixi massa en el control, per6 in[]ueix en la limita
ció que ha de tellir un Consellcr o un Alt Clrrec, i 
aquesta limitació, si el Govern la posava a 7 milions i 
mig, llosaltres creim que s'havia passat, que 5 milions 
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csta bé, i que la delegació, i més ara que els Conse
llers tcndran deelicació absoluta, que la delegació a 
500.000 ptes., es podria recluir perfectament a 300.000. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, ates que el Sr. Alfo nso ha fet la clefensa de les 

seves esmenes, té la paraula el Sr. Quetglas. 
Perdó, el Sr. Serra, vol intervenir? 
Té la paraula el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí, pero volia intervenir com a replica al CDS, no 

sé si em toca ara, o elesprés. 
Ara? Gracies , Sr. Pres iden t. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ho faci ara. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gdtcies. Jo, Sr. Quetglas, amb tota simpatia, Ji de

manaria més rigorositat. No pot ser que un argument 
polític sigui parlar que un Conseller ha de firmar tot 
e l elia i dir coses eI'aquest tipus. Voste, en tot cas, ar
gumenti per que de 5 a 7 miJions i mig, en funció el'una 
certa analisi estadística i sobretot, i sobretot, Sr. Quet
glas, en funció que, per favor, miri els papers que té 
al seu Grup Parlamentari, elel grau el'execució del 87 
mateix i del fu ncionament ordinari de mol tes Conselle
ries, i veura com, si no hi ha hagut forats, és perque 
s'han sabut tapar eI'hora. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Quetglas. 

EL SR. QUE TGLAS 1 ROSANES: 
Sí, només volia fer una precisió al Sr. Alfonso, qu arr 

he c\emanat la paraula, i m'cs tranya que hagi tengut 
aquesta confusió, supos que és un lapsus normal, de
rivat de l'estrés de tants de dies de fcr feina sobre t e
m es pressupostaris. 500.000 ptes., no és la quantitat ele 
que disposa un Conseller, un Conseller, segons el pro
j ec te disposa de 7 milions i mig de pessetes, i 5 mi
lions de pessetes, segons la seva esmena, el que esta
bl eix les 500.000 ptes., és el mode de gestió, i alesho
r es , com que el! fa així amb el cap, ja esta, la pre
cisió esta reta, per tant, delegant la capacitat de gestió 
deis Alts Carrecs de fin s a 500.000 ptes ., el que es fa 
és delegar la capacitat de gestionar les des peses que la 
mateixa Llei clefineix com a menors, per tant, aixo sem
bla raonable, que les des peses menors, les adquisicions 
de la botiga del cantó, per entendre'ns, les despeses 
que es fan en petites dosis perque són ele material fun
gible, etc., etc., s'efectuen a través deIs Alts Carrecs i 
no a través del Conseller, aixo sembla una cosa abso
lu tament raonable. 

I jo al Sr. Serra, simplement li h e de dir que no 
em eligui que jo necessit imposar més rigor a les me
ves intervencions, perque la veritat és que, bé, vost?:! 
és ffiolt Hiure d'apreciar que les meves intervencions no 
són rigoroses, pero, en la mateixa mesura, jo puc con si
c!,orar que les seves tampoc no ho són en determin ats 
sentits, i aquesta ho ha estat, no ha estat rigorosa. Per
qu:\ ef'ectivament, quan es tam parlant d'una argumen
tació de si estam carregant excessivament de burocra
cia la feina d'un Conseller, i jo a aixo ho valor negatl
vament per la Comunitat Autonoma, simplement em pa
reix que faig una valora ció bastant política, no faig 

una valoració burocratica o aclministrativa, faig una 
va loració política del que significa que els imperatius 
que el'aqucst Parlamcnl emanen C"1)) als Conscllers, els 
obliguin fonamentalment a dedicar el seu temp s a reina 
burocratica, a mi em sembla un problema polític ele 
primer ordre, Sr. Sena. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí. És evident que els Consellcrs, en la nostra opi

njó, no delegaran cliposicions o au toritzacions de 4 i 
5 milions de pessetes, no poelem, ni firmes de cont rac
tes, encara que sigui n de 400.000, estam segurs que no, 
seran despeses menors, i a posta les comparavem, per
que el que se sol delegar són despescs menors, no al
tres tipus ele despeses. El tema és un tema realment 
menor, perque ni carrega burocra.ticament un Conse
ll er, no ens hem d'enganar, de 300 a 500.000 Pts. no el 
cmrega ele molt ni de 5 milions a 7 milions i mig car
rega de més al Govern sinó que és un tema d'una limi
tació, nosaltres creim que ha de ser un poc més baixa, 
i el Govern creu que ha de ser un poquet més alta, com 
és logic, i no hem de discutir més que d'aixo, de 5 
milions a mig a 7 milions i mig, de 300.000 a 500.000 
Pt s., i no hi ha el'haver més discussió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Deman als Srs. Portaveus del PSM-Entesa de l'Es

quena de Menorca i Socialista, si podem sotmetre con
juntamcnt les quatre esmenes. 

Conjuntament? 
Sotmetem, ido, a votació, les 4 esmenes 20 i 21 del 

Grup Parlamentari Socialista, i 12 i 13 del Grup Parla
m entari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
aixecar drets? 

Gracies. 
Sres. i Srs . Diputats que votin en contra, es valen 

aixecar drets? 
Abstencions? 
Resultat ele la votació: vols a favor, 25; vots en con

tra, 32; queelen rebutjacles les esmenes que h em sotmes 
a votació . 

Sotmet~m a votació, seguidament, l'artiele 20, tal 
com ve al Dictamen . 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
aixecar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 
aixeca r drets? 

Moltes gracies. 
Sres. ¡Srs. Diputats que s'abstenen, es volen aixe

car drets? 
Gracies. 
Resultat de la votació: vots a favor, 32; vots en con

tra, 4; abstcncions, 21. Queda, ido, aprovat l'article 20. 
En relació als artic1es 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27, la 

Disposició Aeldicional Primera, Disposició Addicional 
Segon a j Disposició Addicional Tercera, no tenen cap 
esmena mantenguda per a aquest Plenario Si no hi ha 
inconvenient per part deIs Srs. Diputats, les sotmetrem 
conjuntament a votació. 

Sotmetem a votació, ido, com hem dit, els artic1es 
21,22, 23, 24, 25, 26 i 27, i les Disposicions Addicionals 
Primera, Segona i Tercera. 
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Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
aixecar drets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queden aprovats tots per unanimitat. 
A la Disposició Addicional Quarta, hi h. un vot par

lkular, mantengut p,J Gnlp Parlamentari AP-PL i un 
vot particular d · l Crup Parlamentad d'Unió Mallor
quina. Per defensar el vol particu lar, té la paraula el 
Porlaveu, si, Sr. ALfon o, per que em demana la pa
raula? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Una qüestió d'ordre. Per ratificar la Quarta núm. 2 

que diu, «de conformitat amb el que estableix», i no és 
«el que estableix», sinó «el que estableixi» o «estables
qui». 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Quarta, 2. 
No és «el qu e establcix», perque no queda establert, 

sinó «el que estableixi», en fulur. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
És en relació a la mateixa qüestió. Cree que, per 

evitar futures confusions, i, a més, estar més d'acord 
amb la Gramatica Catalana, si diu «de conformitat amb 
el que establira». 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo em permet dissentir deIs dos Portaveus, perque 

quan aquest projecte estigui aprovat, no «establira», si
nó que ho «establcix», i estam aprovant un projecte de 
llei. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
És que no es refereix a aquest Projecte de Llei, es 

re fe re ix a un projecte de I}!ei que el Govern fara de 
conformitat amb el punt lr el'aquesta Disposició Addi
cional, no es refereix al Projecte de Llei de Pressuposts? 

EL SR. PRESIDENT: 
Pero és que diu, senyor, jo, no vull fer, pero diu 

«d'acord amb el que establcix aquest text lega!», i aquest 
text legal no pot «establira», ha d'estab-lir ara, si no ... 
Diu «estableix aquest text legal». 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. President, tal vegada la redacció és dolenta, i, 

a posta, l'hauríem de corregir. El que vol dir exacta
ment aixo és, de conformital amb el que establira el 
text legal que el Govern ha de presentar d'aquí tres 
mesos, que és la Llci d'Organismes Autonoms i Ell1-
preses Públiques, aixo és el que ha de dir, exactament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus, aquesta Presidencia canvia el dis

sentiment per l'assentiment, estam d'acord. 
Aleshor¡:s, té la pa raula el Sr. Pascual, per defen

sar el seu vot particular. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÚS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Realment, nos

a1tres ja demanam la votació separa d'aquesl artic1e, 
en dues parts, una part que faci referencia a les quatre 
mprc es que ja ha proposat el Covern en el text ol'i

ginal , de crear, que són la promoció de l' ferla turi lica 
balear, la d'administració, expl tació i gestió en detri
ment de les residencies vacacionals de la Comunitat 
Autónoma, de la formació integral de joves agricultors 
i la d'activitats industrials d'investigació comercial i 
de pI' su.ció del scrveis relacionals amb I'aqüicultura, 
aixo, pcr un costal; i despré . vOlaci6 separada pel que 
fa a ges tió i explot ció d'a igües residuals. 

L'argumenLació és bcn simple, en primer 1I0c, 5' 11 
el di .. qw: aque 1 arlicle qu , com hcm clit. fa refe
"encía a read' d'empreses públiques. quanl a tes qua
tre primcres fonmlven part del Proy ele eJe Llei de 
Pressupos t remes pel Gov rn a aquest P. rlament, 1:1 
c inqucna, n canvi, no. En seO" t1 lioc, s' ha le dir que, 
liIixi 011 en ague. les qllaLJ'e primeres, prom oció de 1'0-
ferta tur[slica a Balears, residencies vacacionals, joves 
agricultors i aqüicultura, sí són scc tors on té compe
tencia propia, no invadeix competencies que no són se
ves , no passa el mateix en gestió i explotació d'aigües 
residuals. 

Jo vull 'llegir o vull recOI-elar l'article 25 de la Llei 
Organica de Regim Local, de l'any 1985, que diu que el 
municipi té competencies, entre d'altres, apartat L), en 
el tractament d'aigües residuals, ü sigui, nosaltres inva
dim una competCncia que és municipal, pero, en cas 
que s'hagin d'agrupar diversos municipis, el que té 
competencia no és la Comunitat Autonoma, sinó que és 
el respectiu Consell Insular, com diu l'article 36 de la 
mateixa Llei Organica. Nosaltres estam en un procés de 
transferimcies de la Comunitat Autónoma als Consells 
Insulars, tot el que sigui anar en contra el'una compe
tencia deis Consellls Insulars de cap a la Comunitat 
Auto noma ens sembla que no és el que toca, sinó que 
el procés ha de ser al revés. Per la mateixa raó que 
aquí es parla de tractament d'aigiies residuals, també 
podríem parlar de tractament de residus solids, que ho 
esta fent el Consell de Menorca o que es parla a nivell 
d'Ajuotament de Palma i Comunitat Autónoma i Con
sell Insular de MaUorca, o també, tornant a les aigü:!s 
residuals, el Consell d'Eivissa i Formentera, que esta 
constituint; amb els municipis, un consorci per a aixo. 
O sigui, arribaríem a l'absurd que hauríem de fer una 
empresa pública, i des el'aquí, eles d,~ Palma dirigirien 
l'explotació ele les depuradores de Ciutadella o de l'iiJla 
de Formentera, quan es pot fer de moIt més a prop i, 
tecnicament, no hi ha problemes. 

Per tot aixo, pero, en canvi, tenint en compte que sí 
compartim la necessitat que les estacions de tractament 
d'aigües residuals funcionin i que s'han de fer coses 
pcrque no funcionen adequadament algunes, altres sí, 
llavors ens abstenclrem a la votació pel que fa a la crea
ció d'una empresa de gestió i explotació d'aigües resi
duals, per entE'ndre, fonamentalment, que aixo és una 
competencia municipal, que la Comunitat Autonoma. 
l'Executiu, no té les competencies adequades i que, a 
més, encara que les tengués, nasal tres consideram que 
aixo s'ha de fer a niveIl de cadascuna dc les iíles i no 
a nive:ll de Comunitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Senyors que vulguin intervcnir? 
Pcr part del Grup CDS, té la paraula el Sr. Quetglas . 

, '.' ',' . ," ." \ ", ' (,::' " ,,', 'T' ~,'. ~-'. '-.~ 
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EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Molt es gracies, Sr. President. La Disposició Addi

cional Quarta és un text transaccionat, és un text que 
va costar la seva reina arribar a 2questa redacció dins 
Ponencia i que, bé, personalment, el Grup Parlamí:nt;:¡ri 
del CDS va ser qui va proposar aquesta reclacció defini
tiva . amb una transacció que \'a ser acceptacla per 10ts 
els Grups Polítics, except e amb la reserva que va anun
ciar i que ara ha anunciat aquí, a Pk, Unió Mallorquina. 
1. evidentment, quan parlam el'un text transaccionat, 
parlam d'un text que rccull di verses esmencs amb les 
quals, caclascun deIs Grups Parlamentaris que aporl;:¡ L\ 

la transacció les se ves CSffi:,ncs ° els seus punts ele vista, 
", renlll1 chl a les sevcs postures primaries, a les postures 

primeres que assenya1en la seva posició de partida. 
Efectivament, la gestió i explotació d'aigües resi

duals no existia en el tex! del projecte, pero li voldria 
fer, al Sr. Portaveu d'Unió Mallorquina, un parell de 
reflexions. La primera és que parlam d'una autorització 
al Govcrn de crear aqu,;sta empresa, la qual cosa no 
implica una obligació, i aixo recull una esmena de les 
Que han entrat a la transacció i , per tant, era necessari 
incloure-la perque aquesta transacció fos possible. En 
segon 1Ioc, crear una eJ11pr.-:sa dedicada a la gestió i 
explotació d'aigües residuals no pressuposa absoluta
ment cap pronunciament respecte de la titularitat, sinó 
tot el contrari, precisament, la creació d'una empresa 
es fa perque aquesta empresa pugui contractar o pugui 
obtenir 1'encarrec de les distintes administracions que 
tenen la titularitat competencial, per a aquesta gestió, 
és a dir, en definitiva, aixo és un reconeixemí:nt de 
l'absr::ncia de titularitat, si voste ho vol així, i es crea 
una empresa, precisament, per donar suport a aquelles 
entitats local s que no tenen la capacitat de gestió per 
fer-ho per elles mateixes. 

En definitiva, iD voldria defensar el text, perqw~ 
suposa evi Lar uñ perill que exis tia en el text del p ro
jecte, i en aguest sentit jo cree que queda sustancial
ment mÍ'llorat. El text del projecte demanava, per part 
del Govern, per cr"ar, per via Decret, quatre empreses 
públiql1cs, defl1gint, el'aquesta manera, de l'imperatiu 
de la Llei de Finances, que les empreses i organismes 
autonoms han de ser cn~ats per Llei, defugint-hi el \111<1 

manera legal, per suposat, és a dir, per via d'autoritza
ció legal, pero aixo, sota el nostre punt de vista té un 
perill, tenia un perill que queda obviat amb aquesta 
nova redacció. 

1 és que, estant creant un sector públic un tant 
anarquic, on cada Conselleria, i, si m'apuren, cada fun
cionari encarregat de donar la forma de redacció a les 
distintes empreses públiques i organismes autonoms 
que es vagin creant, va f"nt un sector públic Que seria 
al final de difícil sistematització, que ni tan soIs s'aele
auaria ele manera correcta a la propia Uei de Finances. 
Nosaltres ja varem defensar aquí, a la tribuna, al PIe, 
en aquest mateix d"bat el'aquesta mateixa Uei, que ens 
semblava aixo perillós perque podria posar en marxa 
un sector públic carent ele sistematització i amb molts 
de problemes a 1'hora d'exercir l'aelequat control per 
part de, .LlO solament per part d'aquest Parlament, sinó 
també per part del propi Govern en relació a les em
preses i organismes creats. 

En conseqüimcia, nosaltres proposam que es faci 
una Hei-marc, una llei que recu11i, tipifiqui els distints 
tipus d'organismes autonoms i empreses públiques, i, a 
l'empara d'aquesta llei-marc i a 1'empara de la seva 
típificació, el Govern ere! per Decret empreses amb les 

[inalitats que el Govern va demanar, més la que estava 
recolliela per una es mena del Partit Socialista, perque, 
el'aquesta manera, ancm cap a la creació d'un sector 
públic racional. Crec que tots sortim guanyan! i que és 
necessari, quan discutim una esmena transaccional, sa
ber cedil' a les postures de partida, empenJ, d'una re
dacciú que jo crec que substancialment millora i, p.;:r 
descomptat, tant i més quan que en el t~ma concret 
d'aigües rcsidual s, el Govern no esta obligat, simple
ment autoritzat a fer-ho. 

Ai:'\o és tot, molles gracies, Sr. Presjcl¡~nt. 

MOJtes gr~lcies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula, per pan del Crup Socialista, el Dipu

tat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, estam davant 

una Disposició Addicional Quarta molt important, i pa
reix que aquí l'únic important és si es pot crear o no 
una gestió i explotació d'aigües residuals. El Sr. Pas
cual ha dit que el Gov¡:rn esta d'acord amb la primera 
part d'aquesta Disposició Addicional, i nDsa]tres li di
rem que hi esta d'acorel, pero amb un «trágala», perquc 
no Ji ha quedat lllés remei. Perque resulta que, eles ele 
fa any i mig, la possibilitat, l'obligatorietat, no establer
ta en tí:J11pS, pero obligatorietat ele la creació eI'una llei 
el'empresa pública la tenia el Govern, i no l'ha complida. 
Primer tema. 

Segon tema. El Govern ha estat molt remís, ha 
anat amb molta cura a aplicar, «strictu sensu», la Llei 
de Finances, que el 25% era el 24,99% «periódica pu
ra», ido no s'havia d'aplicar el 25%, o era el 25 exacte, 
per tant, l'empresa no havia de donar compte al Par
lament, que era molt confusa la configura ció de capi
tal, ja no s'havia de donar compte al Parlament, és a 
dir, que totes aquestes confusions que s'han vist a les 
compareixences previes a aquest debat parlamentari, 
han donat 11oc, logicament, que l'oposició li digués al 
Co\'ern, és ben hora que compleixi, és hora que no 
demani creació d'emprcses públiques, que ens assaben
tam pe] eliari que ja esta creades, i que el Govem hi 
participa, segons cls diaris, amb un 10%, amb una so
cietat anonima on la participació, «por conocimien
tos", és del 15 o del 25, és a dir, situacions realment 
estranyes, i que és necessari i imprescindible clarificar. 

A posta, el Grup Socialista havia proposat la crea
ció, és a dir, una serie de limitacions a l'actuació elel 
Govem i l'obligatorietat del Govern de donar compte 
de les seves empreses públiques, per transacció, tam
bé la crea ció de qualque empresa pública, per transac
ció s'arriba a aquest text, amb el qual el Govem no 
hi esta el'acorel, que, en aquest moment, vota separa
dament. 1 vota separadament el punt cinque que és 
l'autorització per crear una empresa de gestió i explo
t~ció d'aigües residuals, i ens assabentam ara, que re
sulta que el Govern invadiria competencies propies 
d'ajuntaments o de Consells Insulars, i quedam molt 
astorats, quedam aHucinats, quan resulta que es vol 
crear una empresa pública de forma ció integral de jo
ves a gricultors , que no sé de qui deu ser la competen
cia, pero l'empresa pública la pot crear, quan es vol 
crear una empresa pública de promoció d'oferta turís
tica, la promoció turística és una competencia, com 
a mínim, discutible, bé, si s'han d'invadir compet~ncies 
de l'Estat, és igual, quan es vol crear una empresa pú-
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blica d'activitats industrials d'investigació i comercial, 
que el Govern té competencies, pero. tampo~ no ~?n 
massa cIares, etc. Per tant, se'ns posa Ja una Idea d I~: 
vasió de competencies, quan, amb la idea de la creaclO 
d'una empresa de gestió i explotació d'aigües residuals 
no hi ha perque invadir cap competencia, sobretot 
quan parlam, com varem explicar a. Comissió, d'u~a 
empresa de tractament final, és a d.Ir, el que es ~~u 
tractament amb alta, i, logicament l'mtent de reutlht
zació dins l'agricultura. Amb aixo no creim que hi pu
gui haver cap tipus de rossament de ~ompe:~nc,ies, 
pero, que és que se cerca q~aI: e: pa.rla, ~ nomes s au
toritza, en aquest cas, perque Ja es dIscutIr el "fuero», 
no el «huevo», que és que se cerca? 

Se cerca, primer, una gestió més eficac,:, segon, que 
la invasió de competencies del Govem Autonom en el 
tema de depuradores sigui una invasió més o manco 
reglada, sigui, no vagi via subvenció a certs ajunta
ments que ho demanen, que sempre es presta a molts 
d'arreglos, sinó que sigui via, una via adequada .d~ con
cert, de llei d'empresa que gestioni i construeIXI ade
quadament. 1 una altra cosa que és m Il i.mp()r l~l1l, 
quan aquesta Comunit,lt Autonoma té una ~cce$ - Il al 

imperiosa de recursos economics, aconsegulr l'aulo
financ,:amcnt, via taxa municipal i d'acol-c\ 3mb els 
ajuntaments, i ja no es tracta d'invadir competenc~~s, 
via taxa municipal, l'auto-financ,:ament i la bona utIlIt
zació d'aquestes inversions que, com tots sabem, i ho 
hem discutit aquí, després d'un pare11 d'anys a qual
que banda queden sense cap tipus d'utilitat,. p.~rque la 
mala gestió de les depuradores d'aqm~stes algues .t~~c
tades fa oue no es tractin les aigües, i que les algues 
entrÍ1~, po~ més poc manco, com havien sortides. 

Per tot aio, nosaltres demanavem la creació d'a
questa empresa de gestió i explotació d'aigües resi~ 
duals. És evident que al Govern no li interessa que 11 
diguin el que ha de fer, pero s'hi ha d'anar 3COStu
mant, a aquests Pressuposts ja s'hi ha d'acostu~ar 
molt li hem dit mol tes vegades el que ha de fer, 1 el 
que ~olclríem, el que voldríem és que aprengués la lli¡;ó 
i ho fes. Ho fes, perque, si no, després, les coses poden 
ser desagradables, poclen ser desagradables, perque 
quan se li han de de manar comptes a un Govern de 
les coses que un Parlament li diu que faci, en aquest 
cas només 'li diu que pot fer, qua faci i no fa, normal
ment el Govern no en sol sortir ben parat quan esta 
en winoria. 

De totes maneres, la importancia d'aquesta Addi
cional Quarta, que s'ha anat molt alerta pels Grups que 
donen suport al Govern, pels Grups del Govern, de des
tacar-la, esta precisament que es podra aconseguir en 
tres n:oesos, saber com es funciona a nivell d'entitats 
autonomes i emprescs públiques. quina és la participa
ció, que és el que fa que una empresa es digui vincu
lada, autonoma o organisme autonom, i, en definitiva, 
clarificar to~ el sector públic o semi-públic d'aquesta 
ComLmil8 t Autol1oma que, en cinc anys, s'ha embullat 
molt i que pareixia que el Govern no tenia cap tipus 
d'interes a clarificar-lo, a pesar que la lUei de Finances, 
li cle;a que ho clarificas. 

Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per pan del Grup Parlamentari AP-PL, té la pa

raula el Diputat Sr. Capó, 

= 

EL SR. CAPO 1 GALMÉS: 

Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Nosaltres 
també, el Grup AP-PL, coincidint amb el d'Unió Ma
llorquina, demanaríem votació separada en el punt Ir 
i 2n, amb els seus apartats 1, 2, 3 i 4, seria un bloc; 
i el subapartat 5, de l'apartat 2n, indistintament. 

Bé, nosal!res pensam que, com s'ha dit a aquestes 
intervencions, i aquí no estam per discutir com s'han 
de fer les 11eis de gestió i explotació d'aigües resicluals, 
simplement, segons ha dit també el Diputat Sr. Alfon
so, efectivament, aquí només s'autoritza a crear aquest 
organisme au~onom o aquesta empresa pública, pero 
sí que hi va haver un gran debat, dins la Comissió i a 
la Ponencia, sobretot, on, si una cosa va quedar clara, 
és que no estava cIar que es pogués o que fos conve
nienl o que fos necessari crear una empresa d'aquest 
tipus, a posta, nosaltres, ens abstendrem a aquest se
gon punt, i els altres els votarem a favor. 

J a que s'ha de fer una llei, amb aixo estam d'a
cord, una 11ei que homogenei:tzi tot aixo, totes aques
tes empreses públiques, hi estam d'acord, i dic que ho 
votarem a favor, el que creim és que les quatre prime
res empreses que cliu aquí, si que estaven plantejacles 
al text del Govern, per tant, estaven sotmeses a una 
reflexió profunda del propi Govern, mentre que aquesta 
darrcra que s'hi ha aficat, com se n'hi haguessin pogut 
afica;- d'altres, creim que, almanco, són un poc inne
cessaries, ja que si, tanmateix, s'ha de fer una 11ei que 
digui les regles elel joc i aquestes coses, deixem que 
el Govern reflexioni i pensi i, almanco, si no és clar, 
en coneixement de causa, ja es cleciclira per una o per 
1 'altra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula, pel Grup CDS, el Diputat Sr. Quet
graso 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 

Moltes gracies, Sr. President. Un breu, brevíssim, 
tom ele replica, diquéssim, defensant la proposta con
junta deIs grups de l'oposició que ve donada per aques
ta Disposició Addicional Quarta, Jo, perdonin, senyors 
de la majoria AP-PL-UM, hi veig una contradicció entre 
els arguments exposats a aquest PIe i els arguments 
exposats a Ponencia i Comissió. I m'explicaré, quan és 
va demanar, per part del PSOE aquesta empresa de
dicada a la gestió i explotació d'aigües residuals, més 
o manco per part de la majoria es va venir a contestar 
que s'estava en trami:ació la creació d'un gran orga
nisme autonom que duria la gestió de totes les aigües 
residuals i no resieluals i no sé que, és a dir un orga
nisme de conca o un organisme de comissaria o un or-

"ganié>mc sintetic entre confecleració, comissaria, etc., 
etc., adélDtat a la nova Llei cl'Aigücs, que seria, en de
finitiva, 'el gran organisme administrador d'aquests 
<1ssumptes. Aleshores, la nostra contesta va ser, bé, si 
queda cumplida ele manera su(icient aquesla demanela 
el'UllLl empresa per a la gcs1ió i explotació el'ai,~iies re
sidm:ls a través de la creació el'un organisme autonom 
que, entre d'altres objectius, tengui aquests i e1s asso
¡eixi tols, diguéssim que l'esmena, el contigutlt poJític 
ele l'esmcna, per així dir-ho, la recriminicació que des 
d'aquest Parlament sc'ls pogués fer, al llarg de l'any 
88 que no han creat aixo, que ho havien d'haver creat 
i que va ser aproval, vostes poden cOlltestar, política-
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ment, sobre la base de dir, hem creat aixo, aixo com
pleix els mateixos objectius. 

Aixo és el que se'ns va contestar, d'una manera 
sintctica, a Ponencia i a Comissió, per·o ara, aquí, a 
PIe, el que es diu és que no es vol crear aquesta em
presa, pcrquc aquesTa empresa invadiria compelencies 
municipals o invadiria competcncies de Consells, i, en 
qualsevol cas, no es vol [er aixo, la qual cosa és un 
argument, em perdonin, distint, tal vegada és que el 
Grup AP-PL té una conccpció i el Grup UM una altra, 
que també podría ser, i que cm pareix que és el més 
probable en aCjuCsl cas, perque si no, no cntenc, no 
veig b raó pcr la qu~:ll aquest aIegit s'hagi de rebutjar. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESJDENT: 
Sí, cn contrareplica, té la paraula en Sr. Miquel 

Pascual, per part del Grup d'UM. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Comen¡;:aré pel 

carrer. Sr. Que1glas, jo, almanco per part nostra, no 
hem dit mai oixo, de l'organisme de la canea, per2:l bé, 
anem a suposar que es faci, és igual, nosaltres no ens 
contradeim amb AP, si ho han dit a nosaltres també 
ens va bé un organisme de conca, el que passa és que 
desconeixem, no sabe m si al món hi ha cap conca que 
sigui mé" grossa que una illa, creim que no n'hi ha cap 
al món. Per tant, els organismes de conques han d'es
tar incardinats dins cada i\la, i, per consegüent. nosal
tres, que tenim una mentalitat de potenciar els Con
sells Insulars i de dir que l'illa és la unitat de gestió, 
nosaltres creim que alXO s'ha ele fer a nivell d'illa, en 
tot cas, no a nivell, una empresa a nivel! de Comuni
tat. Punt J. 

Punt 2. Voste, quan ha dit, és una autorització al 
Govern BaJear, que la faci si la vol fer, i si no la vol 
fer que no la faci, a posta ens abstenim, si no, vota
ríem en contra, tal vegada, ;nosaltres ens abstenim, per 
aixo i perque creim que efectivament s'ha de fer qual
que cosa per millorar I'explotació de les aigües, 1 tam
bé contestaré el Sr. Alfonso, c1esprés, en referencia a 
aixo. Per(l millorar la gestió de les aigües residuals no 
té pcr qué passar necessariament per fer empreses 
públiques, els socialistes, ho sabem, que tot ho arre
glen amb empreses públiques que després no saben 
funcionar, nosaltres creim que el que ha de fer el Go
vern es controlar, i no produir, pero, bé, anem a su
posar que s'hagi de fer qualque cosa, anem a suposar 
que 'hagi ele fer públicament, aixb. no deim que no, 
tampoc, creim que no és la vi .. adequada, pero no deim 
que no. A Eixissa, per exemple , em pare ix que s'esta 
tent un consorci dels Ajuntamenls amb el ConseD In
sular, que ha de fer, aquest consirci, l'hem de desfer 
per crear una empresa pública des de Palma? creim 
que no, creim que és totalment absurdo Endemés d'em
preses públiques, hi ha aItres formules, COm són man
comunitats, com són consorcis, i hi ha ajuntaments 
que les duen bé a les seves depuradores. Per conse
güent, entenem que voler resoldre un problema que 
tots estam d'acord, que és ruillorar la gestió de les 
aigües residuals, ens du a un camÍ que, en algun cas 
pot ser indicat, pero a la majoria deIs casos, creim 
que no ho éso 

Tercera cosa, i ara vull empalmar el que diu el Sr. 
Quetglas i el Sr. Alfonso, quan es parla del projecte de 
l1~i de regim i regulació d'organismes autonoms i em-

preses públiques de la Comunitat Autonoma, nosaltres 
"otarem que sí, i votarem que sí, perque creim que és 
bo que es dugui aquesta llei Zlquí i que es clarifiquin els 
sectors públics de la COl1lunitZtt Autonoma. 1 respecte 
del que ha dit el Sr. AHonso, es referia a IFEBAL, su
pos, i jo vulJ recordar que lFEBAL, quan es va dur 
aquí, que hi va ha\'er la comparcixenc;a, el problema que 
hi hZlvia era, nO per parl, ni llel Grup el'Unió Mallorqui· 
na, que va clemanar dictamen jurídic, ní per part del 
. ru] AP-PL, en lu omparcixcm;a d'I' EBAL, sinó ·15 

propis :-tlts d IJ n :cs d'1 FEB , qu ' no s bi n ' i tcni D 

1'0bli:::1c ió el \. nir o no. P r consegü cnl, n la m va 
opini l, a ix.o qu , lw dil 1 r . Ironso qu , bé , qu hi 
ha un s rc liccncie' <l complil' la Di posició Transitoria, 
em parejx que és, ele la Llei de Finances, no hi són, 
en absolut. 1 ajxD ho va dir el Sr. Oliver, no hi són, en 
absolut, i que es cJarifiqui el tema de les empreses pú
bliqucs, que es dugui el projecte ele llei, que a nosal
tres ens va molt bé, tot aixo, o sigui que, ele reticencies, 
cap ni una. 

Ara, Sr. Alfonso, respecte de la gestió d'aigües re
siduals, voste no en sap gaire. Perdoni que li eligui. Vos
te ha parlat que e clon n ' ubvenci n per a gestio el'ai
gües residuals, i jo Ji di que no conee, en tot el temps 
que duc a l'administració, i despres, en els 7 o 8 anys 
darrers, des ele la democracia. que s'hagi clonat una sola 
subvenció pcr a gestió i explotació d'aigües residuals. 
S'han donat subvcncions per a construcció de depura
ciares, i parlam, no el'una empresa per construir depu
radores, sinó d'una empresa per dur la gestió de les 
depuradores. Per consegücnt, i l'auto-finan~ament de 
que parla voste, I'au o·fjnan<;amen t de po ro' taxes mu
nicipals als ajuntaments, no importa ensenyar-Ios-ne, 
ells en saben, de posar taxe p l' cobrir els cOSlos eI'ex
plota ¡ó. que é que s6n mcnors d'edat el AjUJltarn n ts? 
A po la, hi ha alguns argumen que, senzi ll amen t, cm 
pal'cix. que vaig a cscola de párvuls, p rdoni que els h 
digui, Ipro é que em pareix molL bé que s vulgui re-
olelr., el probJ 111a el 1 s aigües r siduals, de l'explota-

ció, i ja he clit que nosaltres no ens hi oposarem, per
que senzil!ament, diu que el Govern pot crear, pero 
nosaltres no poclem votar a favor, perque quan els Con
sells Insulars, o un Consell Insular o un ajuntament ens 
digui, \'ostes estan invadint les nostres competencies, 
nosaltres, que som autonomisles, no podem dir que sí, 
a aix.o. 

1, a posta, en abstenim, senZÍ'lIament, volem que es 
resolgui el problema, i creim que no és el camí més 
adequat, tal vegada pot ser-ho en alguns casos, pero 
en aItres, no. Hi ha fórmu]es que s'han cI'estudiar, s'han 
d'agafar els Ajuntaments, s'han d'agafar els ConseIls 
Insulars, s'ha de fer una acció coordinada, i no impo
sada des d'aquest Parlament, perque no s'invadeixin 
competencies, scnzillamen t. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Alfonso, per contra

replica. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí. Bé, m'ha dit el Sr. Pa cual que tal veaada jo d.e 

depuradores no en sabia gaire, eU tal vegada en sap 
111 a <l , pero e l que cree és que, de política, í en 
un poqueL 1 vos te, o no escolta O no vol escoltar. Li 
hem dit que aix serviría per allto-fínan¡;ar, i aulo-fi
nan~ar s ignifica, a parl de la de pesa normal de fun-

'. 
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C!onament, amortitzar la inversió. 1 aquí tenim el Con
seller d'Ord~nació del Territori, ens vol dir quantes 
subvencions s'han amortitzades? Cap ni una. També Ii 
hem dit que se subvencionen la construcció de depura
dores, aquesta empresa ha de construir depuradores, 
en la nostra opinió. 

Anirem al tema qu~ li ha preocupat, que preocu
pa, sembla que molt, que és el d'IFEBAL, que no era 
IFEBAL, era IFEBAL, ISBA, l'empresa d'aqüicultura, 
I'empresa del coral, que ens hem d'assabentar pels dia
ris, no és només una empresa, és una canfusió absolu
la amb d tema de l'empresa pública de la Comunitat 
Autónoma, empresa pública que aquesta Comunitat Au
tanoma n'ha creades quantitat, no importa siguin so
cialistes per crear empreses públigues, aquesta Comu
nitat Autónoma se n'ha despatxat bastant bé, encara 
que ha amaga, ho amaga amb participacians petites o 
donant participacions quan no hi ha aportacions de 
capital, i li ho pockm explicar. Cas ISBA, hi ha qual1-
titat de socis que no aporten un e1uro, qui aporta?, IMPI 
i la Comunitat Autanama, fonamentalment. IFEBi\L, 
qui ::tporta? La COl11unitat Autonoma i els altres socis 
no van a l'ampliació ele capital, o tarden cinc anys a 
aportar el seu capital, etc., a posta ha volem clarificar. 
O elel que ens assabentam pels diaris, CORAL S.A., 
narticipació ele c::tracter U:cnic, i val un 25 %, o un 
20 % o un 15 %. No ens pare ix gaire seriós, encara que 
es pot valorar una participació d'un caracter tecnic, 
pagant un bon sou, com es fa a qualque alt carrec 
d'aquesta Comunitat Autonoma ele qualque empresa 
pública, que no ens pareix, tampoc, malament. 

Sr. Pascual, jo crec que m'explic amb clareelat, i 
quan li dic que aixa és perfectam~nt possible, és per
que no hem e1'inventar res, en absolut, Catalunya ha té 
inventat i funciona malt bé, amb molt manco despesa 
per habitant que aquesta Comunitat Autónoma, amb 
auto-finanr;:ament, amb una cmpresa o una junta de 
tata la Comunitat Autanoma de Catalunya, i no és un 
govern d'esquerres el que ho ha feto 

~L SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Pascual, pero per puntualitzar, i, per favor, 

no entri en els coneixements tecnics del Sr. Alfonso. 

EL SR. PASCUAL I AMOR6S: 
No. Gracies, Sr. President. No. Senzillament, no

més pí~r dír que, repetesc, nosaltres hem dit que dur 
el projecte de llei de regim í reguJació dcls organismes 
autanoms i empreses públiques de la Comunitat Auto
noma, és vist no només amb simpatía, sinó que ha 
hem acceptat de bon gust, ha hem transaccionat entre 
tots. l, en segon lloc, li volia dir que Catalunya és una 
Comunitat peninsular, i valen suprimir les províncies, 
i nosaltres, aquí, volem potenciar les iIles. Aquesta és 
la nostra diferencia. 

Gracies. 

EL SR. PRESrDENT: 
A votació, ido, el vot particular presentat pel Gr'up 

Parlamentari AP-PL i el Grup Parlamentari Unió Ma
Horquina, a la Disposició Addicional Quarta. 

Sres. i Srs_ Diputats que volen a fLl\'or, es volen ai
xecar e1rets? 

Votam el vot particular. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen 

aixecar drets? 
Mo I tes gracies. 

Abstencions? 
Resultat de la votació: vots a favor, 29; vots en con

tra, 30; abstencions, no n'hi ha_ 
Queda, ido, rebutjat el vot particular que hem sot

mes a votació. 
Aquesta Presidencia ha entes, per part deIs Grups 

Parlamentaris UM i AP-PL que volen votar la Disposi
ció Addicional Quarta per separat. incloent primer, el 
punt ir i 2n, fins a l'apartat 4t. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor del punt Ir 
i el 2n fins a l'apartat 4t de la Disposició Addicional 
Quarta. es valen aixecar drets, per favor? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Abstencions? 
Queden apmvats per unanimitat. 
Sotmetem a votació l'apartat Se, el punt Se ele l'a

partat 2n de la Disposició Aeldicicnal Quarta. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Sres. i Srs. Dipulats que s'abstenen? 
Resultat el;: la votació: vots a favor, 30; vots cn 

contra, no l1'hi ha; abstencions, 29. 
Queda, ido, aprovada, la Disposició Adelicional 

Quarta. 

La Disposició AcIcIicional Cinquena i la Sisena no 
tcncn esmenes mantengudes per al PIe, tampoc no en 
tenen la Disposició Transitoria Primera i la Disposició 
Transitaria Segona, i tampoc no en tenen la Disposició 
Final Primera i Ja Disposició Final Segona, no té es
menes tampoc mantengudes, l'ExposiCió de Motius, ni 
el lítol de la Llei, els capítols i els enunciats d,.~ls arti
cles que no aporten esmenes. Si no hi ha inconvenient, 
per part deis Srs. Diputats, sotmetríem a votació con
juntament les Disposicions Addicionals Cinquena i Si
sena, les Transitories Primera i Segona, les Disposi
cions Finals Primera i Segona, l'Exposició de Motius, 
el títol ele la Llei, els capítols i els enunciats dels arti
eles. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen ai-
xccar drets? 

Vals en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat, tot, per unanimitat. 
Enlram a debat[í~ i a volar, si procedeix, les ·Sec

cions d'aquest Projecle ele Llei de Pressuposts o del 
Dictamen de la ComissiÓ. 

La Secció 02 i la Secció 03 no tenen esmenes man
tcngudes, per tant, si no hi ha objí~cció per part del 
cap SL Portaveu, les sotmetrem a votació conjunta
ment. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de les Sec
cions 02 i 03 eI'aquest Dictamen ele la" Comissió, es va
len aixecar drets, per fa\'or? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queden apmvades, les Sccci1'ns 02 i 03, per unani

mitat. 

A la Sccció 11, Presidencia, hi ha esmenes presen
tac1es, la núm. 6 i 9, sí, té la paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Una qüestió cl'orclre. I-Ji ha un acorel transaccionat, 
ele Capítol 1 i n, que crec que és prou important com 
p.'r votar aquest acord i, almanco el nostre Grup, \'01-

dría fer una intervenció sobre aquesto 
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EL SR. PRESIDENT: 
Sí, passam a elebatre i a votar ['acord transaccio

nat per als Capítols 1 i n. 
Srs. Portaveus qlle volen intervenir? 
Per part elel Grup Parlamentari PSM-Entesa ele 

l'Esquerra de Menorca, té la paraula el Sr. Sebasló 
Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gl-acies, Sr. President. La veritat és que el nostre 

Grup Parlamentari no esperava que fos possible una 
tr:J.nsacció global de Capítols 1 i lI, degul que els de
bats polítics qu;~ hi havia hagut en aquest Parlament, 
no acondulen, segons el nos/re mode c1'entendre, cap a 
aquesta possible entesa. Per aixo, el Grup Parlamen ta
ri PSM-Entesa de l'Esquerra ele Menorca va fer esme
nes als Capítols 1 i n, molt precises, el més precises 
possible, fins al punt que elelimitiwem quantes place s 
creiem, a moltcs Consell(~ries que s'havien ele recluir i, 
en algun cas, alguns augments i algunes reestructura
cions. La veritat és que elins aquesta precisió concep
tual que utilitzarel11, hi havia departaments com, per 
exel11ple, Pr~sidencia, en el qual creiem que hi havia 
d'haver una important reducció ja que era un departa
ment amb una inflacció impressionant, pero al mateix 
temps ens trobavem que hi havia qualque Conselleria 
en que hi havia d'haver uns profunds canvis, una rces
tructuració i, Pins i tot, alguns augments, com pugui 
ser el cas d'Agricultura, que veiem que alguns aspec
tes, per exemple, a administracions d'illes menors, ca
lia augmentar, pero després, en alguns aItres aspcctes, 
com, per exemple, creació ele qua.lque Direcció Gene
ral calía disminuir o suprimir. 

De fet, tota aquesta feína que havíem fet, ele ti
pus po1ític i tan minuciosa com és possible, se'n va 
anar una mica per avall, d'una forma agradable, en cer
ta manera, pero també el'una forma un poc contradic
toria, per una altra, arribant a aquest acord de reduc
ció ele despescs de personal de 320 milions de pesse
tes. La xifra ens pareix important, ens pareix aclequa
ela, i per aixo hi estarem el'acord, per aItra banda, la 
relació ele lIoes que el Govern ens ha presentat l'h-:-m 
respectada, perqur~ clins un acorel ele transacció, creim 
que s'ha de respectar cadascuna ele les parts i totes en 
~l seu conjunt, pero ens queden UDS quants dubtes im
portants. 

Un dubte és, aquesta reestructuració que s'haura 
de fer a moltes Conselleries, a veure amb quin criteri 
es fara, si primara la burocracia o si primaran les ne
cessitats reals i objectives de funcionament de les di
verses Conselleries, exemple d'Agricultura, que tant a 
I'illa de Formentera, com a la d'Eivissa, com a la de 
Menorca, necessita una serie de tecnics que hí puguin 
fer feina ja. Al mateix temps, també tenim el dubte 
global de si es continuara amb laborals fixos o no s'hi 
continuara, de si la Llei de la Funció Pública es pre
sentara amb urgencia a aquest Parlament i s'aprovara 
i ~s complira escrupolosament o no, si hipotecam o no 
la futura Llei de Consells Insulars, de la qual tampoc 
no en parlam darrerament, per cert. 

Aleshores, estam davant tot un conjunt d'interro
gants i dubtes, si bé és cert que la transacció globa
litzadora, creim que és positiva, ara bé, suposam que 
el Govern s~'n tem que té un repte important, de fer 
funcionar bé I'Administració, amb aquesta reducció 
prevista, i que no primin criteris corporatius, criteris 

que no són estrictament ele funcional11ent i que, en can
vi , primin criteris burocratics a l'hora ele redistribuir. 

Volem, en aquest sentit, centrar un crit d'atenció, 
no només en ]es necessilals, sinó també en una altra 
qi.iestió, que creim que tot s els Grups Polítics, ele 1'0-
posició, sobretot. el nostre al manco aixo ho exposava 
amb c1areelat, i és el fet que creim que sobren Direc
cions Generals, creim qu e sobren asscssors ele non1 
creació, creim que a l'Aclmini s tració Autonomica, una 
cosa és la necessitat de Cap de Scrvei o alguns d lr
r .'es concrets, i una altra cosa és, aquesta inflacció que 
se'ns preparava de Direccions Gene¡-als i cl'assessors. 

Per acabar, voJcm incidir també en el Capítol n. 
'Recluir 180 milions de pessetes , globall11ent és entom 
a un 10 %, és una qi.iestió important, acccptable i po
si tiva i que perfectament va en la filosofia i la pd,c
tica del nostre Grup. De [et, l'augment de Capítol JI 
era cada any superior i, enelemés, el tipus de elespesa 
qu e es feia per a Capítol II no justificava en ab solut 
aquest tipus eI'augments. Pero, atenció, senyors del Go
" ern, hi ha qualque departament on el Capitol n, a 
qualque programa, si és que vos tes han fet un Pressu
pos t per programes i penscn COl!1plir-lo, cosa que ja 
h em dit que dubtavem seriosament, valen complír els 
diversos programes que tenen. 

Per tant, en aquests moments, una satisfacció per 
l'entesa que hi ha hagut entre tots els Grups Parla
mentaris, també el bon quefer deIs representants deIs 
grups ele la majoria a la Comissió, que han sabut tre
b8Jlar aquest tema, jo crec que amb equanimitat, pero 
t8m bé pensin que els haurem de controlar i que els 
exigirem un bon funcionament, malgrat hi hagi hagut 
aquest acord. 

EL SR. PRESIDEl'.JT: 
Té la paraula, pel Grup del CDS el Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

La veritat és que quan aquest Diputat que els parla, al 
PIe del debat de totalitat elc la Llei de Pressuposts, va 
expressar el seu desig i Ics sevcs ganes que aquest 
Pressupost, la seva tramitació a Pon?~ncia i a Comis
sió seria sensiblement mi'l\orat i el convcrtiríem en un 
~r~ssupost de tots, en un pressupost ele la Cambra, 
fent bona i rent realitat la divisió de poders que el nos
tre Estatut consagra, cstablint el poeler legislatiu en 
aquesta Cambra, l'executiu al Govern, no les tenia to
tes segures, com és logic. Hm feina la sen sació que es
tavem fent una missió una mica difícil, a la contra, 
fins i tot a la contra cle determinats sectors de l'opinió 
pública, manifestats a mitjans de comunicació, que 
deien, que anunciaven que aixo era una tasca impos
sibJe i, si no era impossíble, era contradictoria. 

Quan al principi deIs treballs en Ponencia es va 
plan tejar i varem impulsar, de manera decidida un 
acord global sobre els CapítoIs 1 i n, un acord que va 
ser acceptable i acceptat per tots els Grups, el Govern, 
per suposat, els grups de la majoria i els grups de 1'0-
posició, la veritat és que vaig veure que el cel s'obria 
i que aquells temors comenc;aven a dil-Iuir-se, perque, 
al cap i a la fi, si s'establia un adequat clima de dia
Ieg si s'establia un adequat clima de comprensió i s'es
tablía un adequat clima de transacció i de renúncia 
previa de les postures maximalistes, era possible dur 
endavant una tasca com la que hem duta en Ponencia 
i en Comissió. 
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Aleshores, l'esfon;: que tots els Grups Parlamenta
ris varen fer, tots, els grups de l'oposició i els grups 
que sustenten la majoria, crec que és digne d'alabar-se, 
és digne de ser posat de manifest com ja ho ha fet el 
representant del Grup Parlamentari PSM-Entesa de 
l'Esquerra de Menorca, i varem poder arribar a una 
conclusió que era molt important. En primer 1I0c, can
viava el signe dels Pressuposts, perque varem passar de 
tenir uns pressuposts de despesa, a tenir uns pressu
posts fonamentalment inversors, i aquest canvi de sig
ne, que era un deIs defectes que havíem anunciat tots 
els grups de l'oposició des d'aquesta tribuna, era assu
mit per la majoria, hi havia un reconeixement de la 
majoria i comen<;avem a trebcl'llar sobre la base d'uns 
pressuposts que eren eminentment inversors, per poc, 
aixo és la veritat, pero ja hi havia un percentatge més 
elevat el'inversió que de despesa. 

Em felicit, per tant, i felicit tots els Grups Polítlcs 
i al Govern per la solució adoptada, perque, arnés, aixo 
va permGtre que d'alguna manera respectassim el pro
jecte, les intencions del Govern, nr:J I'ent del pressupost 
una moció encoberta al Govern, una moció de reprova
ció, una moció que els obligas a redistribuir o a rede
finir la seva propia tasca organitz'ltiva, qUi~ jo entenc 
que és responsabilitat estriclament executiva, indepen
dentment que sigui criticable, que ho és, i així ha feim 
i ha farem des el'aquesta tribul1éI, cada vega da que ens 
sembli que realment hi ha elements per criticar-lo, pero 
independentment el'aixo, respectavem el principi de l'au
to-organització de l'Executiu, i va ser una proposta, 
emanada del Grup de la majoria, evidentment provi
nent deIs ordenadors de l'Executiu, la qué va distribuir 
l'acord global, una distribució que també va ser discu
tida i en alguns punts retocada per part deIs Grups en 
Ponencia. 

En conseqüencia, jo crec que aquest acord no pot 
ser més que favorable, perque, a més, jo crec que fins 
i tot és favorable pcr al Govern. 1 m'explic. Crec que 
hem obligat el Govern, obligam el Govern a fer una 
reflexió amb profunditat sobre la necessitat de plante
jar-se la re-estructuració, la re-organització interna, ja 
hem acusat diversi;S vegaeles que aquí es reprodula mi
meticament l'estructura de competencies, funcions, i 
també l'estructura de serveis heretada per via transfe
n':ncies de l'Estat, sense haver fet una visió crítica i 
una re-estructuració adequada, ho hem denunciat en ma
teries tan evidents i s'han evidenciat a.quí, al pressupost, 
com qüestions d'aigua, qüestions de medi ambient, qües
tions d'arquitectura, etc., etc., que reprodueixen uns 
defectes heretats de l'Administració Central. Jo crec 
que aquest acord obligara, obligara a fer un replante
jament que, en definitiva, si es fa ben fet, no sera més 

'. que positiu. D'altra banda, obligará també a lluitar, per 
part de l'Executiu, i aiso és mr:Jlt important, a incre
mentar la productivitat per funcionari, a incrementar 
b procIuctivitat per treballadors. I jo crec que aix,'¡ és 
Ulla tasca que s'ha de fer des de ja i d'una manera ab
solutament inajornab1c, perquc, si bé és cert que la 
prcductivital del sector públic, la pmductivitat )Jer [un
cionari, per lreballador del sector públic, és de les més 
llZ\ixes a nivell general, no tenc elements de comnZ\ra
ció dins aquesta Comunital AuEJI1o'11a, perqu'~ no hi ha 
cstudis sobre el tema, pero tenc la sensació, l'orinió 
personal, que en aquesta Comunitat Autonoma, aquí, 
c'evem anar per davall ele la mitiana, tenc aquesta sen
sació, no hi ha cap dada que ti c!oni suport, perqul; la
mentablement no existeisen, i el m::lteis fet que no exis-

teixin ja és un mal símptoma en relació als doblers de 
proc!uctivitat que pugui tenir el sector público 

Crec que, en definitiva, aquesta argumentació tam
bé és extensible al mateix Capítol n, aquesta reduc
ció importantíssima, jo diria que quasi quasi drastica 
de despesa de Capítol n, no oblidem que baixam 180 
milions de pessetes, sobre un total de 320, amb la qual 
cosa la proposta del Govern, el Capítol n, queda in
crementada amb un 21'98 %, un 22 % practicament, es 
converteix en un incrcment de Capítol n inferior al 
10 %, per tant, estam parlant de retalls severs, impor
tants, drastics, pero que, en definitiva, també poden 
redundar en benefici d'una major productivitat, d'una 
major eficacia i eficiencia de la despesa que redunda
ra, sense dubte, en bendici de tots. 

Jo em felicit i [elicit tots els grups que varen pren
dre part en aquest acord global, perque va ser i és el 
principi del cansen s que iHumina l'elaboració d'aquests 
pressuposts. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamenlari Socialista, té la pa

raula el Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Quan pensava 

el que havia de dir respecte del acord deIs Capítols I i 
n, 111'ha vengut tot d'una a la memoria, la Uarga di s
cussió deIs Pressuposts del 87, sobre Capítol I i sobre 
Capítol n, que n'hi ha molts que se'n recorden, i tam
bé la lIarguíssima discussió sobre aquest mateix tema 
a l'esmena de totalitat del Pressupost d'enguany. I hem 
de dir, ho ha dit el CDS, nosaltres també, que s'ha d'a
~rair aquesta voluntat de pacte deIs representants del 
Grup que dóna suport al Govern, especialment de certs 
representants, per arribar a una solució que no fos, en 
definitiva, i les coses' en política són així, una absolu
ta derrota del Govem i pogués suposar que el Govern 
podia gestionar uns pressuposts per a l'any 88. El Go
vern, els grups que donen suport al Govern, és evident 
que varen fer una seriosa reflexió sobre el que suposa
ria no arribar a aquesta transacció, i políticament va
ren adoptar, en la nostra opinió, la millor solució per 
mantenir com a mínim aquesta actuació del Govern. 

Pero el tema transcendeix d'aquest mateix acord 
perquc ha suposat el reconeixement del que ha dit 1'0-
posició durant bastants d'anys, era una realitat, 320 
milions de reducció en Capítol l, no és realment una 
broma, suposa, aproximadament, de 130 a 150 personr::s, 
i esperem que suposi que el Govern comenci ja, d'una 
fcrma seriosa a re-estructurar el seu organigrama fun
cionarial, que pensi que el que ens ha translll~s ]'Ad
rninistració de l'Estat, no té per que mimeticament so
breviure per sempre a aquesta Comunitat Autonoma, i 
oue una re-estructuració pot donar eficacia i gestió, pot 
donar una major racionalitat en la clesp¡~sa ele la Co
munitat Autónoma i un major servei al ciutada, que és, 
en definitiva, el que vos tes han ele procurar [eL 

PerJ hi ha un altre tema, si aquesta rec1ucció de 
320 milions ele Capílol l o ele 180 milions de Capítol n, 
quasi un 11 q'Ó, un 11 i busques pcr cent ele tot el Ca
pitol II, importantíssim, qualcú es podria demanar, 
bé, anc1) aixo ja ha quecbt arrer;lat el Pressupost, 1'0-

posició i el Govern estan d'acord, i aquests pressuposts 
són uns pressuposts practicament consensuats. Hem de 
dir, des d'aquí, i cJaramenl, que ncs més lluny de la 
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r ealitat i, sobretot, res més lluny de la reaJitat elel 
que su posa prcssupostári;:¡ment el Grup Socialista. L'a 
corel és un avum;: important en racionali tzació ele la 
elcspesa, l'acorel és un avanr;: important en re-equilibri 
ele masses dins la ckspesa pública el'aquesta Comuni
tat Autónoma, peró l'acorel no és el pressupost que ha 
fet el Parlament, el Parlament no ha fet cap pressupost 
i no és, obviam ent , el pressu post que faria el Grup So
cialista si li locas governar. 1 no ho és, per moltes 
raons. 

Primer, en la 1105tra apinió, el tipus ele pressupost 
que ens presenta el Gm'ern neccssita czmvis ;:¡bsoluta
ment substancials, canvis substancials, des el'una cosa 
tan evielent i tan" primitiva, primaria, com és una re
lació ele !lIocs de feina que siguin veritat, que sigui la 
veritat, que no sigui una cosa aproximaela, com una 
formulació pressupostaria per programes que, C0111 
deiem al debat anterior, sigui una formulació pressu
postaria per programes. Que el Govern tengui progra
mes d'actuació, i que aquests programes d'actuació es 
corresponguin apartides pressupostaries, que aquests 
programes d'actuació es corresponguin a departaments 
d'aquesta Comunitat Autónoma, i no que els programes 
pressupostaris siguin mer~s retxes a un full elel pres
su post que digui programa, pero que, a l'hora de la ve
ritat, ni el Conse1ler té idea que a1l0 sigui un progra
ma ni, óbviament, com que no en té idea, la més mí
nima voluntat de dur endavant aquest tipus de progra
mes. És evic1ent que és imprescindible en la nostra opi
nió, una re-estructuració ele les Conselleries que dugui 
com a conseqüencia, i ho hem de dir així de ciar, una 
congelació a mitjan termini de les planti.Jles de la Co
munitat Autónoma, que el Govcrn pensi, i no només ho 
eligui de parauIa, sinó que ho pensi, en rúnica realitat, 
de ver, que hi ha una Comunitat, en aquesta Comunitat 
o en quaIsevol gran empresa, que eJs fens públics són 
escassos, i que l'any que ve, possiblement, entrem en un 
inici del procés de transferencies als Consells, i que 
sera molt difícil, per no dir impossible moure I'estruc
tura de la Comunitat Autonoma i, al mateix temps, 
transferir aIs Consells amb una Comunitat Autónoma 
rígida, que pensi que no poeln'm transferir si no és a 
base ele contenir tota la des pesa pública corrent. 1, per 
aixó, és necessari que aquest Go\'ern, a part d'arribar 
a un pacte de reducció de 500 milions de pessctes en 
despesa corrent de Capítols 1 i n, a part d'arribar a 
aquest pacte, es plantegi molt serjosament que ha el e 
re-estructurar tota la seva Administració i fer-la més 
eficar,:. 

Com a darrer tema, li volíem dir al Govern oue, a 
futur, i ja després d'aquest acord, pensi que els incre
ments, estructurada ja la Comunitat Autónoma, eIs in
crements han d'anar en la línia deIs increments gla
bals que es produeixen dins totil l'administració públi
ca d'aauest país, siguin Ajuntaments, sigui Estat, sigui n 
Consells, que no es poden fer, senyors del Govern, no 
es poden fer convenis col·1ectius ni de treballador'" la
borals, ni quan es negociln increments funcionaríaIs 
d'al1re tipus que vagin en contra del que fan totes les 
administracions públiques, perque és molt bo de fer, 
firmar un conveni coHectiu, el que de vegades, és molt 
mal de fer pagar-lo en la forma estricta com s'ha fir
mat, i, sobretot, perque, en definitiva, aixo produeix 
uns agravis que són molt mals d'aguantar, no només 
per l'Administració de la Comunitat Autonoma, sinó per 
la resta de coHectius que obligatóriament s'han de cc
nyir, estructurar segons les normes globals que regei-

xcn tota I'Aelmini stració Pública. El que va passar l'any 
passat amb el conveni collectiu, no hauria de passar 
al tra \'egada engu;:tny, i espercl11 que ja, dcfinitivamen l, 
re-cstructurin la seva administració, la facin moderna 
i es llevin ele clamul1t loles les rigideses, per no dir 
una a lLra paraula, que amb els processos de transferen
cies \"Zln~n arribar ZI les IlIes Balears. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
PZlssam, ieló, ZI consicler;:¡r la Secció Primera, . .. 
Sí, té b parZlub el Sr. Huguet. 

EL SR. VICE-PRESIDENT 
(J oan Huguet i Rotger): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Efectivament, 
crec que la feina que es va ter elins Ponencia i dins 
Comissió, no tan soIs pel que fa als Capítols 1 i JI, ha 
estat una feina important, sinó que consider que, inele
penden tment deIs acords a que es va arribar, el que 
és realment important és que tols els Grups Polítics 
van posar una dosi damunt la taula de consens i que 
tots \'an renunciar a alguna cosa que inicialment tenien 
prevista, que va fer possible que el Capítol 1 i el Ca
pítol JI no siguin ni una imposició de tota l'oposició 
cap al Govern, ni tampoc no sigui una victoria d'un 
Gmp Polític en concret sobre la resta de Grups Polí
tics. El que sí és cert i segur i crec que aqui estic obli
gat a dir-ho, que tots els' membres de la Ponencia de 
tots els Gmps Polítics, tant deIs que donen suport al 
Govern com deIs que són a l'oposició, van venir a bé 
que el que els parla pogués formar part, sense perta
nyer a la Ponencia, de les tasques a fi i efectes de po
der lenir una major agilitat a l'hora de tramitar totes 
i cadascuna ele les esmenes. 

Jo consider que aquí hi hem sortit guanvant tots, 
primer de tot, perque, de cara a l'opinió pública, i 
no m'estic referint als mitjans de comunicació, sinó de 
cara al poble de les IlIes Balears, s'ha demostrat que 
ql1an ens hi posam, i ens hi posam seriosament, som 
capac;:os d'arribar a acords, per altra banela, també, s'ha 
de dir clarament, és que aquest acord era necessari, 
p~rql1e, si no, tal vegada, hagués estat pitjor la meele
cina que la malaltia, i tenir una reducció de 700 mi
lions de pessetes a tenir una reducció a 500 milions de 
pessetes, val la pena que, tant els Grups que són a 1'0-
posició, que cedeixen, com els Grups que donen suport 
al Govern ho considerin per arribar a aquest aCQl-d. 

No obstant aixo, jo sí que voldria fer una referen
cia expressa, que tots els Diputats que pertanyien a la 
Comissió d'Economia i Hisenda recordaran, que dins 
Comissió i Ponencia, quan vam tenir la distribució feta 
deIs 321 milions per ConseIleries, es va posar damunt 
la taula una Conse:Jleria en concret, ja que la reducció 
que es feia a una Conselleria en concret, encara que a 
tOt;05 les Conselleries, de manera directa o indirecta, 
pogués suposar un cert perjudici per tot el que s'ha
via previst pressuposUtriament per part del Govern, hi 
havia una Conselleria que quedava afectada amb aques
ta reducció drastica que es va haver de prendre i que 
no tenia altra sortida que aquesta, perque no es podia 
redistribuir en les altres Conselleries, fins al darrer 
moment, i em referiré a aquesta Conselleria, cosa que no 
tenia intenció de fer, peró perque el Diputat de l'Entesa 
de l'Esquerra-PSM, Sr. Serra, s'hi ha referit, la Conselle
ria d'Agricultura, voste sap que fins al darrer momé!nt 
es va intentar respectar el pacte global i poder dismi-
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nuir aquesta des pesa que es feia a la Conselleria d'A
gricultura sense afectar el pacte global, si aixo suposa
va que, en tost de reduir 47 milions se'n redulen 27, i 
els aItres 20 s'havien de redistribuir a les aItres Con
selleries, nosaltres a ac;:o no ho podíem as sumir, pero 
sí que hi va haver, fin s al darrer moment, la defensa 
d'uns programes, d'unes places concretes a les quals 
voste ha fet menció, que nosaltres consideravem, con
sid.-:ram i considerarem necessaries, que d'una manera 
o l'altra s'han de resoldrc, i em fa la sensació que es 
podra resoldre amb el bon enteniment entre tots els 
G rups Polítics. 

Per aItra banela, dir que cm costa acceptar l'ex· 
pr~ssió que ha f'et el Sr. Alfonso, que aquest consens 
vengui obligat per un reconeixement deIs nostres errors 
en exercicis passals, jo crec que ja ho he defensat abans, 
aquest consens ve moti va t únicament i cxclusivamen t 
per una realitat que existeix, una realitat parlamenta
ria, i, per tant, vos te sap que tots els Grups Polítics, 
tots els governs, o s'aelapten a la realitat que surt ele 
les urnes o, si no, poden tenir entrebancs més durs, i 
\'oste, a ai.\:o, rei:l, crec, exp L'essa rerercncia. No es trae
ta el'un reconeixement d'crrors, sinó que es tracla úni
cament i exclusivament el'an-ibar él acords entre tot s els 
Grups Polítics, pcrquc aquests Pressuposts puguin sor
tir cap enelavant, evitant, en tot moment, la impos ició 
perque sí i primant sempre la capacitat racional que 
tots els Diputats tenen. 

Quant que per a exercicis futurs hi ha d'ha\'éT can
vis substancials, no són l1nes paraules ni seves ni mc
vcs, són unes paraules elel mateix Conseller- d'EconoIr.m 
i Hisenda, que qua n va fer la presentació d'aquests 
pressuposts, va dir que eren els pressuposts núl!ors 
que podien presentar a aquest exercici, pero que no 
eren els pressuposts més perfectes que nosaltres consi
eleravem, a causa el'una limitació de temps, i que crec 
que sí que hi ha un aspecte important a elestacar avui 
damunt la tribuna, i és que, per primera vegada, aquests 
Pressuposts, si Déu ho vol i hi ha ventura, s'aprovaran 
abans que acabi l'any, i podrem comenc;:ar amb uns pres
suposts aprovats per tots. 1 per altra banda, el mateix 
Conseller d'Economia i Hisenda va manifestar que una 
volta aquests pressuposts s igui n aprovats, es posaran a 
fer feina, ens posarem tots afer feina des del Govern 
per preveure la confecció dels pressuposts per a l'any 
1989, i que aquesta confecció pugui venir amb més 
temps d'antelació i no hagim de fer les matinades que 
hem hagut de fer. 

Per aItra banda, l'administració, voste reclama que 
anem cap a una administració més efica¡;:, hi estam 
tots el'acord, crec que no hi ha cap grup polític aquí 
que pugui di screpar el'aixo, i també és un deIs obiec-
1 ill :~ que la Conselleria el'Economia i His;;nd'a, que sem
pre, ha fet referenci8 al discurs el'lnvesti dura del Pre
s ident de la nostra Comunilat, és augmentar, incre
mentar i minorar I'efid\cia el'aquesta administració, i 
aixo és una tasca que no solament ha de venir clonada 
via Llci ele Pressuposls, s inó que ha de venir clonada 
pcr una gcslió més agil ]wr p3rt de totes i cadascuna 
de les Con selleries , i incliscutiblement, aquesta gest ió 
c!'haura ele plasmal- elesprés amb una serie de concre
cions sobre la Llei Pn~ssupostaria. 

Per tanl, jo no entr:1ré a fe, un debat polític de 
t0cnica pressupos túria, s inó que crec que el mcrit cl'ha
\·Cl' arribat :l aquestes xifres de C::mítol I i Capítol II, 
no és un meril que es pugui subrogar únicament i 
e:\clusivam¡~nl l'oposició, com tam[loc no és un m ~rit 

------------------~~~~~~-------

que es pugui subrogar únieament i exclusivament els 
grups que donen suport al Govern o el mateix Govern, 
és un mérit de tots i de les circumstancies que han en
voltat el debat d'aquest pressupost. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRE'SIDENT: 
Entram a considerar la Secció 11, Presidencia. 

Aquesta vega da pareix que sí, que hi entrarcm . Té esme· 
nes presentades i mantengudes, les núms. 6 i 9, e l Grup 
Parlamen tari PSM-Entesa de l'Esquerra de M~norca. 

Té la paraula, el Diputat Sr. Sebastia Serra, per 
defensar les esmen es. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. Presielent. I, si voste ho permet, les 

ckfensaré conjuntament i es podran votar com es vul
gui, és a dir, ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Com \lOS te ntlgui, es votaran. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Idó per separat, la votació, pero la defensa serú 

conjunta. 
Aquí ens trobam c1avant c1ues esmenes absoluta

ment diferenciades i que reflecteixen du~s filosofies 
clares c1e Govern. Per una banda, ens trobam que el 
Govcrn té previ sta aclquisició d'accions d'empreses, 
18.400.000 ptGs. Quan varem demanar a la comparei
xenc;:a, perque ho cercarem a les memories i aixo no 
estava suficientment especificat, i a les compareixences 
ho varem elemanar, ens varem trobar que la rGsposta 
era ISBA, Societat de Garanties Recíproques, i, al ma
teix temps quan va compareixer el responsable el'ISBA 
clavant aquest Parlament, les cintes gravaelé:s ho demos
tren: i els presents també ha saben, quan varem de
manar a que era degut l'augment ele doblers ele la Co
munitat Autonoma cap a ISBA, com es distribuYa i amb 
quina logica, ens trobarem amb una sorpresa absoluta 
que el gerent d'ISBA parlava el'un compromís oral 
amb el Govern de la Comunitat Autonoma per tal d'aug
mentar l'aportació de la Comunitat a ISBA i, al ma
teix temps, ens trobavcm amb una altra sorpresa, i és 
que el pes cle la Comunitat Autonoma al consell d'admi
nistració el'ISBA, el mando, en definitiva, d'ISBA, que
elava al marge, practicament al marge, eficac;:ment al 
marge de qui realment aporta els doblers a aquesta 
societat de garanties recíproques. 

En conseqi.i:~ncia, ens trobam amb una contradicció 
prou important, quant, primer, funcionamé:nt i reaJitat 
el'ISBA, nosaltres, aquí no estam en contra d'ISBA, nos
altres no és aqu est el tema que discutim, el que c1iscu
tim és que fa bastants d'anys en aquest Parlament s'ha 
parlat del mateix tema, i sempre s'ha dit el matcix, el 
Govern de la COl1lunitat, i ho ha dit avui el Diputat 
Josep Alfonso, del Grup Socialista, resulta que ISBA 
rep doblers basicame nt del Govern, es manté per I'acció, 
per )'actuació del Govern i el Govern a ISBA hi té un 
pes molt relatiu, i, al matcix tel1lps, ens troba111 amb 
augments de capital a ISBA sense saber amb precisió 
per que són, ni un funcionament c1ar d'aquesta despesa. 
És per aixo que nosaItres hel1l fet uns números i, c1'a
corel amb la modestia deIs nostres pressuposts, que són 
uns pressuposts relativament modests, elependra elel que 
en vulguin [er o elel que es pugui fer elels doblers que 
siguin més l1lodes ts o manco modests, pero, en c1efiniti-
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\'a, hcm fel uns dtlculs i elemanam una reelucció ele 9 
milions el'aquesta partida pressupostaria, és a elir, que 
en lloc de 18.400 .000, queclin 9.400.000 p"r a ISBA. 

1 aquí ve la segona part, i és la defensa de la 
sc['una eSI1lcna, la núm. 9 que mantenim en aquesta 
Scceió Pressupustaria, i és el Consell Economic i Social. 
En aquest Parlament lh:m parlat reiteracles vegaeles i 
fins i tol hi ha dcbat parlamcntari, i está previst<:1 la 
creació per llei, d'un Consell EconJmic i Social, no ja 
aquell consell social, econllDlico-laboral que existeix 
aclscrit a Presidencia, i que, ele fet, el seu funcionament, 
no per culpa complctament cid Gowrn, sinó per mol
tes circ\lmstancies no ha pogul funcionar, pero sí qlle 
ara ja no es tracta cJ'un consell economic i laboral, sinó 
e1'una lIei de consell economic i social que, de fel, ser
viria ele marc, la llei i el funcionament del consell per 
c.kbatre i cere}]" solucions a un eonjunt de problemes 
socials que hi ha a aquestes iiJes i a un conjunt ele 
I robl ' mes lamb ~ ecollomies que pateixen certs seeto1's, 
p :: l'qlt ~ no es traba solució al camp, només amb de-

l<lI 'ac:ions al miljans de comunicació o [ent confer~n
d e- . !-oinó a través d · moltes polítiques sectorials, pero 
també una globalitat, com pugui ser el funcionament 
ele! Consell Econ0mic i Social. 1 a Ponencia i a Comis
sió, aquesta qüestió elel Consell Economic i Social s'ha 
resolt, la majoría, a excepció del nostre Grup Parla
mentari, a deixar-ho en ] .000 ptes., partida oberta, sim
bolisme, que no garanteix, en absolut, r~s i, després, 
amb llTIa po~sibilitat que 2 milions que afecten, segons 
la Secretaria de Presid~ncia, el funcionament el'una se
cretaria del Consell Economic i Laboral, aquests 2 mi
lions passarien a aquest Consell Economic i Social. 

Bé, com que aquest tema és un tema molt confús 
i, C0111 que, al mateix temps ens trobam que és ridícul 
voler crear un Consell Economic i Social i dotar-lo no
més el'aquests 2 milions ele pessetes o, més ben elit, 
amb una partida oberta ele LODO ptes., és per aixo que, 
en aguesls moments, nosaltres continuam mantenint la 
possibilitat ele 10 milions de pessetes, que és uml par
tida mínima, pero que per comenc;ar ja es podra fer 
qualque cosa per posar ~n 1113rxa el Consell Económic 
i Social, i valgui a elir que quan parlam ele 10 milions, 
en aquests moments, sabem que 9 ja els clisposam per
feclament si s'accepta la rec!ucció d'aportació ele capi
tal elel Govern ele la COl1lunitat, a la societat de garan
ties recíproques de l'empresariat d'aquestes illes. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Té la paraula el Sr. Conseller el'Economia Hisen

da, Sr. Forcaeles. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

En relació amb el tema d'ISBA, i amb independen
cia elel que digués el gerent, el Sr. Calafat, jo no hi era 
present, pero per les cintes, jo crec que ISBA té dos 
fronts oberts quant a la seva financ;ació. Un són els 
acords presos pel Govern fa ja dos anys, quant a subs
cripció i desembossament d'accions, que s'estan execu
tant i aixo són les partides necessaries per arribar a 
fer front a aquests desembossaments, com també en el 
fons de garantia, que és un tema que du en si la par
ticipació. 1 l'altre són els possibles plans futurs que 
tengui ISBA, que té plantejats, diguem, oralment, més 

pe licions i que, de moment, el Govern ni aquest Con
.';elkr, ele moment, no ha pres cap detcrminació. 

Quant al ConseJ], rea lment jo cm pens plan tejar 
t'ac.lequacla repn'sentació, pero li vull dir per a la seva 
tranquit·titat que, de moment, la nostra participació en 
el Conse!l cl'Aclmínistraeió i en el consell .......... di-
receió, h~ estat la suficientment pcrqu~ no es prengués 
cap acore! ClJntr~ les normcs de gestió que ereu COTl\ ' C

n;cnl aquesta COIlsclleria. 
G1'Gcií:s. 

EL SR. PRESID ENT: 
Fc:r par! ele! Crup Parbmentari Socialista, té la pa

rDula el Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí. El primer ele tot és que ens ha sorprcs l'agru

pació de elues esmenes que no tenen res a veure, pcr 
tanl, (.!;:manarem una votació absolutament separada, i 
parlarel1l de totes clues. 

Bé, el tema el'ISBA. El Crup Parlamentari Socia
lisla ja ha dit fa un poc que és imprescindible aclarir 
b situació deIs fons públ ics invertits, via capital, en 
empreses o en organismes dependents o vinculats o no 
sabem que de la Comunitat Autonoma i que, bé, el Go
vcm fa un any i mig que hb hagués pogl.lt fer, quasi 
dos anys, i no ho ha fet, i que ara, en tres meso s ho 
haura ele fer. Primer tema. En aquest aspecte, sembla 
que seria pruelent que mentre aixo no estigui suficient
ment aclarit no se segueixin fent aportacions ele capi
tal a empreses públiques o a organismes, no sabem ele 
quina classe, perque ISBA no sabem quina situació, 
r;~specte de la Comunitat Autónoma, no volem fer cap 
jmlici de valor, té. I, per tant, seria convenient, en 
prineipi, que aguesta reelucció ele 9 milions de pessetes 
en l'aportació el'ISBA es tengués en compte aquí, es 
prengués, i, 2n tot cas, una vegada aclarit, a futur, 
d'aquí quatre o cinc mesos, el tema ele les empreses 
públiques, sempre es podría fer una moclificació de 
credit i arribar a aguests 19 milions de pessetes que es 
volien aportar a ISBA, recluint, en aguest moment els 
9 milions. Per tant, ll1entre la L1ei d'empreses públi
ques i d'organisll1es autónoms no estigui aprovaela )J\'r 
aquest Parlament, nosaltres creim que la millor mesu
ra és una autentica prud2!ncié1 en l'aportació de capi
tal i en la, no volell1 dir creació cl'empreses públiques, 
que no es pot fer, pero sí ampliacions cl'aportaeions ele 
la Comunitat Autonoma en aquests tipus d'empreses. 
Per tant, creim que l'esmena el'ISBA és una esmena 
prudent, en aquests moments, i no tendríem cap in con
venient a reconsiderar aquesta aportació el'aquí cinc 
mesos, via una modificació de credit, pero, en aquests 
moments, creim que és millor ser prudent. 

La dotació de 10 milions de pessetes. Bé, el Con
sen Econornic i Social, nosaltres varem votar d'acorel, 
s'ha de dur a aquest Parlament en un termini, em pa
reix que és de sis mesas, i, per tant, s'ha de elotar un 
programa per a aquest Consell Economic. De totes ma
neres, nosaltres creim que, pensam que amb l'esmena 
transaccional a que es va arribar, de l'aportació elels 
2 milions del Consell Economic-Laboral, deIs 2 milions 
de l'any passat, també, en aquest fu tUl' Consell Econ!:r 
mic i Social, de moment, pot ser suficient, i que, a fu
tUl', si hi ha més necessitats, no hi hauria cap proble
ma, tampoc, vía modificació de credit arribari. Per tant, 
en aquesta ens hi abstendrem, ateses les eseasses dispo
nibilitats ele la Comunitat Autonoma. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Alfonso. 
Sr. Quetglas, ja ha passat el seu torn, és que jo 

deman que tenguin 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Sr. President. Perdó. És a causa d'una proposta que 

acaba de fer el Sr. Alfonso, que és una proposta, que 
jo entenc que és una proposta transaccional. 

: L SR. PRESIDENT: 
Jo no ho he entes així, eh? Ra dit que votaria que 

sí a una i que no a l'altra, no hi ha proposta transac
cional, Sr. Quetglas. Voste ho entén, pero jo no ho en
tenc, i voste tampoc, em pareix. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Sí, Sr. Presidenl. Perdó, pero en acaba de dir que 

si qLledava d'alguna manera recolliL al DicLamen que 
via modil'icació de reclll ubje te a la futura lIeí e1'cm
pl'e es i organismcs aUlonoms es podria auloritzar a l 
G em el el' !'ampliació, aixo és una proposta dis tinta 
de I:.l que ve al lcxt ele! Dictnmen de la 'omissió. P r 
tant, é una propos ta, sí no ll'an sacci oal, si, ahnaoco, 
diferenl. 

El CDS es va abstenir al llarg deIs treballs de Po
nencia i de Comissió, en funció que, bé, que tampoc 
no es veien les coses molt c1ares, per un costat, perque 

_el compromís d 'aelquisi.ci6 d'cmpreses d' ISBA venia, 
segons deia la r¡;ajoria, implicat p r un conve ni amb 
¡'IMPI, i, aleshol'cs, aixo di[icu ltava un treball de 
re!alls, aleshores d'ara, hi ha una altra proposta i jo, 
simp!ement, per remetre a la consideració del Sr. Pre
sident, la possibilitat de considerar aixo com una pro
posta alternativa a votar separadament. 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha hagut cap proposta, hi ha hagut que, en 

el futur, es podria, d'aquÍ cinc mesos, fer, pero no 
avui, i estam debatint la Llei de Pressuposts d'avui, 
i no les pro postes que fara el Sr. Alfonso d'aquí cinc 
mesos. 

Sr. Alfonso, té la paraula, sí. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Senzillament un aclariment. No puc, obviament no 

proposava una esmena transaccional, jo el que deia 
é que hi ha la v ¡untat política del Grup Socialista 
que, i e1'aquí s is mesos, o aclarida ja la Llei d'empre
sa pública, nosallre estarem absolutament d'acord 
amb un~l modificació de credit, no com a esmena 
tran~accional, sino com a voluntat política. 

EL SR. PRESIDENT: 
Exacte, aixo és aixÍ, Sr. Quetglas. 
Bé, dcbatucles les esmencs, passarem a debatre 

els vots pZlr~iculClrs que hi ha mantenguts per part 
deIs Grups AP-PL i Unió Mallorquina, un a l'esmena 
núm. 4 elel PSM, 4 del CDS i 1 del PSOE, del Grup 
SociCllista , i l'altrc a les esmenes núms. 5 del PSM, 
5 elel CDS i 2 del Grup Socialista. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Sr. President, és que amb el debat, sembla que 
ens hem obliclat ele votar les esmenes del PSM. 

EL SR. PRESIDENT: 
És que pensavem votar-ho tot al final, si no hi ha 

objecció. 
Té la paraula el Vice-president, Sr. Huguet. 

EL SR. VICE-PRESIDENT (Joan Ruguet i Rotger): 
Gracies, Sr. President. Els vots particulars que es 

mantenen fan referencia a dos conceptes molt con
crc~s, un que és subvencions a famílies i a institucions 
sense fi de lucre, i ['altre a subvencions a corporacions 
locals. No és tant la quantitat que hi ha com la 
reduceió que es fa, nosalrres hem fet un stuLli compa
ratiu. i abans que lo~es les e mparac ion són odioses, 
en la clisponibil iLat qu leni n Lots e ls alLrcs Presi
dents d'aJlres ComuniLals Aulonomes, !ins i tot cle 
Diputacions, i veim que aquí estam en la disponibilitat 
més baixa de tates, quin President de Comunitat Auto
noma no té, per a subvencions a [amíles o a institu
cions, només, 7 milions de pessetes, són molt més que 
en tenen. Quin no té, per a corporacions locals, només 
8 milions de pessetes, són molt més que en tenen. Jo 
he volgut, el nostre Grup ha volgut mantenir aquestes 
esmenes clavant el Plenari per deixar constancia que 
és el que són aquestes despeses, que és el que signi
fiquen i que, en absolut, es poden posar clins el paquet 
de cloblers sota el concepte de despeses reservats, sinó 
que aquests han de tenir tota la transparencia que 
han de tenir totes les despeses públiques, pero, a més 
a més, el Parlament, i d'aixo n'han fet bona practica 
en anys anteriors els Grups ParlamenlZlris, i clemanar a 
qui han anat destinades aquestes subvencions sense fi 
ele lucre, és a dir que el control esta perfectament ga
rantit. 

Dit aixo, i com que ja dins Comissió hi ha hagut 
un vot afirmatiu, jo demanaria als Grups Polítics que 
ho reconsiderassin la votació de reduir en 3 milions 
de pessetes el que és a famílies i institucions i en 4 
milions de pes se tes el que és a corporacions 10cals. 
No obstant aixo, si es manté el mateix criteri, nosal
tres retiram el vot particular, perque és una qüestió de 
principis, i no és una qüestió del muntant economic 
que és insignificant. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Ruguet, jo li demanaria, perque els criteris 

deIs Grups Parlamentaris no els sabra fms que es voti, 
si el retira, no ho sabra, perque no es votara. Voste 
diu, si es manté, no sé que, jo el retir, si voste vol 
saber si es manté, el sotmeti a votació, si el retira, no 
el sotmetrem a votació i no ho sabra, eh? El sotmetem 
a votació. 

Hi ha aItres Portaveus que vulguin in~ervenir? 
El Sr. Quetglas, pcr part cid Grup CDS, té b 

paraula. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Sí, moltes gracies, Sr. Pres iden t. Senyors del Go

vern, Sr. Ruguet, jo, a unes anteriors intervencions, 
he acusat el PSM d'utilitzar indeguelament la paraula 
i el cOl1ccpte de djscreccionalita~, pero cree que aques
t8 vcgacb. la paraula i el concepte de discrecciollali~at 
és b CI1 emprat, perque, realmcnl, estam tractant ele, 
cliguéss im, el cal8ix disereccional de repartició del 
President de la Comunitat Au ~onoma. que no negam 
que l'hagi de tenir, que ha de tenir un cletermin8t 

r . ~. • . " "-J'. f' 
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marge, que hi ha unes determinades obligacions a 
complir dins Capítol IV i dins Capítol VII, a famílies 
i a corporaciol1s locals, pero que, ens ha semblat, a 
tots els Grups Parlamentaris de l'oposició que estavel1 
quantificats amb quantitats exageraeles. Estaven qual1-
tificats amb quatitats exagerades, per cliverses raons. 
En primer lloc perque, per pan nostra, ens ha preo
cupat molt, per part del Grup Parlamentari del CDS, 
l'excessiu crcixcment, a part de la des pesa corrent, 
que ja esta corregida per l'acord global que abans 
hem discutit, ens va preocupar molt el crcixement deIs 
Capitols IV i VII, perque signiflquen, fonamentalment, 
de.scarregar la gestió a tncers, especialment de Capí
toí VII, descarregar la gestió d'inversió, de formació 
bruta de capital fix a corporacions locals, a entitats, 
a famílies, a empreses, etc., amb la qual cosa, la res
ponsabilitat de la ges\Íó queda encara més diluIda, les 
possibilitats de control practicament desapareixen i el 
que fa el Govcrn és finane;ar una política que, 'en defi
nitiva, la fan els altres, siguin corporacions locals, 
siguin empreses, etc., etc. 

Nosalires hem tengut, per així dir-ho, una batalla 
constant al llarg de Ponencia i Comissió, voste n'és 
testimoni, Sr. Vice-president, contra els Capítols IV 
i VII, que sempre hem anat retallant en favor del 
Capítol VI, d'inversions reals, executades directament 
pel propi Executiu. Aixo, en primer 11oc. 

En segon lloc, perque també hem dut una batalla 
contra la discreccionalitat, hem intentat definir al 
maxim els conceptes de despesa i molt especialment 
despesa en Capítols IV i VII, les transferencies, les 
subvencions, per entendre'ns, perque anassin a la fina
litat per la qual la voluntat política d'aquest Parla
ment 1i assenvalava i no a qualsevol aItra. 

_ Estam disposats, en conseqüencia, a mantenir un 
determinat marge de discreccionalitat, el que entenem 
és que aquesta discreccionalitat del President ha de 
ser moIt petita, especialment quan hem fet un esfore; 
general de definició i d'ajust de Capítols IV i VII a 
les finalitats que s'entén que hi han de ser. 

En conseqüencia, nosaltres mantenim la nostra 
esmena, la mantenim, i és una esmena que curiosa
ment i per casualital, a V()s(:~, li con~ta, el Partit Socia
lista i el PSM varen fer les mateixes esmenes i amb 
les mateixes qua!ies, la qual cosa demostra que, en fi, 
si més no, que la majoria d'aquest Parlament no esta 
tan errada i no fa errors, sinó que estam reduint amb 
quantitats que creim que són bastant raonables. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, pel Grup Socialista, el Diputat 

Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, es+am reproduint un debat que varem tenir 

l'any pas~at, pero des de posicions distintes. Nosaltres 
deiem, d'una forma bastant clara, l'any passat, i ha 
deim enguany que ens pareix bé que el President 
pug1l1 disposar d'unes certes subvencions per a casos 
de necessitat, etc., pero creiem que les quantitats eren 
excessives, i jo. sabem, Sr. Ruguet, que n'hi ha moItes 
més, de subvencions a corporadons locals, corrents, a 
corporacions locals i a famílies, moltíssimes més, el 
que passa és que aquestes de Presidencia, tenen una 
llibertat més grossa, i dins un pressupost petitó i dins 

lIn presslIpost que hi het moltes necessitats, creim que 
ae¡ ucs ~a lliberta t ele clisponibili la t, logicament, j ustifi
cada per a casos extrems, 1 'hauríem de limitar un poc, 
i ¡:o; el que proposam, 4 milions de reducció per una 
part, 3 milions per una altra, li queden al President 
7 milions pe¡- poder ajudar en aqucsts casos extrems, 
i creim que aixo és sl1ficient. 

Vostes poden dir que aixj ¡:s suficient o insuficient, 
pero lam bé ho dirien si discutíssim de 16 milions o 
de 22, semprc es pOI dir que és suficient o insuficicnt. 
L'oposició, curiosament, amb una petita cxcepció, d'una 
reducció més grossa, per part ele! PSM, estava abso
!utan¡ent d'acord que era practicament el doble del 
nece:3sari, amb aquesta opinió varem fer l'esmena 
amb aquesta opinió es va mantenir i es va votar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Ruguet, Vice-presidEnt del 

Govern. 

EL SR. VICE-PRESIDENT (Joan Ruguet i Rotger): 
Sí, grades, Sr. President. Efectivament, aix6, ca

dascú té el seu punt de vista i és segons com es miri, 
si voste diu que hem de reduir el 50 %, tal vegada 
ens hagués an~t molt millor, haguéssim posat 16 i 20, 
i, aleshores, en tendríem 8 i 10. 

La veritat, vaja, la veritat nostra, sota el nostre 
punt de vista, és que estic quasi convene;ut que dins 
el seu interior saben perfectament que amb 7 mil ion s 
de pessetes, un President de Comunitat Autonoma, per 
subvcncions a famílies i a institucions, i 8 milions de 
pessetes per a corporacions locals, és una xifra gens, 
gens exagerada, del més modest que vostes trobaran a 
qualsevol pressupost, i aixo, vostes, ha saben. Ara, 
si s'han de recluir 3 milions per una banda i s'han de 
reduir 4 milions per una altra, no ho ha de decidir 
el Govern, com és obvi, ho decideix la votació d'aquest 
Parlamento Pero no es pot dir que s'han de reduir 
3 milions i 4 milions perque aquestes despeses són 
exagerades, aquesta reducció es podia fer de 3 i de 4, 
si les despeses fossin molt més gros ses, pero és que 
redueix en un 50 % tant una com l'aItra, i d'axageració 
d'aquestes despeses, de 7 i 8 milions de pessetes, aixo 
ho demanin a qui ho demanin, i tothom els dira que 
són unes despeses molestíssimes per a un President de 
Comunitat Autonoma. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, sotmetem a votació, en primer 

11oc, l'esmena núm. 6 del Grup Parlamentari PSM
Entes a de l'Esquerra de Menorca. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'esmena 
núm. 6, es valen aixecar drets? 

Moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen 

aixecar drets? 
Sn~s. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen aixe

car drets? 
Resultat de la votació: vots a favor, 30; vois en 

contra, 29. Queda accep~ada l'esmena núm. 6, del Grup 
Parbmentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca. 

Passam a votar l'esmena núm. 9 del Grup ParIa
mentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor? 
Sí? 
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EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Perdó, Sr. President. Una qüestió d'ordre. Ente

nent que en el Dictamen figura oberta una partida 
pressupostaria, 1.000 ptes., i amb l'avinentesa que es 
podra ampliar i en onsonancia amb la vOlació ante
rior, retiram aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltcs gracies, Sr. Serra. 
Passam a votar, ido, els vots particulars. Primer 

votarem el vot parti:ular a l'esmena núm. 4 del PSM, 
4 del CDS i 1 del Grup Socialista. 

Sres . i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 
aixecar dre ts? 

Que pass a, ens entenem o no ens entenem? 
Passam si els pareíx, a votar -ara acabarem, 

després d'aixo, que comenc;am él es tar cansats, passam 
a vo~ar el vot particular a l'esm ena núm. 4 del PSM, 
4 del CDS i 1 elel Crup Socialista. 

Sres. i Srs . Diputats que voten a favor, es valen 
aixecar drcts? 

Sres . j Srs . Diputats que voten en contra, es volen 
a ixeca r drets? 

Abstencions, sembla que no n'hi ha. 
Resultat de la votaci ó : vots a favor, 29, vols en 

contra, 30. Queda, ido, rebutjat, el vot particular que 
hem sotmes a votació. 

Passam a votar el vot particular a les esmencs 
núm. 5 del PSIvI, 5 del CDS i 2 del Grup Socialista. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 
aixecar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Moltes gracies. 
Abstencions? 
Resultat ele la votació: a favor, 29, en contra, 30. 

Queda, ido, r eb utjat, també, el vot particular que hem 
sotmes a votació. 

1 passam él votar la secció 11, Presidencia. 
Sres. i Srs . Diputats que votin a favor, es volen 

aixecar el::-ets, per favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Sres. i Srs. Diputats, se suspen la sesslO que 

recomenc;:arem a les 5 de l'horabaixa d'avui. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres . i Srs. Diputats, recomenc;a la sessió. Entram 

a debatre la Secció 12. Hi ha, en primer 1I0c, una 
esmena a la totalitat, del Crup Parlamentari Socialista, 
registrada amb el núm. 1369/87. 

Sí, té la paraula el Sr. Joan Nada!' 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Sr. Prcs ident, la retiram. 

EL SR. PRESIDENT: 
MolLes gracics, Sr. Nadnl. Ret irada I'e m e na a la 

!'olalital, es manl.enen e menes, le nüms. 4 ¡ 5 del 
Crup Parl ... m(~J1lari P M-En lesa de l' Esquerra de Me
norca, al (1: hore~ , té la parauJa el Porlaveu per defen· 
sar, bé conjullla m nL, bé cparadamenl, aixó ho dira 
el!, les esmenes 4 i5a la Secció 12. 

El Sr. Seb:lstia Scna té la paraula. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Defensarem separadament 

les dues esmenes, i entram a l'esmena núm. 4. 
Bé, nosaltres, després d 'haver llegh aten ament el 

programa que ens ha presen tat la Con elleria de Tu
risme a aquesta Llei de PressuposlS de l'any 88, i 
després d'haver cooegu l la compareixenc;:a deIs me m
br de la Ol1se llcria davanl ami ' s ió, hem c re!!ut 
oportú posar en discussió, posar en dubte el Capítol ~VI 
del sub-programa 12.03.01, que fa referencia a la promo
ció turística. 1 direm, basicament, perque hem volgut 
po a r·ho en dllbte j hem volgut presentar·ho a debat 
pa r lamentari, ¡ ha direm amb un parell d'exemples o 
<1mb un parclJ de COllceptes diferencials. 

En primer 1I0c, hem dc dir que Is 300 milious 
ele pcsscles pJ"evisls per a l'any 88 en el coneepte de 
prol1loció turística, a L1n capítol ben determinat i bcn 

onerct ele la U ei Pressupos aria, que és el CapiLol 
d'inversions, segons el nostre punt de vista, no és 
suficientmcnt eletallat, és a dir, no ens trobam que se 
scgeixin les orientacions donades pcl Conseller el'Eco
nomia, Hi scnela i Pressuposts, al Decret que va publi
car día 15 d'agost del 87, en el But.lletí Oficial ele la 
Comunit;:¡t Autónoma de les Illes Balears, on explica 
amb dareelat el que és el Capítol VI, el que són les 
ínversiolls reals al PresSllpost del 88, és a dir, ens 
trobam amb una contraclicció que nosaltres conside
ram important, entre les normes clonaeles pel Go
vern de la Comunitat, concretament per la Conselleria 
d'Economía, H isenda i Pr ' ssuposts, normes que han 
ele regir l'elaboració éI!:.:l Projec te el e Pressuposts, del 
Projecte de Llei ele Pressllpo LS del 88, el Capítol VI 
d'Inversions Real , forma parl de les operacions ele 
capital. és a dir, en definitiva, les que af;::cten l'estruc
tura del patrimoni de la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears. Aleshores, si ens trobam amb aquesta 
definició d'ínversions, si ens trobam amb unes normes 
clonac1cs pcr aqucsl overn el me d'agosl, no com
prenem com és possibl que a la memoria de la Llei 
el Prcssup sls del 88, hi hagi dins un Capitol VI una 
quan!iLa l de 00 miliol1s , des linada a promoció tud
ri Cti que ngloba lot un conjunl de projecle que 
nosaltres cnte::ncm que no ón Lric tamclll ap{ lo l VI, 
perque no afecten, precisament, aquestes inversions 
reals no afecten el patrimoni de la Comunitat, j, en 
conseqüencia, ens trobam que no con corda amb aquest 
conccpte, que no és que sigui nostre, sinó que és d'un 
Decrct fet pel mateix Govern de la Comunitat el mes 
d'agost d'aques t any 87. 

Pcr altra banda, també ens trobam que a part 
ct'aqllest problema conceptual que afecta el que són 
les inversions ens trobam amb un segon problema. 1 
és que la r"clació d'activitats de promoció turística, no 
la coneixem exhaustivam ent, coneixem molt per da
munt, amb abstractc, open de golf, concerts, música, 
dur fi gures de l'esport inkrnacion3l a les Ill es, to t a i:v) 
són detalls que se'ns varen donar a la compareixenc;a 
dd Conseller davant la Ponencia, pero, en definitiva, 
el que no coneixem és, en concreció, aquests 300 mi
lions cap on van. 

Dit aixú és quan l1em VOlgllt i dllim a deha! aOllest 
tema ele la promoció turística i, de fet, la nostra 
esmena, és una reducció a la mei tat de la partida, ja 
que cntenem que pcr a ks activitats previstcs, per les 
que coneixem fins avui, 150 milions de pessetes són 
sufificients. 



544 DIARI DE SESSIONS I Núm, 16 1 28 i 29 desembre 1987 
~~-'~~~~--~~~~~--~-

I ara ve un segon tema, que també afecta ele pIe 
aq lleS I dcba'. el e la Ll e i Pl'e !> upo türia , i e l s g )l1 
terna, nques l in ·~s l11és lalll l:nlable rólilicarnen~, l'Es
querra Noclon.li:lt del P ·En:e'ó de l'Esq ucrra ele 
Ñknorc:l, 110 pOI 'onceb!'c c m és que e l Gé)Vt:n1 (Ir.; 

]<1 um llnilal lIl a n l11a de les I1 lcs 13:d ~ars, él hore 
d'aru no s 'ha manil'eslal , no ha ge liona davant e l 
Govern de ¡'Eslal, aquesla pos s ibl e negociació de pro
moció turis lica qu.e e l on:rt1 d - I'E :, 1, "in conv-'ni, 
via pac le, ha e la bl l' rl amh 1" omllnilal AlI ~onomt:s 

de t la lllll yél , 'l 1icia i r ol!: :.1SC. osn ltrcs, ja s'lb m 
llLl ~' l'l lIosll ~ I:slt1.ltl t 1'/\ u (U110 ;!li ;l é~ un ESI.lul p<.''
\ ' i~¡ 111 'nur, peré> l l:ngucm en cumple' qU(' la promo id 
·:-.lcri(J1' del TlIri sm c, ta nl 11 ' I::'l'<l n ·'gada a (, lile Ba
lears, com era negada a Catalunya, Euskadi i Galícia, 
2.lcshc res , aquí, nosaltres creim que estam davant un 
problema competencial, clavant una via irregular elel 
Go\',' rn de l'Estat en el moment de negociar un altre 
conjunt de transferencies autonomiques , que, de fel , no 
són transferencies el que dóna l'Estat al Govern cata
Ja, base i gallec, sinó que és via conveni, via entesa, 
via pacte, aleshores, nosaJtres creim que una Comuni
tal Aulonoma com la nostra, amb una importancia tan 
grossa del sector turístic, i amb un Govern que ha do
nat una gran empenta i una gran activitat a una Con
selleria en concret, la ele turisme, a tot el que és l'ac
tivitat promocionadora aquests anys i que ha intentat 
r edrec;ar i tenir molts de convenis amb el Govern de 
I'Estal i en concret amb la Secretaria eI'Estat de Tu
ri sm I nlenem qu, n aqu lS mom nls, el llosll'e -o
"cm havia e1'inLcntar penjar-sc, si més no, i penlonin 
I'ex , r. ió col'loquial o de C<:Irrc¡', pClljar- e, si mé no, 
a aques la cadena e1'aqu . l n tl raet el I Govern de 
l'"stat nll'e Comunilal bcn delerrninadcs. Nosaltre.s 

reim que e l Govern ele I'E tal hagués tengllt molt poes 
argum.n l~ i. . obrelol, si aqueSl tema s 'hagué dUI via 

onl e n ió -polític, hagués lcngtll moll (loes argument s, 
ja que, c1'acord amb els E taluls, i d'a ord amb la ma
l i. a normativa lega l, tanl 'ha de prohibil-, en aquest 
cas, la prom ió exterior del lurisme a Catalunya, a 
G. licia i ~, Pa ís Basc, om a les IlIes Ba lear, 

Ales hores, aqu 's ta és una ontraelic ió que no, al
tI'. s vole::m npuo l::tI', un" C] wntilal per l'l promoció tu
ri. ti c', que T "iln que n ~ - pro 1 deta llada, una • n
cl' j)ció d 1 ~1J'lítol VI o capitol d'invcrsions, qu no
::tl l ¡- S r im que no és jllslil'icada en aquesl c. , o, al
manco, segons les explicacions i el programa presen
tat per la ConselJeria, no s'ajusta i, en darrer terme, 
ens trobam amb aquesta greu contradicció que en el 
mament en que es pot fer promació turística des de 
Catalunya, Galícia i País Basc, Balears que, potser ten
gui moltes més raons polítiques que aquí::stes aItres tres 
Comuoitats Autonomes ca'lla i, en canvi altres vegades, 
el Govern prou renou fa davant el Govern Central en 
teme, pentura, manao clars i més dubIO os. 

En conseqliencia, Sr, Presidenl, voldrí m encelar 
un debat r e pecte d'aqueste concepcion i, de fet, la 
scgona e meoa que defensarn , que lambé la defensa
\' m a continuació, la núm. S, Jlavor la votació es pol 
fe l' pe!" separat, en t teas, la núm. 5 és senzil1ament 
a parL'ir de la coneepció apuntada, que nosallres creim 
que no pOl anar a Caprtol VI, de cap de le maneres, 
tot un conjunt d'activitals, com pugui ser ubvencio-
11. r un opcn ele golf, $lIbve nci nar un eonccrl de mú
s i a, etc., nosallres creim que a Capital VI sí hi ha ae
tivitats que hi p dem figurar, en el capílol d'inversion , 
fin i tot fel- un earlell, fer fulletons, hi ha co e que 

sí, o, [j ns i tot, paga r un eclifíci o coses el'aquest tipus, 
pero, ,~n ca nvi , en tenem que ac li vi tals subvencionaclo
res en termes gene rals, han ele ser ,) Capílol Ir , Capi
tol IV o Capitol VII, segons la naluralesa econ:Jm ica 
ele 1 a despesa, 

GrÚ cies. 

:C: L SR. PRE SID ENT : 
S rs. Porlaveus que vulg llin intervenir quant a les 

('sm en es 4 i 5 que ha dcfensacles conjuntament e l Sr. 
Sc rra? 

pe'[ part elel Grup Parlamenlari CDS, lé la paraula 
e l Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES : 
Moltes gracies, Sr. Presielent. Mol1 breument vol

d l'i ~1 cx prcssa r e l n 11' cril er i di r pan <ll11b l 'eSl11c
na pl"Cs;!ntacl pe,l PSM, i re il ra r argume nl j a r e itera
damenl "po 'al a hl r 11 " neja i n om iss ió. ' n pri -
111 r lI oc, pe'rquc é ontrari a la 110 Ira fi los f' ia , a la 
ril0so fia del conj unl d'csm cn . qu 1 en anal el feTl
sant, que volíem i hem volgut subrallar l'activitat in
verSOra ele les Consellerií::s, clavant l'activitat ele despe
sa i I'activitat transferidora, tant ele elespesa corrent 
COI11 el e despesa de capi tal, que feia que aquest Pressu
post el eixas ele ser, en bona mesura, gestionat per la 
mateixa Comunitat. Per tant, a nosaltres ens alegra 
contrariament al Sr. Serra, ens alegra veure al Capítol 
VI rcflectida I'activitat promociona1, perque aixó vol 
dir qlle I'activitat promocional estara elesenvolupaela fo
namentalmí::nt per aceions ele la mateixa ConseJleria, i 
"oste té raó quan diu que a carrec a Capílol VI no li 
agrada veure i no vol veure subvencions, és que és im
possible que hi hagi subvencions a carree de Capítol 
VI. i és impossible que un Interventor concedeixi o al!
toritzi la coneessió dí:: subvencions a carree ele CapÍ10l 
VI. Per tant, aixo significa que aquesta activitat pro
mocionador a s'ha el'efectuar o bé directament per la 
mateixa Conselleria o bé a través ele convenis, i ens 
pareix que aquesta és la fórmula exactament adequa
ela p;'r exercir I'activitat promociona!. Per tant, cap de 
les cIues csmenes, ni la de reducció , perque entenem 
que la quantilat no és excessiva, ni, per suposat, la ele 
reeli stríbucíons a a!tres Capítols clels Pressuposts ele la 
Con sdleria, són escaienls i, en conseqüencia, el nostre 
Grup, ja durant la tramilació va votar en contra, no es 
va abstenir, sinó que va votar en contra el'aquesta es
mena, i així ho fara a PIe. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part elel Gmp Parlamentari Socialista, té ]a pa

raula el Diputat Sr. Nadal. 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Sí, Sr. President. També molt breument pí::r mani

festar que el nostre Gmp no donara suport a aquestes 
esmenes. La núm. 4, perque, en el fons del tema, es 
tracta d'una reducció de 150 milions de pessetes que 
nosaltres creim que a la partida ele prom oció turísti
ca no s'ha d'anar a aquesta reducció, creim que és prou 
important el tema turístic per, a uns moments com els 
actual s, on hi ha un excés d'oferta, hem d'anar afer 
una promoeió turística prou important, prou serios a, 
amb prous mitjans, perque el mereat turÍstic nostre no 
es vegi distorsionat pel creixement de l'oferta, Creim 
que el Govern de la Comunitat Autónoma ha de tenir 
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els lDitjans suficients per poder fer un a politica d,~ pro
Jl)oció sed osa, i una polí tica de proJ11oció ul'ici:enC. Una 
a l'lra cosa sera que, a l 'lIarg de )'3J1Y, anem a con tro lar 
quina é la poJí tic~. de promoció que Ca la .onselleria 
i si aqucsts 300 mlltons ele p ssetes que des t ma a pro· 
moció lud tica, crcim que es gestionen bé o no e ges
tionen bé, pero, en principi, nosaltres creim que aques
ta esmena no ha de ser votada a favor. 

L'esmena núm. 5 és una esmena purament tecnica, 
de redistribució entre altres sub programes o entre al
tres partides deis 200 milions restants, que presenta el 
Grup PSM-Entcsa de l'Esquerra, nosaltres, com a tal 
esmena tecnica, tampoc no li donarem suport, perque 
creim que no arregla res, aquesta esmena, sinó que, de 
qualque forma, el que fa és encotillar i dificultar aques
ta promoció turística. Per tant, el nostre Grup no do
nara suport a aquestes dues esmenes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el ... 
Sí, el Sr. Sena té la paraula. 

EL SR. SE'RRA I BUSQUETS: 
Sí, ja hem escoltat els grups de l'oposició, volem 

només fer cOl1stm- c1arament que l'Ordre del Conseller 
el'Economia, Hisenda i Pressuposts de la Comunitat Au
tónoma, de dia Ir d'agost del 1987, publicat al Butlle
tí núm. 103, Butlletí Oficial de la Comunitat Autóno
ma de les Illes Balears, núm. 103, de dia 15 d'agost del 
87, s'esta vulnerant en la !letra i en l'esperit, ja que, 
les activitats previstes de prom oció a la memória de la 
Consdleria de Turisme que s'adjunten a la Llei de Pres
suposts del 88, en res afecten les variacions de l'estruc
tura del patrimoni de la Comunitat Autónoma de les 
Illes Balears i a la formació bruta de capital de la ma
teixa Comunitat Autónoma. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME 
(J aume Cladera i Cladera): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Respec
te de la partida de 350 milions de pessetes a promoció 
turística, va a inversions reals, a Capítol VI, perque a 
l'Administració Central, historicament, sempre hi ha 
anat, i, per tant, sembla ser que totes les administra
cions eslan d'acord, que ha d'anar al Capítol VI. 

Respecte del problema que plantejava de Catalu
n)'a, el País Basc i Galícia, cal aclarir que aquestes tres 
Comunitats Autonomes són les que varen posar un p! et 
a l'Administració Central, q\lant al Decret que no es 
podia fer promoció exterior. La Comunitat de Balears, 
amb els temes de turiSl11e, mai no s'ha querellat amb 
l'Aclministració Central [Jer una qüestió de comporta
ment polític, pcrque semprc hi ha hagut una gran col
lz:.bor;:¡ció. I només clir-li que la primera Comunilal que 
\';:¡ lé'nir una relació de CO I1\'cni amb J'Aclministl-ac ¡ó 
C'ntral va se r J'autonómica de Balears, que va (enir 
capacitat per poder gastar conjuntament amb l'Admi
nisln1ció Central, 300 milions cl~ pessetes, cosa quc cap 
é'Itra Comunitélt de lot l'Estat Espanyol no ha acollsc
guit mai. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Ens satisfa molt que l'Ad

ministració Central s'entengui amb l'administració au
tonomica, en el tema de promoció turística, cosa que 
jo. sabíem, i que és de bona habilitat i bona adminis
tració política, pero ja no ens satisfa gens que sigui 
raó per dur a Capítol VI inversions, un tema que tots 
sabem que no ho és, segons la propia normativa el 'a
quest Govern i l'excusa sigui que I'Administració Cen
tral ho fa. Nosaltres scmpre hem entes l'Autonomia 
el'una manera rigorosa, i si una cosa la fa malament 
l'Administració Central, nosaltres hem de procurar [er
la bé. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sotmeten a votació, ido, l'esmena núm. 4, a la Sec

ció 12, presentada pel Grup Parlamenlari PSM-Entesa 
ele l'Esquerra de Mcnorca. 

Sres . i Srs. Diputats que votin a favor el'aquesta 
esmena, es volen aixecar drets ? 

Molles gracies. 
Sres . i Srs. Dipulats que voten en contra, es volen 

aixecar elrets? 
Abstencions? 
Resultat ele la votació: vots a favor, 4; vols en con

tra, 54. Queela, ido, rebutjada l'esmena núm. 4. 
Passam a votació l'esmena núm. 5, també del Grup 

Padamentari PSM·Entesa ue t'Esquerra de Menorca, jo 
deman, ido, a les Sres. i als Srs. Diputats que votin a 
favor, es volen aixecar drets? 

Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar drets? 
Moltes gracies. 
Abstencions? 
R.~s ultat de la votació: vots a favor, 4; vots en con

tra, 54. Queda també rebutjada aquesta esmena núm. 5. 
Pel Grup Parlamentari Socialista, es mantenen les 

esmenes 9 i 10 a aquesta Secció 12. Per defensar l'-cs
mena núm. 9 té la paraula el Diputat Sr. Joan Nada!' 
9 i 10, si vol, o la 9 tota sola, com voste vulgui. 

EL SR. NADAL I AGUIRRE: 
Sí, Sr. President. Les presentam no agrupades i re

tiram la núm. 9, i defensarem la núm. 10. 
Nosaltres creim que aquesta esmena, el que presen

tam, realment, és que la quantitat de 76.100.000 Pts., 
vagi destinada a la construcció de parcs, jardins, p1a
ces, passeigs peatonals o urbanitzacions turístiques re
cepcionades. Aixo vol dir que creim que la Conselleria 
de Turisme, amb el Capítol que destina a infraestruc
tura c1'Ajuntaments o zones turístiques, no ha d'incidir 
amb la mateixa Cl-eació c1'infraestructures que fan al
tres Conselleries, com podrien ser vials, com podrien 
scr il'luminació, com poclrien scr depuradores , COlll po
cIien ser tata altra classc cl'infr<lcstruclura nccessilri3 
per a aquestes zones, sinó que s'ha de concretar en un 
tipllS el'infraestructura que r,:;:¡lmcnt sigui, per clir-ho de 
qU<11que fomla, infraestl'llclura d'imalge, infraestructu
ra que, de qualc¡ue forma, pugui anar a transformar 
aquestes zones i pugui ,mar a crear una imatge dis1in
ta cl'<lCju,:stes zoncs amb els visitants que tenim. 

Aquí, llosaltrcs posam una excepció, que és l'adqui
sició de terrenys, que creim que, en cap cas, la Canse-
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lleria hi hauria d'anar, i posam una altra excepclO, que 
és que les urbanitzacions estiguin rebudes pcls Ajun
lamenls, que no es pugui afavorir, amb aqucst tema a 
promotors, a conslructors, amb urbanitzacions no re
cepcionaeles pels respectius Ajuntaments, sinó que creim 
que, en aquests Ajuntaments i a aquestes urbanitzacions 
ja recepcionades, ele les quals ja és titular el respectiu 
municipi, s'ha el'anar a afavorir la imatge el'aquestes 
zones, la imatge el'aquests Ajuntaments turístics, amb 
llna labor, com he dit, purament d'imatge, no el'infraes
tructura, no d'una infraestructura que corresponelria, ele 
qualque forma, él altres Conselleries, entre les quals hi 
poelria estar la d'Obres Públiques i Ordenació elel Ter-·, 
ritori, i anar a concretar i a separar perfectament els 
ternes. 

EL SR, PRESIDENT: 
Srs, Diputats que valen intervenir? 
Passam, ido, a votació, 
Té la paraula el Sr. Conseller ele Turisme. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME 
(J aume Cladera i Cladera): 

Aquest tipus d'interferencia, en la quantitat que 
destina el Govem a la Conselleria de Turisme, quant a 
la coHaboració 21mb els Ajuntaments, que hi hagi cap 
possibilitat que altres Conseíleries tenguin també do
tacions, com poden ser el tema de les depuradores. 
Aques 1 terna d'aquesta dotació pressupostaria va des
tinada, sobretot, a plans d'embelliment 'de les zones tu
rístiques i, sobretot, a qüestions d'infraestructura pú
blica d'imatge més que no d'altre tipus d'infraestruc
tura, com poden ser les xarxes de clavegueram o els 
abastiments d'aigua potable o tates aquestes coses que 
són propiesde la Conselleria d'Obres públiques. 

Res més. 

~L SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la parau

la el Portaveu, Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracics, Sr. President. Molt breument, per 

anunciar l'abstenció elel nostre Grup a la primera ele 
les esmenes, perque és una es mena que incrementa la 
despesa en 23.900.000 per fer la partida un total ck 100 
milions de pessetes, bé, aquesta esta retirada, perdó. 

Bé, alcshores, en relació a la segona, que és una 
esmena de definició del concepte, la votarem favorable
ment, perque, tal com acaba de dir el Conseller, no hi 
ha cap contradicció entre els plans de la Conselleria, 
la definició ens sembla millar, la que esta feta segons 
I'esmena socialista, per tant, la votarem favorablement, 
i només per anunciar aquest vot favorable perque fins 
ara ens havíem abstes, en Ponencia i en Comissió, a 
l'espera de sentir la darrera explicació, i, sobretot, la 
postura, les intencions del Govern que no vénen massa 
ben explicitades a la Memoria, tot s'ha de dir. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Retirada, doncs, l'esmena núm. 9, passam a la vo

tació de l'esmena núm. 10, del Grup Parlamentari So
cialista a la Secció 12 deIs Pressuposts. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen ai
xeear drets? 

Vots en contra? 

A bs tencions? 
Queda aprovada per unanimitat. 
El Grup Parlamentari AP-PL i el Grup Parlamenta

ri Unió Mallorquina, mantcnen vol particular a 1'(,s111e
na núm, 9 elel Grup Parlamentari CDS, i a l'esmena 
núm, 8 elel Grup Parlamentari Socialista. Per defensar 
aqUi:st \'ot particular, té la pann¡)a el que diguin vos
tes. 

Té la paraula el Vice-president, Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 
Gracies, Sr. President. lntervcnc com a Diputat. 

El vol particular que es manlé a aquestes clues esme
nes o, més ben dit, el vot particular es manté per ele
fensar el text que va presentar el Govern a aquesta 
Cambra, és perque, tal com ja varem explicar a Ponen
cia i a Comissió, els 100 mil ion s de pessetes a que fa 
referencia aquesta partida, van destinats, únicament i 
exclusivament, a la petita i mitjana empresa dedicada 
a la indústria turística i, per tant, després de tata la 
normativa elaborada per aquest Govern, on se cerca de 
cada dia la milIora de la qualitat ele tots els serveis 
turístics, entenem que per dur aixo a terme, i seguint 
també la línia de suport a la petita i mitjana empre
sa que tenen altres Conselleries, es fa necessari dotar 
una partida pressupostaria suficient perque aqueIls pe
tits i mitjans empresaris o propietaris, en aquest cas, 
d'infraestructures turístiques, hotels, restaurants, etc., 
es puguin acollir a aquestes línies de credit, nosaltres 
entenem que fer una reducció tan drastica d'aquesta 
partida, que esta dotada amb 100 milions de pessetes 
i passar-Ia a 50 milions de pessetes, pot mermar les 
possibilitats de reconversió d'aquest sector que, per pro
pies paraules del ConseIler de Turisme, és tan neccssa
ri si volem anar, de cada vegada, a un turisme de més 
qllalitat. ~ 

Moltes gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Diputats que vulguin intervenir? 
Pel Grup Parlamentari CDS, té la paraula el Sr. 

Quctglas. 

EL SR, QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President, per defensar el text 

de l'esmena davant aquest vot particular, perque m'ha 
semblat imprescindible, quan he sentit les paraules del 
Vice-president. 

Sr. Huguet, a la Memoria deIs Pressuposts, no en 
parlen per a res que aquests 100 milions de pessetes 
estiguin destinats apetites empreses, sinó que diu ex
plícitament, el Capítol VII, Transferencies de Capital, 
refcrint-se a aquest subprograma, es contempla el cre
dit destinat a sufragar les despeses motivades per les 
subvencions al credit que les empreses privades sol-li
citin, per a remodelar els seus establiments de confor
mitat amb les pautes marcades per la ConselJeria, En 
aquest Parlament hi ha hagut reiterats debats sobre 
política turística, i els darrers ben recents, dos, prac
ticament, seguits, i jo cree que ha estat clara la voluntat 
de la Cambra en el sentit que tots ens hem pronun
ciat majoritariament a favor d'una reconversió del sec
tor turístic, pero també ens hem mostrat partidaris que 
aquesta reconversió ha d'estar fonamentalment finan
c;ada des del propi sector, des deIs excedents del propi 
sector. El Sr. President de la Comunitat Autonoma ens 
parlava que aquest era el sector gegant que havia d'a-
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j udar els aJtres sectors n ans de l'economia, i el primer 
que ha de er, eviden tmen l, é que la seva propia re
conver ió, la seva pr pía a daptació ha de sortir d'a
quest· propis exC(!dcnls i sobre aquest tema hi havia 
suEic1en t con ens om per lomar a repro 'Iu ir el debat. 

Per consegüent, nosaltres varem esmenar aquesta 
partida i varem dir, bé, aquí, tal com esta anunciada la 
partida i. sobretot, explicitada a la Memoria, aquí no 
es distingeix ¡~ntre si l~s empreses són grans o són pe
tites, és a dir, parlant ciar i transparent, aixo va des
tinat a la reconversió hotelera, sense tenir per res en 
compte el tamany de l'empresa, el tamany dds esta
bliments. 1 nosaltres hem esmenat la partida en un 
doble sentit. Primer, en destinar-la exclusivament a pe
tites i mitjanes empreses turístiques i complementaries 
del turisme, és a dir, a aquells petits comerr;os, petites 
cafeteries, petites pensions, etc., etc., que necessitin d'a
questa ajuda per a la s.:va reconversió o, fins i tot. per 
a la seva desaparició, si és necessaria i la racionalitat 
així ho demana, i, per aixo, sí que creim que és impres
cindible fer aquestes transrerencies. per'] no per l<;s 
grans reconversions hoteleres que s'han de financ;ar a 
través d'altres mecanismes, i a través deIs mecanismes 
qlh~ surtin de [s seus propis excedents. Per tant, n05a[
tres sí que parlam de subvencions fonamentalmen t, 
exclusivament apetites i mitjanes empreses turístiques 
i en trarnit de Ponencia i Comissió es va afegir, i em
prescs complementaries del turisme. 

En conseqi.iencia, ara sí que és un credit destinat a 
les petites i mitjanes empreses, ara sí, abans no ho era, 
Sr. Huguet, abans, al Proj,:cte elel Govern, no se'u p~r· 
lava i la intenció d'aquesta partiela no tenia res a veure 
més que per a la reconversió hotelera, fossin hotels 
grans o fossin hotels petits. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, moUes graci,~s. 

Té la paraula el Vice-president, Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 
Gracies, Sr. President. Jo podria estar d'acorcl amb 

la darrera part final que vost~ fa, que diu que elefi
neix més clarament a que aniran destinats, pero no jus
tifica la reducció a 50 milions de pcssetes, és a dir, vos
te, crec que és prou conscient per saber que hi ha prou 
petita i mitjana empresa dedicada al sector turístic j a 
altres serveis complementaris, que potser la partida 
posada a 100 milions de pcssetes, no solament és que 
sigui necessaxia, sinó que es Ca imprescindible per a 
aquesta reconversió d'aquest sector. Aixo, com a primer 
punto 

Com a segon punt, dir-li que potser que a [a Memo
ria no vengui prou explicitat o dcfinlt, no ho pos en 
discussió ni en qüestió, el que sí és cert i segur és 
que en la compareixem; a del mate ix COllseller, aixo sí 
que va quedar determinat, C]U era f n. mentatmcn t 
destinat al que voste aquí cspeciricil, i cm sembla per
fect,~. a posta per aix6 die qu en la c1arrera part hi 
podria estar d'acord, ben jCTual com tilmbé va quedar 
ben determinat, tant dins Ponencia com dins .omi sió, 
perqu~ així va sel- la intervenció que va fer el nostre 
Grup. que aquests c10blers anassin principalment a pe
tita i mitjana empn~sa per a la reconversió del sector 
turístic, i que no véssim en aquesta partida cap tipus 
ele buboles o falltasmes que po~uessin anGr 0 grans 
caelenes ni fcr-hi a prop, que sembla que era la intenció 

que hi havia darrera tota aquesta reducció o aqu':'!sta 
definició. 

Estam d'acord que han d'anar únicament i exclusi
vament al petit i mitja empresari que és, en definitiva, 
qui normalment necessita d'aquestes subvencions i que 
és qui acut a demanar-les, perque potser que les grans 
empreses no acudin perque tenguin el tema solucionat, 
i quan parlam de donar la ma al més petit, també<;s 
dóna la ma al més petit, d'aquesta manera. 

Moltes gracics. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la pa

raula el Diputat Sr. Nadal. 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Sr. President, també per defensar el text de l'es

mena i mani[~star la nostra opinió en contra eI'aquest 
vot particular del Grup d'Alianr,:a Popular-PL. 

Bé, nosaltres, en aquest tema érem més raelicals 
que no el CDS, nosaltres pensavem que s'havia de su
primir completGment aquesta partida, que no tenia raó 
de ser, nosaltn:s ereim que e[ sector turístic provoca 
UDS excedents economícs més que suficients per racio
nalitzar la seva recol1versió, hi ha mesures suficients 
per atendre la seva reconversió i uns excedents econo
mics importantíssims que provoqui tot, no diguem fu~a 
de capitals, perque no són fuga de capital, pero si in
versions importantíssimes a altres llocs ele rEsta t o 
a altres pa'isos i tot, d'inversors de les Balears, cI'in
v:~rsors turístícs ele les Balears. Per temt, nosallres 
creim que no té cap raó ele ser que dins el sector tu
rístic, ni de l'oferta complementaria, si tant es vol, 
hi hagi una partida com aquesta per a la se"a remode
lació reconversió, no és un sector en crisi, en absolut, 
és un sector, és el primer sector, pentura podríem dir 
ele tota l'economía nacional, per tant, que es destinin 
aquests eloblers, aquesta partida tan important a la 
seva reconversió, a la. seva reforma, renovació d'estruc
tures, no és necessari, cree que una política ele Govern 
més seriosa seria destinar aquests doblers a reconver
sió d'altres sectors inelustrials que sí estan en una si
tuació ck crisí, una situació dificultosa, no a un sector 
que, realment, té uns exceclents importants. 

Nosallres, per transaccionar aquesta esmena, v~\rem 
arribar a l'acord que amb 50 milions de pessetes i anas 
destinat apetites i mitjanes empreses, aixo, practica
ment les engloba quasi totes, perque, excepte tres o 
quatre o cinc, totes les aItres són mitjanes empreses a 
ks nos tres iIles. Per tan t, també creim que és una dis
tinció purament semantica, hauríem de parlar de pe
tites empreses, no de mitjanes empreses, les mitjanes 
empreses elel s(~ctor turístic provoquen uns beneficis 
suficients per poder atendre la seva propia remodela
ció i reconversió, per tant, nosaltres creim que s'ha de 
manten ir e[ text, si bé creiem que aquesta partida so
brava en tota la seva g[obalitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el COl1seIlel- de Turisme, Sr. Jaume 

Cladera. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME 
(Jaume Cladera i Cladera) 

Sr. Presiclent, Sres. i Sr~;. Diputats. Basten unes sim
ples operacions aritmetiqu~s per saber del oue servei
xen 100 milions de pessetes destinats a subvencionar 



- - - -

. • .... r ... ,'· - l.~...'~ \ T _. ~ .. ~ ....... fl,l. '.-~"''''''''1~. ~_"K" 1" 

548 DIARI DE SESSIONS / Núm . 16 /28 i 29 clesembre 1987 

interessos. Si ens referíssim a qualsevol moment a em
preses grosses, se sabria que 100 milions de pessctes 
de subvencionar inleressos en cinc punts a quatre anys, 
no scrveixen més que per a una clotzena d'empreses. Jo 
crec que no hi ha hagut un ;:stucli més cxhausliu de 
perque se rveixen aquestes quantitats. 

Amb la meYa presencia a la Comissió de Turisme, 
vaig manifestar clistintes vcgades que aquests doblers 
anaven destinals a la petita empresa o a la petita i 
mítjana empresa, pero, si ele GIS hí ha dllbles del que 
és mitjana empresa, ho podríem recluir i poelríem dir, 
pcr exemple, que nu [os per a lwslals o pensions qu\~ 
passassin de 80 lli.ts o de 100 111I s , i quedaria bcn cIar 
que no hi hauria cap tipus ele mLllenU~s amb qualsevol 
lipus d'empresa. 

A mi em sorpren aquesta desconfian~a que hi ha 
a aquesta Cambra perque sembla ser que només es 
veuen bubotes en aques! tema de la gran empresa. La 
gran empresa turística, com deia el Sr. Nadal, és ben 
cert que no necessita cap ajuela i que fa la seva pro
pia reconv;~rsió, tant que el Corte Inglés, com COFEBA, 
duen inversions enguany a prop de 7.000 milions de pes
setes en inversions deIs allotjaments turístics, per tant, 
aixo vol dir que no necessiten de ningú. El que passa 
és que tenim 400 empreses petites, que són d'hostals, 
pensíons i hotels que no arriben a 100 places, i aquests 
hotels fan molt ele mal, perque fan preus a la baixa, i 
tota la idea era destinar els 100 milions de pes se tes per 
anar reconvertint part d'aquesta petita indústria, i no
més per donar-los una referencia, una petita inversió a 
una indústria d'aquestes que pot ser una inversió de 
10 milions de pessetes, al 5 %, a pagar en quatre anys, 
suposa 1.250.000 Pts ., per tant, aixo suposa que amb 50 
milions de pessetes, la Comunitat Autonoma pot sub
vencionar 40 empreses, que damunt 400 empreses, és 
un 10 %, i si fossin ]00 milions es-podrien subvencio
nar 80 empreses, que seria un 20 %. Aquests són els 
comptes, com els férem nosaltres. Jo crec que vosU~s, 
als comptes, no els han fet i que estan una mica ob
cecats pensant que nosaltres som els defensors ele la 
gran empresa, i ja vaig dir al darrer debat, que no !Ji 
havia clefensors ele ningú. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula 

el Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Sí, moltes gdlcies, Sr. President. Unes quantes pre

cisions . 
Al Sr. Vice-president elel Govern, dir-li que, bé, 

quan ens diu que no justificam per que baixam de 100 
aSO, i aixo enllar;a una mica amb el que acaba de dir 
el ConselIer de Turisme, quan aquest pressupost ha 
passat a tramit a Ponencia i a Comissió, és un Pres
supost on tots els Grups ParIamentaris hem hagut ele 
tenir molta cura i la responsabilitat que no ens fugís 
de les mans i que els números aprovats a la sessió 
plenaria no se sobrepassin a base d'aprovar esmenes 
i, bé, hem hagut de determinar prioritats i hem hagut 
de fer un exercici d'autodiscipIina, de retallar, i nosal
tres, el nostre Grup Parlamentari a aquest PIe, no po
dra votar moltes de les esmenes que realment li agra
daria poder votar, simplement per un elemental sentit 
de la limitació que tenen les propies xifres parIamen-

láries i que és un cxcrcici que tots els Grups Parla
mcntaris hem fel. 

En relació amb el que acaba de dir el Conseller de 
Turismc , miri, és que jo cslic d'acorcl amb el que aca
ba de dir, pero és que él mi no m'agrLlda, i jo cree que 
és un error, la gcstió que es fa ele la subvenció cI'intc
rc:-;sos que fa aquesta Comunitat Autonoma, perqlli~ els 
cunvenis Cju,; es {,¡n amb la Ban ca per a b subvenciu 
el'interessos són uns cOl1\'enis qu e realment al que van 
és a sllbvellciollLlr el propi crec1it, pero no hi ha una 
suhsid iació el'interessos, perque no s'estan subsidiant 
els interessos a mesura que aqucsts ;:s van devenganl, 
si \'osl c-s fan llll S convcní s amb la Banca, de tal man e
ra que abonen els interessos, per exemple, d'un prcs
tec a 5 anys, el'aquesta partida, vos te multiplicara l'e
ficacia d'aqw~sta quantitat ele doblers per 5, i anira pa
gant caela any, ciar que vost~ assumeix el compromís 
ele tenir aquesta partida al llarg ele 5 anys. Pero és una 
gestió bastant més efica:;:, que permet un major con
trol p er suposat, tant ele ]'execució de la feina per 
la qual s'ha produú el credit, com del propi compor
tament del sector bancari en relació amb els convenis 
que es fan. Així es fa a altres sectors, Sr. Claelera, i 
funciona perfectament, i l'eficacia queda molt més mul
tiplicada. Si no, d'altra manera, el que fa és realment 
una subvenció al credit i no una subsidiació d'interes
sos. 

MoItes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, el Sr. Cladera té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME 
(J aume Cladera i Cladera): 

No, nO!T!(~S per dir-Ji al Sr. Quetglas que alXO és 
una disminllció que es fa clamunt el principal, que no 
es fa, normalment, damunt els interessos que s'han de 
liquic]¡lr. L'únic que m'agraclaria és que no fugíssim elel 
tema, si els in teressos o no els in teressos, l'únic que 
és cIar és qu;~ vostes neguen, a la pe tita empresa, ele 
manco ele 80 places, 50 milions de pessetes per a la 
seva reconversió, i aixo és una cosa claríssima, que ara 
vestes s'amaguin dient que han de tenir en compte tot 
el Pressupost General, que els comptes no quaclren, aixo 
és un tema del Conseller d'Hisenda, que és el que ha 
fet quaclrar els Pressuposts, vost,~s han posat les seves 
esmenes, que tots respectam, pero vostes no intentin 
escóner el tema que fan llevar 50 milions de pessetes a 
la petita empresa, i ja no dic a la mitjana, i definesc 
més, i oferesc i dic, a 80 places, com a maxim, per a 
la r~conversió. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Socialista, té la paraula el Sr. 

Nada!' 

EL SR. NADAL I AGUIRRE: 
NosaItres, Sr. Cladera, no li discutirem si els in

teressos són d'una forma o són d'una altra, si voste 
subvenciona el capital o subvenciona els interessos, nos
altres el que li vokm dir és que no estam d'acord amb 
la política de subvenciona a 1'empresa turística, que 
no creim que sigui el camí, que voste diu que hi ha 
petites empreses que fan mal al sector i que s'han d~ 
subvencionar perque facin manco mal al sector, en tot 
cas, s'han de subvencionar perque desapareixin, pero 
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Perque facin manco mal i continu'in una vida de fer 
.no . b " al . , 
manco mal. Vo t' pl<tnteg.¡ ~.na su venclO, . S proXlm~ 
Pressuposts per fer desa~arelxer emprescs, 1 pCD:ur? h 
donarem suport. Pero, dins un sector que economlca
me.nt és fo rl, nosaltres crcim que no s'ha 1 ~ubven
cíonar l'empresa, ha de tenir, amb una economLa com 
aqu sta, d edicada fonamenta lrnen t, qua.i a l 100 % a.1 
turisme, que to gira al voltant de l turtsme, per que 
hem de subvenc iOl1m' el l.uri me i no hem de subven· 
cionar les sabates o no hem de subvencionar la cons
trucció o no hem de subvencionar els bijuters o els 
botiguers? Que tenen moltes manco facilitats p~r sub
sistir que el sector turístico Si vos te ens plante]a una 
subvenció per fer desapareixer la petita empresa, aques
ta empresa que dóna mala imatge, aquesta empresa qu~ 
fa rompre els preus, aquesta empresa que va a la ba¡
xa, aquesta empresa que es ven per 25 lliures el mes 
d'agost, aquesta empresa, 110saltre donarem suport per
que desapareixi. 1 si ha d ded icar doblers públics per
que aquestes emprescs dcsaparcixin, ens tendó al seu 
costat, pero no per manlcnir-les, perque aixo, a més, 
contradiu la seva política, el que ens ha explicat en Co
missió i el que ha explical en aquest Plenario P,~r tant, 
nosaltres creim que, hem quedat molt curts, acceplant 
50 milions ele pessetes, creim que aquesta partida ha
via de desaparcixer. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME 
(Iaume Cladera i Cladera): 

Sr. Nadal, jo estic d'acord que vostes pensin que 
ha de desapareixer, són filosofies, jo me'n record que 
vaig explicar clarament a la Comissió l'exemple de les 
vaques, i vaig dir que aquesta partida era el mateix 
que al Mercat Comú es paga per fer desaparei~~r va
ques, que aquesta partida també anava destinada afer 
desapareixer hotels en mal estat, per que al Decret que 
varem treUl"e, hi ha un Decret de reconversió que diu 
que es tenen unes possibilitats per fer hotels a canvi 
de fer desapareixer els hotels vells, i aixo queda ben 
explicat al Decret que varem treure, i aquesta partida 
també va destinada a aquells hotels que vulguin desa
pareixer. O sigui, hi ha dos components, els que vul
guin desapareixer o aquells que no els podem fer eles
aparcix·:! r perqu~ no volen i qlle, almanco, es reconver
teixin i que donin uns serveis mínims de qualitat. 

Aixo és tot. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sotmetem a votació, ido, el vot particular, presen

tz¡l p'~r AP-PL i Unió Mallorquina a les esmenes núm. 
9 del Grup Parbmcntari CDS i a la núm. 8 del Grup 
Parlamentari Socialista. 

Sl~nyores i scnyors que voten a favor, es volen ai
xecar drets? 

Sres i Srs. Diputats que volen en contra, es volen 
aixec3r drel:s? 

r~lr() l!.i ~s grZlcies. 
A bstenciOl1s? 
Resultat de la votació: vols a favor, 29; vols en 

contr~l, 30. Qucda, icló, rebutjat el vol parlicular que 
hem solmes a volació. 

Passam a la votació ele la Seeció 12 del Dictamen 
de la Comissió de la Llci de Pressuposts. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de la Sec-
ció 12, es volen aixecar drets, per favor? 

Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Moltes gracies. 
Resultat de la votació: vots a favor, 55; vots en 

contra, cap; abstencions, 4. Queda aprovada la Secció 
12 tal com ha quedat després de debatudes i votades 
les esmenes. 

Passam al debat de la Secció 13. A aquesta Secció, 
el Grup Parlamentari Socialista té una esmena a la to
talitat. Per ddensar aquesta esmena, té la paraula el 
Diputat Sr. Damiil Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La cultura, tot 

i que no ha estat mol tes vegades ben tractada en aquest 
Parlamenl, sí que ha merescut una amplia atenció dins 
el debat d'aquesl Pressupost. Es indubtablcment la sec
ció que més esmenes ha tengut, moltes de les quals 
s'han incorporat, finalment, al Projecte de Llei, i con
fiam, per tant, que es mantengui aquest canvi positiu 
d'aquestes nombrases es menes incorporadcs, moltes per 
unanimitat, moltes transaccionades, esperam, per tanl, 

. que aquesta nova imatge dG la cultura que donen aques
tes csmenes, es mantengui i formi part de l'exerciei del 
1988 per part d'aquest Govern. 

El Grup Socialista va presentar, i d'ella deriven, 
ks csmenes parcials, una esmena de totalitat a la Sec
ció 13, a la Secció de Cultura d'aquest Pressupost, per 
qu:~?, perque entcnem que una acció cultural decidida, 
per part del Govern de la Comunitat Autónoma, per 
part de la Comunitat Autonoma, ha de derivar, no d'ac
cions puntuals i rigoroses, no d'un viure al dia, no d'ae
cions conjunturals empreses per un o per l'altre, sinó 
eI'una visió global i sistematica que s'ha de ten ir sobre 
el fet cultural de 'les Illes Balears. 

Creim que la Secció de Cultura que va presentar 
el Govern intentava introduir elements programatics, 
pero no responia, realment, a un programa vertadera
ment salid, elaborat, que cobrís totes les diferents arees 
quc l'acció de Govern, d'acord amb les competencies 
que cns atorga l'Estatut permet dur endavant. Hi ha, 
per tant, altres polítiques culturals, possibles, hi ha 
una altra política factible i, des del punt de vista del 
Grup Socialista, l'hem volguda sistematitzar, l'hem vol
guda arribar [ins als detall s més p~tits per fer veu re, 
a aquest Govern, per dur davant la Comissió d'Hisen
da, primer, i a aquest Plenari, al final, una altra visió 
de com es pol treballar dins el camp cultural a les 
I1ks Balears. 

' . 

De tates lllancres, som conscients que aquesta es
mena de lolalilat si nu ha perdut tolalment el seu sen
tit, sí reconeixem, abvial1len 1, que l'ha perdut en part, 
una ele ].'s arces que llosa 11 res consielcravem d'acció 
prioritúria, fins i tot a la qua! afirnúvem una possible 
D irccció Gcner;t1 de PolítiGl Lingüísl ¡e, era el PI u-:és 
de normalització de la ¡lengua catalana, que, sor1osa
ment, ha estat transaccional, ha estat cOl1sensuat per 
tots cls Grups, tots hem cedit i, a partit- d'ara, du
r"llt l'any 88, hi haura, crcim, una política lingüíslica 
que té el consens de tols cls Gmps P,n-lal11entaris pre
sCllls a aquesta Cambra. Per tant, aquesta esmena de 
tolalitat ha perdu1un cert sentit. a altres úrees el man
té quasi íntegrament. 
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Consideram, per tant, que ara comenc;:am afer, po
c!cm comenc;ar a fer una altra política cultural i comen
c;am a deixar enrera, confi:llTI que sigui així un quatrien
ni ncgre que va caracteritzar l'epoca ele l'anterior Con
selkr ele Cultura, que, per raons' ele elelicaelesa, ometré, 
djplull1~lli canl 111. el . II n 111. 

uin ,- ~ ' 11 le), l íni~ . jllC inrorfl1al'ien una política 
cullllrnl tlift'rcnl? , 1", jlo1ít ica cu!tur::ll que propoari;:¡ ( 1 
0r Ir o ial isl.'- En ¡1'imer lIoc, Uml visió globa l ele la 
n.lI llIra, la ultura és U11 el Jl1 nI. ralrimonial c1'aqll !>" 

1, olllunilnt J\ulun ma, n ¿s palrimoni I'u!la b s e, 
d'unH ill a , eI'un gnlp , OciC1 1. sinó qLh. és un patdrnoni 
ele I I e l ~ poblcs ti le llles, qm; ha de ser dcgud." 
111\;:n l pr legi l, ha ele ser degLldamcnl obj ele d" c¡ lB 

! n dillcn sempre, de dep' il cu ll ural, an:ill , Inll 'el l" 

bibliolequcs, filmol qlleS , etc., Ila de s 'r un ¡mi ul de 
les acUv.ilal · ' ul!ui'<ll s, h:l de ser Un<1 inveslignció de In 
cultura, una investigació moltes vegades deixada de 
bC1Illb, bi ha c\'h::l\'cr, per tant, una política activa. Hi 
ha d'haver, també, una política de coHaboració entre to
tes les altres entitats. 

Precisament, aquesta epoca passada, que aHuelíem 
com un quatrienni n~gre, es va carac!eritzar, no només 
des del Govern de les Iíles Balears, sinó eles d'altres 
institucions, per una política el'enfrontament absoluta
ment gratu'lt, de duplicar esfon;os culturals, nosaltres 
creim que dins aquesta visió global ele la cultura, el 
conveni, el pacte cultural famós, encara ara un simple 
enunciat, ele moment limitat a accions purament pro
paganelístiques, esperam que es tradueixi en acorels 
reals i amb una política eI,~ conveni, amb una política 
ele coHaboracíó. 

Creim, per tant, que aquesta política sistematíca 
que s'ha ele dur enclavant, un clels punts, í alla 011 s'ha 
arribat sortosament a un consens, és la política lingüís
tica. nero, ates que h1 ha ha!?:ut ja aquest consens, 1'0-
metré dins la meva exposició. 

Pensam qll~ hi ha una altra area important i que 
ens hauríem de comenr.;:ar a preparar per al futur, que 
és el tema de l'educació. L'educació, en aquesta Cam
bra. de moment, només ha estat objecte el'uns plante
iarr>,nts de reivinclicació competencial, pero, curiosa
ment, una iniciativa elel Grup Socialista en materia el'en
senyament ele la cultura ele les Illes Balears, no va me
r"~ixer el sUrJort n-,aioritari el'aquesta Cambra, llDa cul
tura ele les Illes Balears que, el'acorel amb l'Estatut. és 
competencia ~xclusiva, el'aquesta Comunitat Autonoma, 
una cultura ümoraela pels nostres pobles, una cultura 
margi.nada, en elefinitiva, no ha tem~ut encara el trac
tament escaient, no només en materia el'ensenyament, 
pero, clins els planteiaments en materia cl'~nsenyament 
que s'han sentit en aquesta Cambra, és cert que la cul
hra de les llles Balears no ha merescut l'atenció que 
li rertocava. L'en!';o:nyament de la llengua catalana tam
t~ és un altre tema, que creim que, tot i que hi ha 
una voluntat el'a.ctuació, encara queda molt Del' ctavall 
ele les possibilitats que la mateixa Llei de Normalitza· 
ció LinR:üística ens ofereix, 

Pero, parl~m una mica de cara al futur de l'eelu
cació. El Grup Socialista esta absolutament conven~ut 
que després el'un procés més o manco Ilarg, les Comu
nitats Autonomes, la Comunitat Autonoma de les IIles 
Balears, assoliran noves compe1:encies dins les quals, 
übviament, hi entraran, tal vegaela el'una forma progre s
siva, les comp~tencies en materia d'educaciÓ. l la pre
gunta queda enIaire: com ens estam preparant per as
sumir aquestes competencies? No basta anunciar que 

----~=---------~--------

cs prepararan iniciati\"cs lcgislatives. AssLlmir tot I'a
partat eclll ca liu ele les lll es Balears que ens permet la 
Constituciú, ens situa cla\'ant lll1 repte hislóric greu, no 
estam, cn aqucsts momcnt s, eles del nostrc punt ele vis
ta, menlalitzats ni en C'undicions obiectives per assu
mir aqucsl cksafiament. Nosaltres plantejam aquesta 
Direcciú General c!'Eelucació, com es planleja a la nos
tra esmena, pcl'quc, ]lt'r l1n~l part, Wl]cm fer lll1a ac
tuaciú clar:) en materia de cultura i llengua de les Illes 
Balears, pero també planlejavcm prcparar-nos serios a
melll pel' al [ulur. :f:s necessélri comenr;ar a plan tejar 
cOTI\'enis amb el Ministeri cl'Educació, un sistema eclu
catiu no pot fracassar, poclem fracassar en una inicia
tiva desgraciada en talo qual materia, pero una cosa 
que afecta un coHcctiu tan immens com el deIs ense
nyanls i els ensenyats eI'aquestes ilIes, que es compta 
per molts de milers i els seus Pressuposts es compten 
per molts de mils de milions ele pessetes, no poden ser 
ebjecte ele polítiqucs fl"Í\'oles ni ele poJítiques irrespon
sables. Nosaltres pbntejanl aquesta Direcció General 
cl'Educació, volíem exercir les competi;ncies elel present 
i preparar-nos per a les competencies del futuro 

Finalment, plantejavem l'area d'esports_ L'esport, 
que tampoe no ha merescut, fins ara, un tractament 
aelicnt, un tractament global i sistcmatic per part ele 
l 'Executiu el'aquesta Comunitat Autonoma. La infraes
tructura esportiva és amplia, més amplia que la infraes
tructura cultural, pero no sempre es troba en concli
cions optimcs, no sempre arriba als nivells que, d'a
carel ambla nostra situació economica a les llles, te
nim. Tenim una infraestructura esportiva amplia, peró 
moltes vegades degradada i moltes vegades amb una 
incidencia geograEica molt desigual. Plantejavem tam
bé una política de cooperació, tant amb les federacions, 
per rccollir iniciatives, com amb el Ministeri d' Educa
ció i Ciencia, Clue té dins aquest camp amplíes com
pc!cncies_ 

l l'inalment, plantejavem, també, una programació 
c\'un e!ement que moltes v,~gades s'oblicla quan parlam 
2:quí deIs temes esportius, que és I'elemenl del lleure. 
A 1'8rticlc 10.10 de l'Estatut, se'ns diu que el Gov'~rn 

ele he Comunitat Autonoma té competencia exclusiva per 
elur encla\'ant una programacicS aclequada del lleurc. El 
temps liiure, qu e lenen els infants, els joves, la gent 
majo]", b tercera edat el'una manera particular, és un 
clclllcnt que tan! pot servir per reafirmar una cohesió 
social COlll per donar pcu a una elegraelació social. El 
mal liS del telllps 'lliure, sobretot, particularmcnt a les 
epoqucs d'aelolesc!::ncia i joventut, és un deIs proble
mes més greus que té aquesla societat, quines inicia
tives cs du damunt una area en tcnim competencia 
exclusiva, aquesta Comuni tat Aulonoma? Creim que, 
francament, és un element eleixat ele banela, no s'ha cluta 
una acció, en absolut, en aquest camp, i creim que, 
d'éicord amb l'Estatut, podríem comen¡;ar a treballar 
dins aquest camp i cercar formes de cohesió social a 
través el'una programació adequacla elel lIeure. 

Aguest programa alternatiu, aquesta esmena a la 
totalitat no queda en un simple enunciat ele rebmg, 
sinó que detalla moltíssims elements programatics que 
es podrien elur endavant -Sr. Presielent, ara acabo-, 
i ho hem volgut fer, hem treba]]at molt per elaborar-lo, 
per demostrar, Sra. Consellera, que hi ha una altra 
política cultural i que tot i que sabem que vos 1;:: , 
que el seu Govern, el Govern de les llles Balears, 
percló, no comparteix plenament, sí que convé, tot 
i que no es voti, jo sé que no Ji donaran suport, 
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Ji agralna que ho tengués molt present de cara a 
orientar les seves futures actuacions. Hi ha mo:tes 
!niciatives que no són fruit d'iniciatives de tipus ideo
logic, sinó que responen a una concepció global, a una 
concepció neutra del planejament cultural. Altres vega
des crec que he usat l'expressió des d'aquesta tribuna, 
crec que a un moment en que aquesta Comunitat Auto
noma, tot i que han passat quatre anys, encara es troba 
en un fase, i, en el terreny de la cultura, a causa de 
quatre anys de trista memoria d'una manera particular, 
cns trobam comen~ant un camí, és necessari que cer
qu.cm alió que m'agrada denominar com a arees de con
sens, i una de les arees basiques de consens és la 
cultura, i elins la cultura, d'una manera particular, la 
creació el'una infraestructura cultural que no ha de ser, 
no hauria de ser objecte de polcmiques. Dins aquest pro
grama altcrnaitu, l'element basic i priOl-itari és la crea
ció el'una infraestructura cultural a tots els seus nivells. 
Crec, per tant, que quan voste converteixi el pacte cultu
ral, el'acorcl amb les altres institucions, amb un element 
real i efectiu, a part el'aquestes bdles fotografies que 
han sortit als diaris, tengui molt en compte aquest pro
grama, que, tot i que aquesta Cambra no aprovi, hau
ría el'in[on11a¡-, almanco com a element a te nir en comp
te, les accions el'aquest Govern al Ilarg ckl proxim any. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra. Consellera ele Cultura, Maria 
Ant-'ll1ia Munar. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIú l CULTURA 
(M.a Antonia Munar i Riutort): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La meya res
posta al programa alternatiu que ens presenta el Par
tit Socialista és dir-li que estic el'acord que les necessi
tats d'aquesta Conselleria, es diguem que s'hagués de 
fer un nou organigrama, i així els ho vaig presentar 
al meu programa, i la proposta era, en concret, una 
Direcció General de Cultura, una d'Educació, una de 
Patrimoni i una d'Esports. 

La Conselleria pensa treballar per aconseguir la 
transferencia en materia d'educació, a la qual vostc 
c!óna molta importancia, i jo també, i creiem que era 
imprescindible la crea ció d'aquesta Direcció General. 

Tenim un programa molt important, que se'ls do
nara a coneixer ben aviat, tot d'una que s'aprovin ~ls 

pressuposts, ja que era impossible presentar els pro
grames sense saber si es podien crear les Direccions i 
sense saber exactament quina era la quantia econo
mica que es destinava a aquest programa. En aquest 
moment, ja més o manco ho sé, quan s'hagin aprovat 
els Pressuposts, no dubti quc"tendrem un bon programa 
en materia c!'eclucació i que els ho donarem a con~ixer 
tan aviat com sigui possible. 

Pel que fa a la creació de la Direcció General de 
Patrimoni era una ele les coses que tenia previstes la 
Conselleria. i a la qual hem hagut ele renunciar pel' un 
fel trist. pero que és així, que és la reducció import<:<n
tíssima del C;:¡p[tol 1 a la Conselleria el'Educació i 
Cultura . 

Pe[ que fa a la Direcció General de Política Lin
güística que vostes em proposen, jo, en principi, hi es
taria totalment d'acord. Per a mi és ideal que, a part 
ele les quatre Direccions Gen¡>rals, hi hagués la de Nor
malitació Lingüística, com hi ha a altres Comunitats. 

Pero aixo entra en una clara contradicció amb la pro
posta que vos tes em fan de reduir Capítol l i que afec
ten 42 milions a la Conselleria. És impossible augmentar 
amb una Direcció General que té un cost, només de 
Director General de 5.980.000 ptes., a més que s'entén 
que si crei la Direcció General de Normalització Lin
güística l'he de dotar de personal suficient per dur en· 
dav2mt aqu;~lles funcions propies. Vostes saben, perque 
els ha he comunicat eles eI'aquí, que, en aquests mo
ments, tenim una sola persona a la Conselleria, que por
ta tot el tema de normalització lingüística, si vos tes vo
len crear una Direcció General afegint més doblers, afe
gínt personal i reduint Capítol l, jo no sé com ho 
farien vostes, realment m 'agradaria que ho explicassin 
perque estic disposada a escoltar-ho. 

Pel que fa, en materia ele cultura, d'esports i d'edu
cació, s'impos.cn unes regles, unes cleterminades actua
cions que, en general, jo diria que són comunes a totes 
les ideologies polítiques, com són la protecció i divul
gació elel patrimoni histórico-artístic, que vos tes en par
len al seu programa alternatiu o em parlen també ele 
la g;:stió d'arxius, museus, biblioteques de titularitat 
es tatal o ele la COll1unitat, programes de difusió cultu
ral i mUl1tatge de ca¡'acter escenic, plastic o musical 
elins el camp ele Dil'ecció General ele Patrimoni i Cultu
ra, em parlen d'aplicació ele la Llei ele Normalització 
Lingüística, en e l can'tp ele política lingüística, d'en
scnyament ele la cultura de les Illes Balears i d'im
puls de l'ensenyament del catala i en catala dins el 
marc de l'eclucació, la modernització ele la infrai~struc
tura esportiva, l'impuls de l'esport escolar, així com 
la possibilitat deis esdeveniments esportius de qualitat 
a la nostra Comunitat per tal de elur endavant un pro
grama coherent de política cultural, esportiva, educa
cional, etc. 

Evidentment, el programa de la Comunitat Autó
noma i el del Partit Socialista reflecteixen aquests punts 
basics, són als dos. Dins les arees d'actuació ele · cada 
Direcció Gen~ral, el programa alternatiu que vos tes ofe
reixen és com tot programa, sense detallar exactament 
la forma de dur a tenue aquestes actuacions, ates que 
no són dins un pressupost, plenes de bones intencions 
i amb una ickalització del programa. Aixo és possible 
sempre fer-ho des de l'oposició i sense haver de dir 
21mb qU8 es compta i com es pot dur ·endavant. Sense 
estar vertaderament pressupostades aquest~s arees d'ac
tuació, és impossible, cree jo, calibrar exactament la lí
nia clel programa socialista, ates que no s'especifica a 
cadascuna de les coses que vostes diuen que farii~n qui
na importancia Ji elonarien. Els augments i les rec1uc
cions de les partides, segons les esmenes presentades no 
satisEa ~l que creim que han ele ser els pressuposts que 
permetin la consolielació elel [et cultural, lingüístic, 
d'eelucació i d'esports el'aquesta Comunit:lt. 1 així s'ha 
contestat a cadascuna de les esmenes en p::lrticular. 

De totes formes, molts deis programes que vos
tes han presentat, el Partit Socialista, en materia de 
cultura, de normalització lingüística, cl'educ:lció i d'cs
ports. io crec que han estat recollits al programa ele 
la Conselleria de Cultura i, Eins i tot, hem de dir que 
el de normalització lingüística s'ha consensuat, el que 
crec que és el fl?t més important elel programa i de 
t;':l1ts anys de Legislatura 011 s'ha parlat cl'aquest tema 
i que, al final, cr~im que s'haura arribat a un COl1sens 
que fará que en aquest any 88 es pugui dur enclavant 
uml aut::::ntica normalització lingüística sense que se'n 
parli tant, pero actuant de veritaL 

'¿o • " '. • } ', ... ;''' , • ~.. ,~. '~l~ -1,~ . _~~~ , _ : :-" I 



551 orARI OE SESSIONS / Núm. 16 /28 i 29 desembre 1987 

Per una altra banda, aquells que fan referencia als 
nous programes, jo vull manilestar-li qu,; la Conse1le
ria no té ni el personal aclequat per dur-los endavant 
ni podem contractar personal eventual, també per les 
reeluccions pressuposta ries ele que abans II he parlat i 
que, per tant, són imposs ibles el,~ dur a terme. 

Per toles aquestes coses, crec que és improcedent 
aquesta esm cna Socialista a la totalitat. Voste ha n~co
I~CgLlt que part el'aquesta csmena, i pel que fa a la 
primera part, la ele normalització lingüística ja no te· 
nia cap sentit, jo ti vull manifestar que si parlam ele 
maleria cultural, esportiva i educacional, entre la coin
cid~ncia deIs punts entre el meu programa i el que vos
tes han presentat, més les esmenes que després en Co
missió se n'han aprovades més ele 20, crec que real
ment, no hi ha pu que ni té molt de sentit aquesta 
proposta d'esmena a la totalitat a Cultura. 

Moltíssimes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Parlamentaris que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-E'ntesa de l'Es

querra ele Menorca, té la paraula el Sr. López i Casas
novas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Per comene;ar, hem de re

coneixer l'esfore; fet pels diferents Grups a hora el'a
proximal' poslures a aqllesta important situació elins els 
Pressuposts, que és l'area de Cultura. El programa de 
normalització lingüística és una prova el'aquesta actitud 
nova que s'ha donat i que, probablement, com ha dit 
la Sra. Consellera, és froit, precisament d'aquells debats 
que en un determinat moment van causar més d'un 
badall i més el'una abséncia, obvíament no a hora ele 
votar, c::n els escons el'alglln Grup, pero, tarel o d'hora, 
aqu-esla labor lenar; dúna fn¡ils, i cree que avui CIlS 

hem de felicitar per aquesta si tuació nova. 
La nostra posició clavant l'esmena a la totalitat de 

la Secció, presentada pel Grup Socialista, sera de do
nar-Ji suport, pero malisant 11101 t, si és possible, aquest 
suporto Nosaltres, quan donam suport a l'esmena a la 
totalitat, no ha feim perque cstigucm absolutament el'a
corel i iclenlificats amb el programa alternatju que ofe
riria, en el seu cas, el Grup Socialista, sinó, més tost, 
pcrque entenem que hi ha una altra possibilitat de 
prescntar la cultura a les Illes Bakars, la gestió ele la 
cultura. 

Nosaltres estam, en primer 1I0c, i eles d'aquesta ins
titució per la elemocratització de la cultura, aixo és 
possible ele fer, eleixam l'horitzó ele la democracia cultu
ral com una utopia cap 011 hem d'avanr;ar, la utopia 
el'un país lliure, el'una nació l]jure amb uns individus 
que exerceixen de ciutaelans, tambe, lliures. Pero ar;o és 
un objectiu a llarg termini, a que nosaltres no renun
ciam, pero creim que posar la cultura a l'abast ele tot
hom sí que és possible, pero no amb aquest programa. 

Conservació elel patrimoni, equipaments i creativitat 
serien els tres eixos sobre els quals f'onamentar aquesta 
proposta. Pero és evident que les inversions previstes al 
programa pressupostat pel Govern de l~s Illes Balears 
en aquest Projecte de Llei, no són suficients, al nostre 
entendre, per posibilitar aquest elesplegament cultural 
que nosaltres volelríem veure retre els frllits. Coordina
ció entre institucions, amb el Pressupost actual, si no 
es proelueixen moelifícacÍons substancíals al llarg de 
l'any, no sera possíble aquesta rendibilització de recur-

sos escasos, entre aItres coses, perque continuarem du
plicant línies d'actuació cultural. La cooperació no elub
tam que hi sera o que hi pot ser, pero sempre des del 
punt ele vista de la subsieliareitat, allo que poel,m fer 
eles el'unes institucions básiques, es eliguin ajuntaments 
o conseds insulars, que no es facin eles el'altres, a¡;:u 
sí, que es complementin, que hi hagi derivació ele r~

cursos, que hi hagi, en elefinitiva, una canalització cor
recta, que en els Pressuposts cOl1tinuam scnse veure. 
Perque hi ha poc arrelament als sectors públics i a les 
corporacions locals, perquc hi ha poca contemplació de 
creació ele circults teatrals, musicals, cinematografics, 
expositius, etc., pero, en el fans, no és només un proble
ma econ6mic, és un problema d'acti tuels. Nosaltres vol
elríem assenyalar, en aquesta ocasió, que fa molt més 
una actituel positiva que no un milió més de pessetes, 
em re1"=resc, per exemple, als programes ele normalitza
ció lingüística, fa molt més que la Conselleria de Turis
me o la de Treball o la eI'Agricultura tenguin una acli
tud igualment positiva que la de Cultura, per-9ue els 
programa de normalització lingüíslica no necessiti d'un 
milió més de pessetes. 

El gran repte que la Conselleria de Cultura tinelra 
amb aquesLs prc$suposts és cviden lmenl u n rep te ele 
geslió, mai més no s'han ete produir ci l'cumslancies COI11 

les que hem viscu t anys an Lcriors on, par tidcs prcssu
postarícs aprovacles no han csta l gestionades a fa ns, no 
han retu t toles les seves potencia lila ts. 

El nostre interes seria que el pacte cultural pogués 
retre, repetesc, els seus froits, que obrís un camí cap 
a una major sensibilitat ele la elreta, en aquest cas, que 
governa la Comunitat Autónoma ele les I!les Balears, 
cap a la cultura. Recorel les paraules de J acques Lang, 
ex-Ministre frances de Cultura que, referint-se al seu 
an tecessor, el gran escriptor Anelré Malraux, deia, con
cretamcnt, Anch-é Malraux haura cstat un gran escrip
toro pero com a Ministre de Cultura, si més no, li 11em 
de reconeixer una cosa, que ha obert una via nova de 
sensibilització de la clreta francesa cap a la Cultura. 
Exactament és el que voldríem veure amb aquests pres
suposts, i em cregui que no sera una eSl1lena a la tota
litat el que li pugui fer buiclar de conlingut el seu pro
jecte. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part elel Grup Parlamentari COS, té la paraula 

el Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Seré mol! breu. No

més per anunciar la nostra abstenció, elel nostre Grup, 
tal com s'ha produit a Ponencia i a Comissió respecte 
el'aquesta esmena a la totalitat, per pura coherencia 
amb la nostra actitud elavant les esmenes ele totalitat 
el'aquest Pressupost. En segon lloc, manifestar la 110stra 
satisfacció perque, realment, el pressupost ele Cultura, 
ele la Secció 13, ha estat, probablement, aquella que ha 
tengut un més elevat grau de consens i un més elevat 
grau de Peina en conjunt ele tots els Grups Polítics. Per 
tant, el clima creat al voltant de l'elaboració elel pres
supost d'aquesta Conselleria, que ha estat una de les 
Conselleries reines, una de les Conselleries que han ten
gut la preocupació elels Grops Parlamentaris, sí més no 
per nombre d'esmenes que s'hi han presentat, ha estat 
una precupació ele tots els Gnlps. 

1 una precisió a la Sra. Consellera, perque tenc por 
que el discurs que ens acaba el'amollar avui, eles de la 
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tribuna, sigui un discurs constant al llarg de tot l'any 
88 i voldria tallar-lo una mica. Primer, el retall de Ca
pítol 1, Sra. Munar, no li ha fet l'oposició, l'han fet tots 
els Grups Polítics que eren dins la Ponencia i la Co
missió, inclos el seu, incJosos aquells que donen suport 
al Govern, és a dir, és una responsabilitat de tots, com
partida, tots els Grups Polítics, pero li diré una cosa 
encara més greu, el retall concret el Capítol I de per
sonal de la Conselleria d'Educació i Cultura és una res
ponsabilitat del Govern, perque va ser el! qui va signar 
el retall Conselleria per Conselleria tal com hem mani
f"stat reiteradarnent avui matí, per favor. En conse
qüencia, no ens passi, com sempre, a I'oposició, la res
ponsabiJitat d'un retall de Capítol 1. La responsabilitat, 
és de tots i, en concret, pel que fa referencia a la seva 
Conselleria, és del Govern. 

Molles gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

El Diputat Sr. Damia Pons, té la parauJa. 
Sr, Pons, csperi un momentet, que scmbla que el 

Sr. Vicepresident vol intervenir, aleshores donarem prio
ritat al Govern, i voste podra contestar a tothom. 

Sr. Vice-prcsidcnt, 

EL SR. VICE-PRESIDENT 
(Joan Hugu et i Rotger): 

Sí, gracies, Sr. President. Sense cap anim de pole
mitzar, él mi m'agradaria fer, també, un aclariment, Sr. 
Quetglas, i és que avui matí ha quedat ben clar, fin s 
i tot quan han repassat l'informe de Ponencia, que no 
s'havia de dir que era a proposta del Govern, i vostes 
han estat els que han dit que el Dictamen, no, no ri
guin, i estic segur que el representant del Grup So
cialista confirmara, les meves paraules, que s'ha dit que 
al Dictamcn havia de figurar que aixo és per acm-d de 
lots els Grups Parlamentaris, i no a proposta del Go
vern. Per tant, ho han assumit tots els Grups Parlamen
taris, que aquí hem d'estar a les dures i a les madures, 
tots, i aquesta és l'explicació que ha fet de Capítol 1 i 
Capítol II el representant del Grup Socialista, el repre
sentant d'Entesa ele l'Esquerra, el del CDS també, avui 
matí, i un servidor, i en el Dictamen que venia que era 
a proposta del GoverI1 ¡;'ha modificat, i diu que no era 
a proposta del Govcrn, que era a proposta de tots els 
Grups Parlamentaris per arribar a aquest consenso 

Moltes gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Quetglas, telegraficament, si pot ser. 

EL SR , QUETGLAS 1 ROSANES: 

Sí. una precisió telegrafica, efectivament. Al qlle jo 
m'he oposat avui matí a la Junta ele Portavcus, Sr. Hu
gu.::: t, era quc cn el Dicbmen de la Comissió conslbs que 
aixo era a [1roposta del Govern, perquc, efectivament, 
el GÜ\'ern no és present a la Comissió, p~r tant, és im
possiblc que fos a proposta elel Govern. Pero, de fet, 
vos te sap, Sr. Huguct, que, ele fet, consti el que consti 
al Dictamen, e l rcpartimenl d;~ les rebaixes de Capítol 1 
es va fer des elel Govern, perquc així es \'a acordar dins 
la Ponencia, que fos el Govern que fes la proposta del 
repartiment ele la rebaixa deIs 320 milions de C3pítol 1. 
I la responsabilitat darrera d'hm'el' retallat x milions 
a la COllselleria el'Eelucació i Cultura és del Govcrn, que 
és e! que jo li vull referir a la Sra. Munar, Simplement 

per acabar amb aquesta can<;oneta que tenc poc que 
ens duri al lIarg de tata la duració pressupostaria. Res 
més, era pura preocupació. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Josep Alfonso té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
És que hi ha hagut una clara aHusió, i, a més, és 

un tema que crec que ha de quedar clarificat, i nosal
tres n'hcm de parlar. És evident que els Grups Parla
LTlentaris havien fet esmenes a Capítol 1 i a Capítol II, 
esmenes m és grosses que les aprovades, aixo és evident. 
És evident que el Govern, davant aqu~sta situació d'avui 
matí, es va reunir o va fer el que va voler i va dur 
una proposta per vcure si els Grups Parlamentaris esta
ven el'acord amb aquesta proposta. Hi varem estar d'a
cord i, eles elel moment que hi estam d'acorel, tots assu
mim aixo. Ara, ni un Conseller ni la Consellera, obvia
ment, ni el Vice-president pot atribuir als Gmps, només 
als Gmps aquesta rcbaixa, és als Grups de l'oposició, 
als Grups ele la majoria i al mateix Govem, i jo crec 
que a la pr:'¡pia Consellera. 

EL SR. PRESIDENT: 
J\tloll bé, Sr. Alfonso. El que és evident és que han 

estat per unanÍmitat les moclificacions eleIs Capítols 1 
i II, aix~ és eviclent. 

De manera que ara pareix que si el-Sr. Damia Pons, 
té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. Pl'csident, Sres, i Srs. Diputats. Bé, no feim 

un debat cultural, senzillament hem exposat una esme
na de totalitat alternativa al programa de Cultura, pero 
les explicacions que ens ha donat la Consellera, em per
metra que Ji digui que són molt poc convÍncents. No 
es pot argum;~ntar, i esper que no es faci durant l'any 
88, que per fal ta ele personal no es fan determinacles 
accions dins cultura, perqu~, personal dins Cultura, com 
voste sap, Sra. Consellera, n'hi ha molt, ara, la seva 
capacitat, si no és molt grossa, procurin reciclar-lo, pro
curin informar-lo, perqur~ tots coneixem la procedencia 
de bona part d 'aquest personal. 

Jo voldria que el que ha passa t en normali tz;:¡ció lin
güística s'hagués estes a lotes les arees i, aleshores, no 
hauríam hagut de mantcnir aquesta es mena a la totali
tat, perque, vos te ha posat un exemple particularIll ~nt 
clesafortunat. Ha dit que s'havia ele dur endavant la di
vulgació del patrimoni, pero, si llosaltt-es tenim una cs
mena ele 10 milions ele pessetes, l'esmena núm. 36 )Jer 
a divulgació del patrlmoni¡ i vost ~;,'"; rhan rebutjad~. 4. 

Convé, quan es eliuen certes coses damunt aquesta tri
buna, tenir bona mcmoria o, com a mínim, bons fit
xers. 

Estb pIe de bones intencions i no esta quantificat. 
Pc;reloni, poquíss imes, per no dir cap, d'aquestes Illoltís
simes accicns rroposades, han eleixat de passar en for
ma d'esll1" na, al quas i centenar el'csmenes presentat pel 
Gnm Socialista pcr a b se\'a Secció, per a la Secció 13 
de Cultura. Per tant, el Grup Socialista planteja l'acció 
dins el cal1lp cultura l, no com un exercici el'ic1ealismes 
3mb bones intencion s , el Grup Socialista ha fet un plan
tejamenl global i, a continuació, ho ha traslladat a es
menes parliculars, quasi quasi un centenar, que no són, 
certanll:'n/, poques. 
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Per tant, nosallres creim que s'han recollit algunes 
coses, importants en alguns casos, pero que encara hi 
ha moltes esmenes, a continuació ho veurem, que no 
form en part d'aques1 prcssupost, que no formen part 
de les obligacions ele la Conselleria ele Cultura clurant 
aqu es t any 88 i que, per tant, té sentít mantenír una 
L:smena de totalito.t, té sentit, perque, ¡;n definitiva, tat 
i que el consen s ha arribat a una arca, a a ltres arees 
no s'ha prodult, de totes maneres, sí li vull dir una 
cosa, clesprés, com he dit, d'una temporada dolenta, com 
a les noc~s de Cana, esperam que el bon vi arribi al 
final, després ele quatre anys ele mal beure. 

Moltes gracies. 

'. 
EL SR. PRESIDENT: 

Sotmetem a votació, idó, l'esmena a la totalitat del 
Grup Parlamentari Socialista a la Seeció 13. 

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

Moltes gracíes. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació: 25 vots a favor; 27 vots en 

contra, 5 abstencions. Queda rcbutjada l'esmena a la 
totalitat que s'ha sotmes a votació. 

El Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de 
Menorca manté vives per a aquest Plenari les esmenes 
núms. 3, 9, 11, 12, 14, 17, 27, 29 i 30. Jo demanaria al 
Sr. Portaveu si pensa defensar-les una per una o per 
agrupacions o ... 

Té la paraula el Sr. Josep López i Casasnovas. 

EL SR. LúPEZ 1 CASASNOVAS: 
J oan, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
He rectificat. 

EL SR. LÚPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Efectivament, les esmenes que tenguin un sentit con

ceptual diferent, és a dir, les primeres, es presentaran 
per separat, i, a partir de la núm. 27, es presentaran 
agrupades . 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar l'esmena núm. 3, té la paraula el Sr. 

Joan López i Casasnovas. 

EL SR. LúPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies. En els Pressuposts del 88 veim, per prime

ra vegada, un programa d'educació d'adults quantificat 
dins el projecte del pressupost de Cultura. Peró aquest 
programa d'educació d'adults, que contempla alfabetit
zació, ensenyament de la Uengua catalana i en llengua 
catalana, educació permanent d'adults, arriba fins al 
darrer graó, peró no el sobrepassa, concretament ens 
referim a la Universitat Nacional d'Educació a Distan
cia, que és una de les moltes possibilitats que tenim, 
des de les rlles Balears, d'ampliar el nostre sistema 
d'ensenyament. No ignoraran, Srs. Diputats, que els 
alumnes que s'acullen a aquest tipus d'ensenyament, a 
distancia, estan, normalrnent, fent feina el 95 %, i es 
dediquen els seus esfon;:os, els seus estudis en hores de 
lleure, la qual cosa fa que, a més a més, hagin de con-

templar el fet insular com una ele les coses que poten
cien, o que fa possible l'existCncia ele la Universitat 
N<:\cional el'Eclucació <:\ Distáncia a les llles. 

Necessitam, en cons;;qücncia, al noslre entendre que 
el Patronat rector ele la UNED compti amb el suport 
elel Govern ele les Illes Balears. Vos tes saben que fin s 
aru, i en el pressupost o al projccle ele pFSSUpOSt elel 
88, 1<:\ UNED compta o pensa comptm- <:\mb una aport<:\
ció elel Cünsell InsuJ<:\r de IVbllorca ele 35 rnilions de 
pcssetcs, 3.800.000 del d'Eivissa, 3 i mig elel ele Menorca. 
L'aportació de la UNED ele Maelrid és ck 4 milions, i, 
en definitiva, a les reul1ions ele les Juntes Rectores del 
Patronar ele 1<:\ UNED sempre s'ha fer constar J'absl~ncia 
del Govcrn Balear i la necessitat lk la seva pres'~ncia. 

Pensam, ielo, que aquesta esrnena el'adelició hauri<:\ 
ele comptar amb el suport de tots, perque no només el 
Pa tronat s'ha de veure enriquit amb la presencia de 
r;~ presentants ele la Conselleria de Cultura, sinó que 
respol1 a una necessit<:\t d'uDs sectors, el'uns segments 
ele la població que realment Lenen dret, és just que 
comptin, tarnbé, amb el suport instituicional del Govern 
ele les IlIes Balears. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Altr,os Portaveus que vulgl~in intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari el'Unió Mallorquina, 

té la paraula el Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÚS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Que més ens 

agradaría que poder tenir doblers per fer totes les co
ses que desitjam, i dins un estat ck necessitats, és a 
dir, de no poder donar sortida a totes les necessitats 
que tenim, nosaltres hern de seleccionar, i ens trobarn 
que un<:\ serie de competencies que no són d'aquesta 
Comunitat, sinó que són ele l'Aclmíni st ració Central, dins 
aquest orelre ele prior itats, nosalln:s les posam a la 
cua, perque consideram que, si bé ens agradaria aju
cl<:\r la UNED, si bé e1s COllsells Insulars ho fan, també 
ha podríem fer, a posta, pero, com que he dit que amb 
un pressupost tan escas, que es retalla tant, que al fi
nal s'han de fer equilibris perque ens quadri el pressu
post aprovat aquí, amb les quanties globals, no hi c<:\]J 
aquesta pmtida. Per consegüenl, com que nosaltres pen
sam que sí, el que s'ha de fer és gestionar perque hi 
hagi més cloblers de Madrid, nosaltres votarem en con
tra d'aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari del CDS, té la pa

raula el Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracíes, Sr. President. Els arguments ja es

tan exposats i no voldríem ser reiteratius, pero anun
ciar la nostra abstenció a aquesta esmena que, de debó, 
ens agradaria votar afirmativament, pero el que passa 
és, en primer lloc, que creirn que el que fa falta és 
que, tant per part del Govern de la Cornunitat Autó
noma, corn per part del Govern de l'Estat, fa falta que 
la dotació, la presencia, l'animació i l'exigencia cap a la 
presencia de la Universitat Nacional d'Educació a Dis
Hmcia, i molt especialment a les mes menors estigui 
instigada, no creim que la solució correcta, bé, la so
lució correcta sí que ho seria, evidentment, destinar 
fons de la Comunitat Autónoma per a aquesta finalitat, 
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el que pass a és que hem de fer un exercici entre tots 
d'establir prioritats i, tal com ha dit el Sr. Pascual. pro
bablement a un tema que no és competencia de la Co
munitat Autónoma, l'exigencia que des de l'oposició se 
li ha de fer al Govern, és més una exigencia d'agltació 
clavant el Govern Central, de l'Administració de l'Es
tat, perque aquestes deficiencies que la Universitat Na
cional a Distancia té, i molt especialment, insistesc, a 
les ¡lles menors, siguin corregides, i aquesta és l'exigen
cia que crec que li hem de fer al Govern de la Comu
nitat Autonoma, fonamentalment . 

Nosaltres ens veim obligats a votar, a abstenir-nos 
a mol tes de les esmenes, pero voldria fer constar da
\'8nt aquest PIe, que són moltes de les esm .. ~nes que 
ens agradaria, que desitjaríem votar afirmativamcnt, 
pero la nostra responsabilitat, la responsabilitat del 
Parlament, en definitiva, no ens pernwt fer una inaca
bable carta als Rcis Mags d'Orient, perqu~ compleixen 
tots els nostres desitjos, lamentablement no ho pockm 
fer, i, en conseqüencia ens abstenelrem d'aquesta i de 
moltes esmenes presentades que realment eilS agr'<1(la
ria, de bon cor, votar. J a n'hem admeses mol tíssimes 
:.1l11b el !lastre \'ot favorable, est8n incorporac\es al Pro
jcctc i lamentabIement no es reflccteixen en aquest PIe, 
perque són votades, logicament sense cap debat. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Solmetem a votació, ido, l'esmena núm. 3. 

Sí, té la paraula, per part elel Grup Socialista, el 
DiputaLSr. D3mia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (DAMIA.): 
Sr, President. Sres. i Srs. Dioutats. Nosaltres en

tenem que en materia de la UNED, el que hi hauria 
el'haver és la via d'aplicació d'una política educativa 
coherent, creim que aquesta política no hi és, és un 
tema d'aquests que surten el'una manera conjuntural 
quan discutim, per exemple, el Pressupost, i que encai
xen malamenl dins una falta de política del Govern de 
la Comunitat Autónoma. Crec que sobre la UNED, en 
aquest Parlament, n'bauríem ele parlar d'una manera 
més sp.riosa, no vull dir que l'esmena no ho sigui, pero 
debatre una mica quina és la posició que ha de tenir 
la Comunltat Autonoma en relació a la UNED, és un 
tema que sU2:geresc, que queda obert i que, per tant, 
un dia o l'altre n'haurem de parlar a veure quina ac
tuació global i sistcmatica, no només l'any 88, sinó 
c<:!cla an)', tenim en relació amb la UNED. 

Ara bé, veim que ac,!~esta es mena té una intenció, 
cam h<:! exposat el Sr. López i Casasnovas, c1'afavarir 
uns coHectius socials que intenten c1ur enclavant uns 
ntuclis lllOltCS vegacles ele mzmera, amb moltes dificul
hts, tell~11 mo1t poqucs hores, i, o5obretot, ele cara a les 
il1es menors on hi ha un ¡ntent de rampre l'a'ilbmcnt 
a través d'aquesta Universitat a Distancia. Per aquest 
motiu, nosaltL':S li donarem suport, tot i que creim que 
qucc!:1 pendent el debat amb prorl1nditat en materia de 
la UNE!) en rebció amb la Comunitat Autonoma. 

MoHes gr~.cies. 

EL SI<.. PRESIDENT: 
Solmctem a vOlació, iel:), l'esmena núm. 3, presen-

1'1 C1:1. ;>el Grup Parlamentari PSM-Entesa ele l'Esqui:-rra 
ele ,'.Acllorea. 

Sres. i Srs. Diputa!s que \'olin 3 favor, es volen ai
xecar clreto5? 

Molles g'-¿teies. 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 
aixecar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen aixe
car drets? 

Resultat de la votació: vots a favor, 25; vots en 
contra, 28; abstencions, 5. Queda, ido, rebutjada l'es
mena núm. 3. 

1 passam a clebatre l'esmena núm. 9. Té la para u
la, per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Es
querra de Menorca, el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOV AS: 
Srs. Diputats, com que no volem escriure als Reis 

Mags perque ens enviln els seus regals, nosaltres plan
tejam seriosament, a través el'esmenes, que ten>::11 la 
scva contrapartida amb esmenes de substitució, que 
quecli cIar, que quan volem afegir a un lloc volem res
tar a un alire, de manera que es prioritzin les inter
venciüns, que es prioritzin, nasal tres entenem que hi 
ha prioritats, i que una ele tan tes, dins el món ele la 
COlIs.;:rvació, un Govern conservador ha de tenir mol ta 
sCllsibi1itat en aqm:st tema, conservació del nostre pa
trimoni, és fonamental poder comptar amb Ul1S serveis 
insulars d'arqueologia i etnologia, que actu'in, que ten
guin la seva relació dins caclascuna de les i!les, que 
rentabilitzin inversions, de manera que Ajuntaments, 
Consells Insulars, coorclinats a través elel Govern de la 
Comunitat Aut8noma, puguin fer una tasca ele vigilan
cia, ele sah'aguarela, protecció i enaltiment, defensa elel 
nostre patrimonio 

En conseqüencia, aquí, a aquesta sala, n'hem parlat 
molles vegades, ja, deIs serveis insulars d'arqueologia, 
sempre s'ha elit que era un tema important, que tots 
eIs Grups l1i estaven d'acord en la seva filosofia, ido 
bé, no hi ha filosofia real si no es tradueix en filoso
fia de la praxi, en filosofía practica, ara tenim l'ocasió 
de fer possible, a través d'una esmena pressupostaria 
que cls fets no desautoritzin les paraules. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, 

té la paraula el seu Portaveu, Sr. Miquel PascuaL 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sí, seré molt breu. Respecte d'arqueologia, jo vo

lia recordar que hi ha una esmena, a Capitol VI, eI'In
vcrsions, que s'augmenta en 10 milions de pessetes, .io 
ho dic perque aixo també és el'arqueologia, i aquesta 
proposta és un augment del Capítol VII, i clar, les ~s

menes ele caracter general toto5 sabem que ha estat dis
minuir Capítal VII i Capítol IV per passar a Capítol 
VI. i, com a tercera cosa, volclria dir que aquesl 1ema 
es!?' penelent el'un acorel entre els Consells Insulars i 
la COl1scllera d'Educació i Cultura, i, per tant, no es 
pl'c veu inverLir aquesLs clublcrs immecliatament, ja que 
ai:"o encara és en períodc de parlar el1tr,~, sup0s qu e 
form8 p,~rt el'aquest pacte cultur;,]. Pe¡- taL ai:,,'), vo;:r
re!'l1 que no. 

r:~_ SR . PRESIDENT: 
Se sotmet a votaeicí, iclo, l'csmena llLlm. 9_ 
,s¡-c';. i Srs. Diput;üs que voten a favor, es '.'ol cn éli, 

xeC8 r d¡-,:,:ts? 
Moltcs gr~cies_ 

Sres. i Srs. Diputats que ·votcn en contra, es \'olr::n 
a ixec:1r dl'cts? 

'~--_.-"--~~-~-' ~~-~ 
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Sres. i Srs . Diputats qlJ e s'abstenen, es volen <lixe
car drets? 

Mol tes gracies. 
Resultat de la votació: vots a favor, 25; vots en 

contra, 27; abstcncion s, 5. Queda, ido, rebutjada ]'es
mena que hem sotmes a vota ció qu e és la núm. 9. 

Passam al debat de l'esmena núm. 11, del Grup 
Parlamenlari PSM-Entesa de I'Esqucrra ele Menorca. Té 
la paraula el Diputat Portaveu, Sr. Joan Francesc Ló
pez i Casasnovas. 

EL SR. LóPEZ 1 CASASNOVAS: 
Continuant amb aquests temes que necessiten con

sens instituci¿nal, pensant amb la necessitat que el 
paete cultural de que .ia es parla tengui una traducció 
practjca, una traducció efectiva, ara, aquesta esmena 
núm. 11, del Grup Entesa de ¡'Esquerra de Menorea
PSM, ve a incidir sobre un deIs punts que nosaltres 
consideravem importantíssims, basics, dins el progra
ma cultural, subprograma de música de la Conselleria 
de Cultura, la xarxa d'escoles musicals elementals. Com 
tots sabran, els Srs. Diputats, una de les coses que va 
permetre suscitar alguna esperanc;:a que l'ensenyament 
basic de la música arribaría a tots els pobles de les 
Illes Balears, era un Decret que es va fer aquí, a ins
tancies, precisament d'un Grup Parlamentari de l'opo
sició, que creava les xarxes elementals de música. CIar 
que, després, quan aquest Decret es va traduir econo.. 
micament en xifres, les xifres eren escassíssimes, eren 
minvades, i no van poder arribar més que a compta
díssims llocs, a comptadíssimes poblacions. Aleshores, 
nosaltres pensam gue seria imprescindible que en els 
Pressuposts Generals de la Comunitat Autonoma hi 
constas, d'una manera clara, amb capacitat finalista, 
una partida una mica més alta, obviament, a afavorir, 
a potenciar aquests convenis amb -les corporacions 10-
cals. Si no ho feim així, crec que estam fent inviable 
qualsevol proposta, qualsevol declaració de bona vo
luntat i desautoritzant;' una vega da més, amb els fets, 
el que les paraules diuen. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Unió Mallorquina, té la paraula 

el seu Portaveu, Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORóS: 
Jo, al Sr. López i Casasnovas, Ji valdria dir, en pri

mer lloc, el que dei m sempre amb aquestes esmenes, 
que d bler ens n'agraclaria tenir l'er fer moltes coses. 
En segon lloc, Ji voldl-i.a d i!" que esta parlanl de sub
vencions a corporacions local , quan la partida és ¡a 
4810, ele la eva esmena, que ón a famílies i a inst i
lu ion sense finalitat de lucre, no a corporacions Jo
cals. 1, en tercer 110c, li voldria dir qu~ segons em 
passen de la Consel1eria, que amb l'experJ.~ncia de J'e
xercici anterior i tenint en compte que no basta amb 
dir jo repartesc doblers, sinó que hi ha d'haver més 
cosa que aixo, hi ha d'haver una coHaboració per part 
de les entitats, amb la quantitat que hi ha pressupos
tada no és suficient. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la pa
raula el Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (DAMIA): 
Se Presiden l. Sres. i Srs. Diputats. La intervenció 

(\ .1 1". Miqu 'l Pa cual ha e lal lIna mica aclaridora, 
p ¡-q llt:: j léIml t tenia .. nolal aquí que, ques l in r -
m '11l d 7 milions el e p 'ss t' (\. mú 'ka i dan a, cli
Pic ilmcnL podi n anar < la inalilat qu dill e l r . Ló
p z. p ' rqll \ ·'nl ··11 111, < Olés, més, Cju ·' j la fjnalilal 
é~ la que dill 11 r l1a r t de I"smcnanl. 'hauri I'lla
ve r prup al al ubprograma, pcrgue molles v ga d , 
din s omissió j dins Ponencia h · ro tllgul llargs debt'll " 
a fi ele forc;:ar él incJourc un sentit finalisla a les par
tides, si posam música i dansa, puramenl i simplement, 
i incremcntam en 7 milions de pessetes, qui ens garan
lei;.; , ::Llllb aqu Sl emll1cial, la finalilc L, l I i que na 
;) COl"] oracions 10cals , sigui p I qu finalmenl e l Sr, 
Joan Lópcz ha exposal? Nosallres creim qu aquí, cer
lal11 nl, s'I1, uria cl'havcr ineJo , lal vegada e va pro
I? sur invoce, com s'ha fel altre vcgades, que es de '-
ini per a una u bvenció a oive ll d'activar la mús ica a l 

- u niveJl basic, pero sj d ¡xam l. partida lal com ve 
a <:ques t nunciat, ens exp sam, m molles vega des 
h m dj ulil i hem cri tica l dins omissió i d ins Ponen
cia, que a partir el'aquests 7 milions de pessetes es po
den fer accions que res tendrien a veure amb el que 
ha exposat el Sr. Joan López. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Joan López, té la paraula. 

EL SR. LóPEZ 1 CASASNOVAS: 
E'videntment, la partida que es proposava era la 

481, i aquesta partida és destinada a famílies sense fi 
de lucre o a institucions, i a<;o era a posta, fet a pos
ta, perque entenGm que dins les IIles Balears hi ha as
sociacians de pares d'alumnes, de coHegis d'EGB, hi ha 
entitats musicals arreu deIs po bIes de la nostra geo
grafía que tenen com a finalitat fonamental aquesta 
d'incentivar el cOI1Gixement basic de la música . Podíem 
posar exemples. És evident també que les esmenes van 
passar per Ponencia, i si els raonaments, la qüestió fo
namental era una qüestió tecnica, que la partida 481 
havia de ser la 472, per exemple, o la que fos, érem a 
temps . en aquel! moment, de corregir aquesta dificul
tat. No tenc cap inconvenient, en aguest moment ho 
dic, i alla també, en Ponencia també ho haguéssim po
gut fer, eI'especificar una mica més el concepte per on 
van dirigits aquests 7 milions ele pessetes, que, com ha 
dit el Sr. Portaveu d'UM, Sr. Pascual, són insuficients, 
evidentmenl, pero més insuficienl és encara que no n'hi 
hagi cap de partida pres upostaria. En aguesl elltit, 
recull , ido , [a prop la de l Grup ocia lista, i 00 len
dría cap inconvenienl de posar, com a xarxa d'escol s 

lemen tal de música, aquesta quantitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Se sotmet a vatació, ido, l'esmena núm. 11 dd 

Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Me
norca. 

Sres. i Srs, Diputats que voten a favor, es volen 
posar elrets? 

Moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es vo

len posar drets? 
MoltGs gracies. 
Sres. i Srs, Diputats que s'abstenen, es volen po

sar drets? 
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Resultat de la votació: vots a favor, 25; vots en 
contra, 28; abstencions, 5. Queda rebutjada l'esmena 
núm. 11 que hem sotmes a votació. 

Per defensar l'esmena núm. 12, té la paraula, tam
bé, per part del Crup Parlamentari PSM-Entesa de l'Es
querra de Menorca, el Sr. López i Casasnovas.. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Aquesta esmena, Srs. Diputats, va dirigida a la sal

vaguarda i conservació d'arxius locals. Els arxius, els 
papers que es troben emmagatzamemats dalt deIs por
xos deIs Ajuntaments o a determinats 110cs de mala con
servació, són la nostra memoria coHectiva, són la nos
tra historia recollida. I vos tes saben que aquí s'ha dit, 
més d'una \legada, que aquest patrimoni coHectiu ha
via de ser salvaguardat amb un concepte solidari cap 
a les nostres generacions que ens han de venir darre
ra. Per tant, tenim una responsabilitat molt greu en 
aquests tem,cs, pensem, entre d'altres coses, que un do
cument pot fel- variar el sentit d'una interpretació his
torica, un document pot donar sentit a la nostra pre
sencia, ayui, aquí, a aquesta Cambra, i, en conseqüen
cia, nosaltres demanam que, per primer cop, encara que 
110 sigui una cosa vistosa, .'l1cara que no doni molts de 
vots el fet de .recuperar un arxiu, pero dóna el sentit 
ele la responsabilitat histbrica, per que no cream un cen
tre coorclinaelor el'arxius, com hauríem de tenir, com te
nen els centres coordinadors de biblioteques, els Con
sells Insulars, amb el suport del Covern Autonom? Jo 
deixo caure aquesla iniciativa, perque, encara que vos
tes, Srs. Diputats, avui capvespre, no elonin suport a 
l'esmena de 25 milions que aquí proposarri, que podien 
ser 10 o podien ser 5, pero que s'hauria de comen¡;ar, 
die que, malgrat tot, un dia o l'aItre, esperam que 
aquest Covern tengui una actituel nova respecte el'a
questa problematica. 

Cracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Altres Portaveus que vulguin intervenir? 
El Sr. Miguel Pascual, pel Crup el'Unió Mallorqui

na, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sí, jo voldria dir al Sr. López Casasnovas, que 

aquesta és una altra esmena que molt ens agradaria 
que es poguessin destinar més doblers als arxius, a la 
cODservació deIs arxius municipals, en primer lloc. En 
segon 11oc, hem de dir que el Conse11 Insular de Ma
llorca ja cls darrers anys ha fet una labor important 
en aquest can1p, i aquí estam en un tema que, abans 
hem parlat de competencies. El patrimoni historico-ar
tístic té una part que és municipal, i nosaltres pensam 
que normalment, sempre que es pugui, el que són aju
cl'~s a corporacioIls locals, de competencies, allo que és 
competencia municipal, convé que es faci a través deIs 
Consells Insulars. I, per tot aix~), també hem ele dir 
una altra cosa, i és que la Conselleria pareix que no clis
posa de personal especialitzat per a dur a terme el s::r
\"ei el'arxius, eviclentment, voste ho planteja com una 
transferencia corrent, de doblers, no és que parlin que 
ha ha de f¡~r personal clirectament, sinó subvencionat, 
pero bé, tot el que li he clit és per clir-li, evidentment, 
que haurem de votar que no una vegada més. 

EL SR. PRESJDENT: 
Té la paraula, per pan del Grup Socialista, el Dipu

tat Sr. Dami~\ Pons. 

EL SR. PONS I PONS (Damia): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Crup Parla

mentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca plan
teja un tema que ens és particularment grat, que és el 
tema de la conservació deIs documents histories, que 
és el que ens permet, en definitiva, coneixer d'on som 
i coneixer a fons la nostra historia. MoItes vegades, 
aquesta historia, com ha dit el Sr. Joan López, esta en 
condicions precaries i indignes de conservació, i és ne
cessari una actuació energica. Nosaltres dubtam que si
gui exactament aquesta la forma més adient de fer-ho, 
tot i que donarem suport a aqu~sta esmena, perque ::1 
tema deIs arxius locals, que són de titularitat de les 
corporacions locals, són deIs Ajuntaments, han estat 
objecte el'unes iniciatives, crec que importants ja, a ni
vel! del Consell Insular de Mallorca, iniciativa que s'ha 
preparat per incrementar-se, fins i tot amb una possi
ble figura el'un arxiver cQmarcal de cara al 88 o anys 
successius i que r"quereix un tractament que no pot 
ser conjuntural, com planteja en definitiva aquesta es
mena, que discutim ara, pero hauríem de tenir un pro
grama seriós, un programa coordinat i dins aquest pac
te cultural, un elels clem;~llts fonamentals són els cen
tres ele cleposit cultural, en aquest cas, els arxius locals. 
Pel- tant, C0111 que sé que l'esmena que vostes plantegen 
va en aquest s;~ntit, tot i que la formulació seria una 
mica dubtosa, crec que no s'haurien de fer transferen
cies perque sí als Consells Insulars, sense un programa 
referit a arxius, perque sé que va a bon fi, per aixo 
el Rostre Crup li donara suporto 

EL SR. PRESIDENT: 
A votació, idó, l'csmena núm. 12, del Crup Parla

mentari PSM-Entesa de I'Esquerra de Menorca. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

aixecar elrets? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

posar drets? 
Abstencions? 
Resultat de la votació: vots a favor, 25; vots en 

contra, 33; abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena 
núm. 12. 

Passam a debatre l'esmena núm. 14, i per defensar
la, té la paraula, també, per part del Crup Parlamentari 
PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, el Sr. Joan Ló· 
pez i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Seré molt breu, Sr. President, en aquest tema, per

que entenc que algunes de les esmenes que aquí ja s'han 
tractat van dirigiclcs en el mateix sentit. Una Comunitat 
Autónoma que s'aprecil de tenir o d'impulsar una polí
tica cultural moderna, necessita uns equipaments cullu
rals. Com hem parlat en el tema del arxius 10cals, aques
ta aclivitat, aquesta política ba de trabar el diposit 
adient, el local pn~parat per poder assumir, no només 
la conservació del patrimoni, sinó també impulsar des 
ele les Sé?\"CS aules, deIs centres cívics, dcls museus, deIs 
arxius, labor investigadora, labor creativa. Les neCi~ssi

tats són múltiples, els Consells Insulars se n'han fe! 
eco últim;Jment, amb motiu del programa relatiu al cin
que centenari, i bé, ara tenim una oporlunitat més una 
aItra de fer possible aquesta coorelinació institucional 
112cessaria. Tots sabem que els eguipaments cultural s 
són moIt cars, que impliquen molta eles pesa i que la 
iniciativa ha de sortir de les corporacions local s, es di-

• 1, .: ~. • #,'. '" ' ... 'ti. " .... ~: ) ,. ", ' ..... .í.!. . . . ~ . ,,- ~.: j 
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guin Consells Insulars, que també ho són, Sr. Pascual, 
sinó també deIs Ajuntamenls, pero obviamcnt, el Govern 
de la COl11 unitat Aulonoma pot fer aquesta labor sub
sicliariam,~nt nccessaria, que és d'afavorir, mitjan¡;ant 
Zlll1W. l liL lcm s cle col'Jaboració, pla el'obres i serveis , 
pcr '."emplc, aquesta neccssitat, dic, cl'equipaments. En 
conseq Liimcia, rosar 10 milions dc pese tes , és poc, pero 
tanr1H l ix S ' l' i, posar, si m'ho permetcn dir el'aques ta 
manera, una pica en Flandes, perque el'ara en enclavant 
no hi hagi oblicl d'aquests temes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pcr part d~'1 Crup Parbmcntari d'Unió Mallorquina, 

té la parauJa el Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President, Sres, i Srs. Diputats. Molt bé, som 

a un altre cas OI1 el Cons:~ll de Mallorca ja ha actuat, 
ja n'ha parlat el Sr. López quan ha fet referencia a les 
corporacions locals , i l'únic que li podem c1ir és que 
tal volta, si aixo es vol qu~ es faci a nivell de tot Ba
lears, que es dugui el terna quan es parli ele pacte cultu
ral entre les distintes inslitllcions, si no hi h a entrat 
la ConselIeria ha estat perqur':, precisament, els Consells 
Insulars, o sigui el ele Mallorca h i va entrar ja anterior
men t i el ele Menorca i Eivissa, d esconeixem les causes 
pi"!r les quals no han volgut incidir en el terna. Avui, a 
l'hora d'aquests Pr essu pos ts, donat sempre, parlam 
d'una manca de disponibilitat, nosaltres hem dé votar 
que no, el que sí crec qu e veuríem amb bons u lls, seria 
que en el marc del pacte cultural, es presentassin ini
ciatives perque es pugui invertir en materia el 'equipa
ments culturals. 

Gracies. 

E L SR . PRESIDENT : 
Per part del Grup Social is ta, té la paraula el Sr. 

Damia P ons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Dami a ): 
Sr. Presiden t , Sres . i Srs. Diputats . Com t antes al

tres vcgades , tampoc en mat eria d'equipaments cul tu
r als no poelem di r que la Comuni ta t Autono ma , el Go
vern de la Comunita t Auton oma tengu i un programa 
d"C]llipamen ls cul tura ls clahonlt j que J' ~ dugu i a u na 
plan ifi ae ió conjun ta d 'a onl amb e ls Aj un tamen Ls i 
amb le. él cions q ue Fan. pe lo una pa rL , Is on ell ' ]0-

sula l's , j p l' I'a l tra tam bé. l ' ' , 't al:. En onsl':qüf! ncia , c ns 
Irob<l l11 am b una esmena qu planteja 10 milions de 
pessetes per a juts a corporacions locals en mater ia d'e
quipaments cul1urals, pero que no aniria inserida dins 
una plan ifi cació. Crec que de cara el pacte cultural, és 
una suggerencia que faig al Sr. López i Casasnovas, com 
a Portaveu i titula r del Grup que presenta l'esmena, cr ec 
que seria rnés prudent deixar sirnplement una partida 
oberta de cara que si el pacte cultural incideix en aques
ta ma teria, poder , a part ir el e l desen o lupamenL d'aquest 
m ateria. poder, a par tir del desenvolupa ment d'aquest 
mateix pressupo t, dur enclavan t ]'a jut a cOIlJoracions 
10cals, entre altres coses , pcrque parlar de 10 milions 
de p essetes per a ajuts a corporacions loea1s, a nivell 
de les Illes Balears, p er a equipaments cuIturals, és una 
xifra practieament irrisoria que significa, pdleticament 
una partida ober ta, .pero cree que seria més prudent 
obrir-la amb 1.000 Pts" que no intentar p1antejar 10 
milions que podrien distorsionar els pressuposts i no 
reso1drien el problema. Queda la suggereneia. A part 

cl'aixo, si la mantenen, li anuncll que votarem afirma
li"ament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grücies, Sr. Pons . 
Solmetcm él votació, ido, l'es mena núm. 14 del Crup 

Parlam;:nlari PSM-Entesa ele I'Esquerra ele Menorca . 
Sres. i S1"s . Diputals que votcn a favor, es vol en 

posar clre ts? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputals que voten en contra, es volen 

posar c\rets? 
Molles gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la votació : vots a favor, 25; vots en con

tra, 33; per tant, queda rebutjada l'esl11é!na núm. 14. 
Passam a debatre I'esmena núm. 17, i per elefensar

la, té la paraula el Sr. Joan López i Casasnovas . 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS : 
Srs. Dip u lat· . Sr. P resident. Aquí hem parlat mol

tes v !lade de l'lnsliLul d'Estudis Balearics, i fruit 
e1'aquests debats ha e lat, entre e1'altres coses, la mo
e1ificac.i6 d 1 seu E la tul , una modificació que havia 
de clonar al Consdl Científico-Academic, com es diu en 
els Estatuts, un marge e1'autonomia científica per poeler 
d i senval' le ba es de la scva políL ica j' invcs tigació, de 
rccerc;. Ido bé. qua n hem "is t, a J'avanlproj ec le de 
P ressu p s ts d" I'any 88, que e recollia ín tegram ent la 
propo la del onsell Academ i ,en vam sen ti r rea lmenl 
ali re ts, vam eure que qua lque cosa havja comen r.< t 

a canviar di ns e l onsell Academic 1 J'Ins tilu L el 'Es tu 
dis Balearics, pero també dins el Govern de les Illes 
B alears. Ta mna le ix , q uin no va ser le nostra sorpresa 
quan, n debat de () l11i i6" e'n va anllnc iar que hi 
ha\'ia hagul un err r, i quc clcJs 2.940,000 P l . el lranli
rere ncie eorrcn t. que hi havia p I' i LS, . 'ha ien ele re
dllir a 19.990,694 p , a dil', un 1'29 % e1el Pressu
post global de la Conselleria d'Eelucació i Cultu,ra, un 
1 '2 % o 29 % de pressupost, és realmen t escas per 
poder impulsar una tasca de .re crea, d 'investigació 
adient, mockrna, amb con onancia ~\ mb le aspiraeions 
d'un organisme cien tífic 'lue h a ur ia d 'es tar dota t del 
maxim el'autonomía ienfffi a i inclercndent elel poder 
político Tanmateix veim que aixo no és així, i e~ c~ns~
qüencia, nosaltres volc\ríem refer, encara que Slgul ml
nimament i en Punció deIs retalls pressupostaris que ara 
proposarem a altres partides , el fet d'augrnentar, eI'in
crementar aquesta partida en benefici de la cultura de 
les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, 

té la paraula el Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sres. i Srs. Diputats, Al Sr. López i Casasnovas jo li 

voldria dir que s'ha aprovat una aUra esmena que va 
presentar el seu Grup, P M-EnLe a ele l'Esquerra de 
Menorca, sobr e ereac ió ele b eque p er a la recerca de 
ternes balears. Amb aixCl Jj vu ll dir que nosa1tres, si bé 
no a aquesta, sí a unes altres s'han incrementat e1s pres
suposts d'aquesta Comunitat Autonoma per temes rela
cionats amb la r ecerca ele les nostres arrels i de les 
nostres peculiarita ts coro a poble. 

Moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Sotmetem a votació -faré un poc de temps, per

que he tocat el timbre un poe tard-, sotmetem a vo
tació l'esmena núm. 17, del Grup Parlamentari PSM
Entesa de l'Esquerra de Menorca. 

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

Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

posar drets? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets? 
Resultats de la votació: vots a favor, 24; vots en 

contra, 28; abstencions, 5. Queda, ido, rebutjada l'es
mena núm. 17 que hem sotmes a votaeió. 

I per defensar les es menes, conjuntament, les es
menes 27, 29 i 30, té la paraula, per part del Grup Par
lamentari PSM-Enlesa de l'Esquerra de Menorca, el seu 
Porta"cu, Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Sr. Presidenl. A la vista que no s'han pogut assumir, 

per parí d'aquesta Cambra, les anleriors esmenes que 
implicaven augment de la clespesa, pregaríem que la 29 
i la 30 queelassin notirades i, en qualsevol cas, no afec
tarien els Capítols rr i IV, als quals afectaven abans. 
I deixaríem la 27, perque ens sembla que aquí sí que 
hi ha un punt exemplar de com es poden prioritzar, de 
com es poden h::laLÍvitzar inv;::rsions. 

El programa, concretament, és el de neteja de fa
¡;:anes, si no m'equivoc, aquest que res pon a aquella fi
losofia de «Barcelona, posa't guapa», que jo no die que 
no sigui necessari, die que és important que la imatge 
exterior que donem de les Illes Balears, quant a edificis 
de valor arquiteetonic, sigui una imatge eixerida, polida. 
Pero és evident també que 85.400.000 Pts. per a aquesta 
activitat, i a Ca-pítol VII, és a dir, a transferencies CGr

rents, o a transferencies de capital, és una partÍ'da im
portantíssima, una partida que s'hauria pogut relativit
zar, en funció de donar suport a serveis d'arqueologia, 
a donar suport a creaeió d'infraestructura cultural, a 
altres activitats. Nosaltres no estam en contra d'aquesta 
acció, pero voldríem vcure-la molt més planificada al 
llarg deIs quatre anys de Govern de la Comunitat Autó
noma, d'aquest Govern, i no tant amb aquests greuges 
comparatius que, al nostre entendre, existeixen entre 
una i aItra partida. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, 

té la paraula el Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Bé, en la dis

cussió a Ponencia i Comissió d'aquesta esrnena, va qu-=
dar clar que, en primer lloc, es faria una experiencia 
pilot i que, en segon lloc, hi hauria elel Dictamen previ 
de la COlllissió elel Patrimoni, qua s'hagués ele fer la 
neteja el'una fa¡;:ana. Respecte de la quantia, és a clir, 
elesprés ele eliscutir, varem qucelar en la inicial de 85 
milions ele pessetes, perquc es va veure rapielament que 
aixJ, si es vol fer qualquc cosa que es vegi a la vista 
del ciutacla, no es pot posar una quantitat baixa, i aixo 
és així, perqw~ jo, per exemple, li poelria dir, a iÍtol 
anecdutic que jo que he cstat redactor, entre d'altres, 

elel Pla General d'Inca, només a la ciutat el'Inca, i des
prés el'una serie ele retalls, varen quedar 100 i busques 
el'edificis catalogats, de valor s arquitectonics, només a la 
ciutat d'Inca, si nosaltres agafam Ciutat de Mallorca, si 
agafam Maó, Ciutadella, Eivissa, només aquests quatre i 
molts d'altres nuclis antics que hi ha, evidentment, i 
nosaltres posam, tenint en compte que la Conselleria 
el que vol és subvencionar en un ten;, i elos ter¡;:os per 
part del propietari, ens adonam rapidament que el que 
hi ha per fer és molt més del que hi ha pressupostat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, pel Grup CDS, el seu Portaveu Sr. 

Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Sí, Sr. President. Moltes gracies. Jo voldria recor

dar que en Ponencia i Comissió, va quedar clara la vo
luntat deIs ponents, i lamenl no veure-ho reflectit a 
l'informe, tal vega da ha estat un lapsus, fin s i tot de 
dctecció per part nostra, perque no ho hem vist en re
passar-ho, pero en Poncncia, sí que va quedar clar, i en 
Comisisó es va reilerar, que l'execució d'aquesta parti
da tenia un caracter evidcntment ele prova i que s'havia 
de desenvolupar sobre la base d'un programa pilot, 10-
calitzat territorialment i també estilísticament, inele
pendentment de cada mes, es requeria d'aquests pro
grames pilots, no cree jo que per a cada far;ana amb 
particular, sinó per als programes pilots en concret, l'in
fOfI11,~ ele la COl11issiú ele Patrimonio Aquest era, si l11és 
no, l'esperit el'allo que va sortir ele Ponencia i Comissió, 
i a mi m'agradaria recorelar-ho aquí, perque és amb 
aquest esperit que la Comissió va aprovar aquesta par
tida. I també es varen manifestar seriosos elubtes sobre 
el sistema de gestió, en el sentit que la subvenció d'un 
ten; a qualsevol fa¡;:ana que es volgués netejar o restau
rar, possiblement no era la manera més eficar; de pro
eluir un efecte palanca d'un recurs que, en qualsevol 
cas, sempre és escaso I nosaltres ja varem anunciar i 
hel11 mantengut sempre el nostre vot negatiu a aques
ta esmena ele reducció, precisament perque ja la quan
titat pressupostada és molt escassa, atesa l'ambició elel 
programa, i només consielerant-lo com una prova, con
sielerant-lo com un programa pilot, es pot justificar 
aquesta quantia que, en qualsevol cas, nosaltres ente
nem que no es pot reduir. Per aquesta raó, votarem en 
contra, pero voldria deixar constancia el'aquestes condi
cions que sí varen quedar clares a Ponencia i a Comis
sió i que esper que la Consellera ele Cultura, amb aques
ta escriptura que ara fa, en prengui bona nota. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Parlamentari Socialista, .. . 
Sí, té la paraula la Consellera ele Cultura, Sra. M.a 

Antónia Munar. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIú I CULTURA 
(M.a Antonia Munar i Riutort): 

Per algunes ele les coses que aquí s'han elit. Jo cree 
que 85 milions és una quantia mbima per fer una ex
pcri~ncia pilot, si fos per restaurar tot.~s les far;:anes 
de les IIles Balears, ja seria de fer riure. S'ha de des
envolupar amb consonancia 21mb la garantia i amb els 
acords amb els direrents Ajunlamenls ele tola Bak;lr~, 

La gcstió sera de la Comunitat Autolloma i, amb ante
rioritat, és fara un acord amb els Ajuntaments i per-
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sones. 1 a la participaeió ele terceres parts, hi entra 
Comunitat Aulonoma, Ajunlaments i partieulars. I la 
vcrilat és que, com a acudit li diré, que no dubto que 
vostes preferissin que ens dcclicassim a excavar clavall 
terra en lloc de netejar les fa ¡;ancs, pero aixo ja és un 
broma, cree que és una aportació important per a unes 
illes com les nos lrcs, turístiques, i que és bCtsic que 
es netegin les fa¡;anes. S'ha fel a altres ciulats, no és 
cap invent, i el resultat és prou positiu. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Damitt Pons, per part del Grup 

Socialis tao 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sortosament, 

les intervencions elel Portaveu del CDS i de la Con se
ll era han esta! prou acJaritlares . Es ,'ident qtle aqucs
lo part ida el 85.400.000 PI s. qucd.wia afl, tada en ne
teja i reslauració de P::t~an s , a una zona determinada, 
amb una determinada unitat est iUstica, el Grup Socia
li La abd ho Va plantejar d in s Ponencia o Com i sió ara 
n ha record, i varem que lar a l'hora de p nderar la 
quanlitat, efec tivamenl no es pot parlar, encal"a que si
gui una xjfra especta ul¡;¡r 85.400.000 PIs., que sigui una 
xjfra que vagi mOll pe r damunt ue les possibilitats d'ac-
1uació, més aviat quedaria lIna xiEra bastan'l pruclcnl 
per no dir minvada. Queden a ¡'aire, de lOles mancres, 
cls cri t .r.is gu e 'cguín'ln a ('hora el 'elegir la zona on 
s'ha eI'actuar om a centre I Hot, per la qual jo clema
naría a la Sra. Con cJlcra quc tengui .moll pre enl, no 
la veu cxac tament deIs interessos locali les o el inl
reso 'S de partit, sinó que s'escolti e l urbaniste i les 
persones que realment estan inlel"essades que detcrmi
nades zones afcclad es per una uní la tes! ilisUca, sigu i 
renaixentisla, s igui mock:rnista, que é una zona, per 
excmple, del Ceo tTe de Palma, moderna, en periJl d 
degradació, cree que haurl ni ele. posar els peu molt 
plans perqlle aqu .s la experi' ncia pi lot sigui a l1 ic;ona
d ra i Lengu'i lOa conlinu"ital. Amb aquest crit ' ri, creim 
qu · tina reclucció com la que prop a I'esmena del 
1> M e taria injus ti fic.élda, cr im que 's ne essari que 
e faei aquesta re t ~luraci6, perque hi ha unes zoncs 
d 'alt valor artisl ic <Iins I1U li . urbans, cree que parlicu
larment afectaria nuclis urbans que, si no es fa una 
actuació encrgica, es produeix un pro é ' , no nornés dc 
ctegradació artística, inó lambé de cJegradació ociolo· 
gica a dclermin<.1c1e bardade ' que es conv rtei);, molles 
vegad. s, es Ut) procés imparable. Per tanl . no c10narem 
su p rL a aque ·ta esmena perqlle va en contra d'aquesls 
objectius. 

Moltes graeies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Joan López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sí, molt breu. La nostra interven ció ha estat preci

sament per tal de demostrar, el'una manera pedago!?,ica, 
el'una manera clara, que si hi havien posat 85.400.000 
Pts . a aquesta partida, igualment s 'haurien pogut posar 
alLre parlidcs a alLres conccpte . Que qued i cIar davant 
la Cambra que nosaltres no ens oposam a una a tuació 
que va en I sentil de e n rvar i mantenir el nostre 
palri.moni arq uiLect-onic, acceptam com a broma el te
ma de les xcavacions, uosallres 110 e tam per excava
cions , perque, entre d'altres coses, poden malmetre el 

propi patrimoni i cnd ' nocar difi i ' , no allr s e lam 
p:~r la salvaguarda i obviall1en l, gu< 11 vcirn 85.400.000 
Pts. a aquesta parl idn, lamb ' \" Idri m cure una dislri . 
bució aclien l dins allr s par! ides el lo malcixa onse
lleria. Pensam que negar-se al s scrveis insulars d'ar
queologia i derivar practicament un 80 % de J'activitat 
inw:rsora en materia de salvaguarda del patrimoni a 
aCillcst prugr~l11i.l i, n m~ :'1 m¡; , amb l'nnunei que é 
un programa cxp rimen lél!, qu 1 pré s'ha de "cure 
confirrnal o no, pOl el', i mé no, discut.ible i n més 
hem de p nSar que si eh pressuposIS de la nsc lle ri a 
st.'111 d.; 1.5 miliollS d(' p '. le -, j l1'hi ha 85 a aquest 
cOl1ccpl abclal, n'hi podria haver I<ln b ' moll allres. 
de parlide ' a :l Itre dJ1CeplC c rre la l ius. s amb 
aquesl esperi l que nosallres hcm dul aquesla mena, 
és amb aquest csperil quc no ns a res de r lirar 
aqucsta eSI1,cna, pcrqu:\ I'cfe Le ja queda ampliamellL 
elemostra t. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. López i Casasnovas, o sigui que 

aquesta Presidencia entén que retira també la 27. La 
27, la 29 i la 30 qu~den retirades. 

Per que em demana la paraula, Sr. Serra? 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí, Sr. President. És per una qüestió d'orelre el'un 

problema de la Ponencia, del Dictamen. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies. Dins Ponencia, aquest Portaveu del Grup 

Parlamentari PSM-Entesa ele l'Esquerra de Menorca, va 
plan'lejar 1.1n problema r_especte al fet que a l subpro
gr<lma 1 .04 .13 , ele norm< l ilZ ció lingüística, s'hi inelo
gue sin 4'5 mili ns p r a aclquisició d'accions :l I'em
presa VOLTOR. Feta una consulta ele tipus juridic i 
tecnic, h em sabut que és difíc il, legalmenL, que es pu
gui realilzar aques ta inv 1'si6, degut a la ituació jurí
dica de I'asociació VOLTOR. Pcr lanl, J10sallres soHici
tarícll1 que hi hagués una lran acci entre lots e ls 
Grups Parlamentm-i i a l conceptc 6014, In ers iol1s 
Reals, del subprograma 13.0-1. 13, figuras adqui j i6 d'a
pareJI e ncertat amb J'associació VOLTOR, en lIoc 
l'aclquisició (\'aceions, que ns sembla que és im po -

sible. 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo demanaria al Sr. Portaveu, en Comissió es va 

aprovar aixo? Si aixo va ser a Ponencia i no va ser a 
Comissió, no hi ha lloc que aquÍ parlem de res, Sr. 
Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUET : 
o, el mornent n que aql.le t Diputat va trCl!l'c el 

tema, cls aHr Grups í tots els presents varen dir que 
era v.iab]e i possible, pero é que sembla que 1 que fi· 
gura apraval n Ponencia i ComL sió, cl'adquiskió el'ac
c ions ele VOLTOR, a ixo lcnelra dificullat legal, a.e -
llores, nosaltres el que sol'U iladem és que, en t teas 
aquest tema se '). pensas in tols els Grups Parlamentaris, 
p erque. m entre duri el debaL c1'aquest tema, si hi ha
gués acord d · 'tots, si confjrmas el que nosaHres 
d im en aquest moment, podríern. arreglar-ha i no Ca
ríem un pressupost mal fet que no po s ibilWIS el seu 
compliment. 
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EL SR. PRESlDENT: 
Aleshores, una volta, quan a les vuit aixequem la 

sessió, jo demanaria als ponents o a la Comissió que 
es reunís, i si es pren acord i fos unanime, l'incorpora
ríem després al debat deIs Pressuposts. 

Sí, té la paraula la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO I CULTURA 
(M.a Antonia Munar i Riutort): 

Sí, Sr. President, perque crec que no hi ha cap 
inconvenient que aquests 4 milions es destinin a adqui
sició d'accions de VOLTOR, el tema és que hi ha unes 
incompatibilitats en aquests moments, segons els Esta
tuts, pero els Estatuts són canviables, i amb l'Obra 
Cultural s'ha parlat, i ells no han manifestat la impos
sibilitat que aixo sigui d'aquesta manera. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltcs gracies, Sra. Consellera, mirin, ho debatrcm, 

vos tes ho debatran, crec que no és motiu de debatre
ho aquí, ja en parlarem quan sigui el moment. 

Entram a les esmencs presentades pfl Grup Par
lamentari Socialista, mantenguc!es per al Plenari, i, se
gons una distribució ele temps que se m'ha fet arribar 
per part del seu Portav,"u, comcnc;aríem per donar la 
paraula al Portaveu que l'hagi de defensar, per defen
sal' l'esmena núm. 15. Té la paraula el Sr. Josep Al
fonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. President,. és que, en el Dictamen d\; Comissió 

no hem trobat un vot particular que va manten ir el 
Partit Socialista respecte d'una esmena del Grup d'AP
PL i UM. Que és un canvi de denominació d'un progra
ma, pero és un tema que és, segons la nostra opinió, 
important, i volelríem que es debatés aquest tema. Ara 
o després de les nostre esmenes, no tenim cap tipus 
d'inconvenient. Pero al Dictamen no ho hem trobat 
tampoc a la relació d'esmenes i ho havíem de dir. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, pel ritme que eluim, segurament el descans que 

farcm a les vuit ens trobara en plena eliscussió, i lla
vors poelrem veure aquestes coses, per votar-L~s quan 
tornem a comcn¡;:ar la sessió. 

Pcr tant, per defensar l'esmena núm. 15, té la pa
raula el Sr. Damia Pon s i Pons, per part elel Grup 
Parlamentari Socialista. 

EL SR. PONS I PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Una preocupa

ció elel Grup Socialista és elotar aquestes illes el'una 
infraestructura cultural i aprofitar ele les velles infra
estructures tot allü que sigui aprofitable, per aixo en
tenem que és necesari elur endavant un estudi, un in
ventari deIs espais teatrals que 11i ha a 1110lts de pobles 
de les illes. Com vos tes saben, a principis de segle, so
bretot dins els anys vint, quan el cinema es va con
yedir en un fenolll~n ele masses, a moltíssimcs loca
litats de les Illcs Balears, es varen elotar el'un teatre, 
el'un teatre-cinema que, quan es va proeluir, en els anys 
60 sobretot, I'impacte de la televisió que va substituir, 
com a fenomen de Illasses, al cine, aquests espais varen 
cntrar en decadencia, varen entrar en degradació, mol
tes vegacles han estat enclerrocats, pero encara molts 
cl'ells serien aprofitables per [el' un replantejament elels 
espais teatrals disponiblcs a nivell ele les Illes Balears. 

Quan deim espais teatrals, no volem dir, pero, que 
quedi clar, que el seu ús s'hagi de convertir, una altra 
vegada, amb un ús exclusiu de teatre, ens referim al 
seu origen, que és teatre i cinema. Creim, per tant, que 
aquest estudi, aquest inventari són absolutament neces
saris per economitzar inversions quant a inversions en 
infraestructura cultura i, a més arnés, estam d'acord 
amb una resolució que, no fa gaire, va ser aprovada, 
crec que per unanimitat, per part d'aquesta Cambra, ele 
dur endavant aquest estudio Aquesta esmena del Grup 
Parlamentari Socialista no és més que la traducció, en 
termes pressupostaris ele l'acorel que es va prendre dins 
aquesta matcixa Cambra, se'ns ha dit que aquests 5 mi
lions de pessetes per dur endavant aquest estudi, tal 
vegada, són excessius, nosaltres entenem que, no és que 
cregui que en sobrin molts, pero, tal vegada es podria 
arribar a una transacció, si tots els Grups hi estan 
el'acorel, de dotar aquesta partiela, ja dic, aCQl"el una
nime, crec, d'aquest Parlament, de 3 milions ele pesse
tes, i elur a terme, perque si no feim aquesta inv\;rsió 
és obvi que no es realitzara, aquest estueli i inventari 
deIs espais tealrals de cara a futures inversions en in
fraestructura cultural de totes ies Iilcs Balears. 

Multes grácies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? Per part del 

Gru[J PSM-Entesa ele l'Esquerra ele Menorca, té la pa
raula el Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Sr. President, Srs. Diputats. El Grup PSM-Entesa ele 

l'Esquerra ele Menorca estaria disposat a assumir aques
la eSlllena, amb el partiment previ que ha fet el Sr. 
Pons, de reducció, perque entenem que un estudi i in
ventari d'espais teatrals existents no és un pla ele ne
cessitats en materia, i en conseqüencia, quedaria pen
dent el'una altra segona fase, i, en aquest sentit, amb 
3 milions crec que n'hi hauria suficient. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grácies, Sr. López i Casasnovas. 
El Sr. Miquel Pascual, per part del Grup Unió Ma

llorquina. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Molt bé, el 

nostre Grup també donara suport a aquesta esmena, 
una yegacla transaccionada en 3 milions ele pessetes, per
que, efectivament, eom ha dit el Sr. Pons, hi havia un 
memdat parlamentari, i nosaltres, sempre que es tracta 
d'in\'ersions que es proposen, quan eleim que no és per 
elificultats pressupostáries, pero, en aquest cas, és una 
excejlciÓ. Hem ele elir, així mateix, que eles de la Con
sellcria ja s'han comen~at a fer contactes amb els Ajun
tamenls, des ele fa ja alguns mesos, precisament per 
estudiar i inventariar aquests espais, i no només es per 
fel--Ios servir com a tcatre, sinó també com a cinema 
o també com a altres activitats culturals. Per tot aixó, 
donarem suport a aquesta esmena transaccionaela. 

Grácies. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Francesc Quetglas té la paraula, sí. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Molles gracies, Sr. President. Efectivament, nos31-

tres, el CDS es \'a abstenir al lIarg de la tralllitació a 
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aquesta esmen;:t, es va abstenir a I'espera de prenclre 
una cl ecisió en [unció de com anava el panorama global 
i la Sllm~ i e l qtladrc globa l del prcssupost, i davant la 
considera ió que, 'fl!Cli\'3I11cnl, aixc> respon a un mandat 
imperatiu d/::l ParJam en l c1'chborar aquest inventari, i 
davant la n xibiliLaL dClllo. liada p~ l Grup Socialista de 
reduir la quzll1litat, perque entenem que amb 3 milions 
de p;:ssetes sera suheicnt, anul1ciam el nost re VOL fa
vorable a aquesta es mena del PSOE. 

Moltes gdtcies. 

EL SR. PRESJDENT: 
Té la paraula el Sr. Vice-president, Joan Huguet 

EL SR . HUGUET 1 ROTGER: 
Sí, gdlcies, Sr. Pres iclcnl. Pe¡- no donar no a con

fusions, parlaré com a DipLlta i en tlom d ,'1 Grup Pa¡-
lamentari AP-PL, per di .. qu e tam d'acord amb nqll'.:!s
ta transacció, perque i no no e. p dria du¡- en da I1nl, 

també anunciar el vot favorable. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sotmetem a votació, ido, I'esmena núm. 15, del Grup 

Parlamentari Socialista. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es vol en 

posar drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Per debatre les esmenes 23, 29 i 30, conjuntament, 

té la paraula, per part del Grup Socialista, el Diputat 
Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PQNS-- (Damiñ): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquestes tres 

esm;'!nes han estat agrupades per tal com es refereixen 
al tema de la historia i cultura de les IlJes Balears. De 
totes maneres, vull remarcar que no donam, i som el 
Grup presentant, el mateix valor exactament a totes 
tres . 

Una el 'elles, la primera, parla d'eelició de mapes 
el'historia i cultura de les Illes Balears, en definitiva, 
un instrument clidactic, de didactica visual, per tal de 
fer evident, sobretot amb finalitats escolars, elements 
his torics i cultural s de les nostres illes . Creim que els 
nostres infants i totes les generacions que avui ¡nte
gr n aqLle ta oeie!al n stra, I raclieament, han stat 
o trels a I'cns nyamenl, a l coneixement de la 11 ira 

hi s loria i cultura, per tant, eI'acord amb el que di p sa 
l'E.la tut, és nece sari dur ndavan! un procés d'acul
lurució per ta l de fer que la n051ra cul lura no igui 
només u.o elcmcnt de revistes espeeialilzades, de mu
seus, de trobades, sinó que sigui un eIement socialment 
viu. Si no tenim uns elements didactics, un d'ells els 
mapes que aquí es proposen, difícilment podrem arri
bar a uns sectors de població escolar. 

També, l'altra esmena, la 29, va exaetament en 
aquest sentít, cree que és necessari eoneixer, per aixo 
es planteja una mostra de material didactie d'história 
i cultura de les IHes Balears, de quins elements comp
tam per dur enclavant aque la tasca, que no és dese -
neguda, no només pels ciulaclal ' de les Illes Balears, 

inó que Dloltes vegaeles, peJ mateix professorat, els 
responsables de clur enclavant aquesta labor pedagogica 
no coneixen totes les possibilitats j també les mancan-

ces que té el material didactic referi t a historia i cultu
ra de les 1Iles Balears . 

La tercera esmena, p(~ ro, nosaltres Ji 1I0nam un re
ll eu particular, creim gue quan es va votar en Comis
sió no es va tenir en comple, exactamenL J'abast que 
tenia aqu es ta csmena. Aquesta csmena parla de progrn
m es cl'histbria i Cl.lItufn de les IIles Balears als miljans 
el e comunicnció soci;:lI . Nosaltres crcim que I' t lcmenl 
didbc tie per exceH' ncia, l' 'I,'menl di 1¿ICLic, digu m-lIe, 
ofi i¡)I , ll)l.!ican1 Ill. é el . i~1 111<1 e,colar. l . i ~ L m a d'cn
. c nyarnen l, pero. que ' 1 que '$ ;:I\'u i realmenl J'cficar., 
s br LOl el :! tira a tlC)l1 11 s gcncraciol1 s, a les quab el 
J,a es tal ncga l el concixcmcllL el e la hi ¡oria i ele 1" cLllLu
ra de I ~s llles Ba le"n;. s6n '15 mitjans el comunica
ció social, és a dir, diaris, revistes, emissores de r8elio, 
tcl:::visió, etc. Aquests mitjans de comunicació, que són 
l'interlocutor diari deIs ciutacl;:¡ns d';:¡questes illes, que 
cada dia llegeix, cada elia escolta, cada dia veu i que 
cada cIia li van 1ransmetent notíeies i informacions. 1 
clins 3quests mitjans ele comunicació social, creim que 
és absolutament fonamenlal qu;'! la Comunitat Autono
ma, no només es preocupi d'introeluir-hi elements de 
normalització de llengua catalana, que hi han ele ser, 
sinó també introcluir-hi elements de eoneixement de la 
no ·tra propia hisLoria j ullul'a . P r ~Ii: creim qLle 
aque la inversió, tol i que é que é un problema ti 

aquestes al lure el el pres upo L, u na inver ió el'aque ls 
J5 mi liollS de pe S t s, no s ignificaría, lal vegada, un 
canvi integral. no ba ' t~ria p el' clon, l' ti 'one ixcr la hi s
lória j cu llura ele le Illes Balears a lol el ciulaclans, 
pero seria una primera passa, una utilització peelagógi
ca i formativa, i cree que aquests mi1jans de comunica
ció social ho agrairien, per tal de fer servir el que són 
avui elements informatius, perque siguin també ele
ments de formació i per fer realitat allo gue c1iu l'Es
tatut referit a la cultura propia de les Illes Balears, 
que és un llegat historic sobre el qual hcm el 'actuar, 
hem de protegir j hem de defensar, perque és el que 
ens elóna identitat com a poble diferenciat clins la his
toria. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portav;'!us que vulguin intervenir? 
Pal Grup Parlamentari PSM-Entesa ele l'Esquerra 

ele Menorca, té la paraula el Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LO PEZ I CASASNOVAS: 
Sr. President. Sres. Diputats. De vegades es diu, en 

aguest Parlament, que les esmenes presentac1es són in
correctes quant a la finalitat, pero tenen problemes de 
programació, ele contextualització. Nosaltres entenem 
que n'hi ha una, d'aquest .s tres que s'han agmpat, que 
potser té aquesl" problema ,la que es refereix a pro
grames el'historia i cultura als mitjans ele comllníca
ció social. Falta, ens falLarja saber, obviament, qui, com 
ion, pero, eom que nosaltres volem ser conseqücnts 
amb algune el les smcl1es que nosaltres hem pre
sen tal, que obviament volíem que es reflectissin en el 
Pressup t. ¡una volla r f1eetides en Pressuposts, és 
labor del Covern i de J'oposició controlar l'aeeió del Go
vem, perque es contextualitzin bé aquestes esmenes, 
aleshores, nosaltres donarÍem suport a aquestes tres 
esmenes, deixant clar, pero, que, en algllnes d'elks ens 
semblaria molt millor que s'aj!rupessin dins un con
junt d'elaboració ele materials didactics, que obviament 
és una tradueció practica del que la LIei de Norma-
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lització Lingüística en el seu apartat d'ensenyament pre
veu i obliga, de manera que és important recollir-ho en 
els nostres Pressuposts . 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari d'Unió Mallorqui

na, té la paraula el Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Bé, totes les 

esmenes d'addició del programa de Cultura, eviden t
ment, ens agradaria molt donar-los suport, aixo, una 
vegada més, s'ha de r epe tir, respecte de la nostra his
toria i a la nostra cultura, sí vull dir que, amb ca
racter general, hi ha el programa 13.02.04, que es va 
Ilevar d'aquest programa el que era !lengua, per con
siderar que estava dins normalització lingüística, i el 
programa de normalització lingüíslica es va dolar en 
uns 6 milions més de pessetes. Aixo vol dir que el que 
és la nostra historia i la nostra cultura, l'estudi, e l fo
ment, la elivulgació, etc., etc., ja S"~ Ji ha llevat tot cl 
que era llengua, amb la qual cosa queda augmentat, 
per una banda. Pcr l'altt-a banda, tampoc no puc obli
dar que s'ha transaccionada l'esmena núm. 3 I elel Grup 
Socialista, que fa referencia a foment de material cli
elactic clins la historia i la cultura eI¡~ les mes Bz¡]ears, 
amb la qual cosa, nosaltres recoIlim en part les in
quietucls sobre la nost1'a historia i la nostra cultura clins 
la mesura de les nos tres poss ibiJitat s economiques. Pcr 
consegücnt, jo he dc l'cnunciar a les tres esm~nes, que 
són la 23, la 29 i la 30, que fan referencia a ls progra
mes, a la mostra i l'edició ele mapes, les votarem en 
centra. S'ha ele dir, també, que quant a edició eI .. ~ mapes 
d'historia i cultura, hi ha una partida, que és la 253 
del subprograma 13.02.04, 2 milions i mig de pessetes 
que ja la Conselleria pensa fer qua lque cosa en aquest 
aspecte. 

Gracies. 

~. PRESIDENT: 
Sr. Portaveu, jo deman si vol que es votin conjun

tament o p er separat. 
Sotmetem, ido, a votació, les es m enes essenyalaeles 

amb els núms. 23, 29 i 30, elel Grup Socialista . 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar drets? 
Moltes gracies. 
Sres . i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

p osar elrets? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s 'abstenen, es volen posar 

drets ? 
Resultat de la votació: a favor, 25; en contra, 27; 

z:bsten cions, 5. Queden, ido reb utj ades les tres esmenes 
que hem sotll1~S a \'otació. 

Per elefensar ]'esrllGna núm. 36 del Grup Parlamen
tari Socialista, té la paraula el Diputat Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. Prcsident, Sres. i Srs. Diputats . An ava a dir la 

Sr~l. Consellera , que esperava el se u vot favorabl e per 
(lest inar aquests 10 milions ele pessetes a divulgació elel 
patrimoni, com fa un l1loment ha anunciat que volia 
fer , p eró, de totes maneres, ho c1irem a la Cambra. 

Ct-eim que el patrimoni ele les Ill es no tan soIs no 
esU\ degudamcl1 t protcgit, no esta deguelament inves-

ligal, si.nó q ue, i aixo també és un eJemenL molt gr u , 
no és objecLe d 'una div ulgació dooro 3 , cienl(fka, s is
le ma lic , depag gica, perq ue aquest patr imoni, que n 
només ha el · ser elcfenSGll posanl fils-ferros per evitar 
saqueigs, cSlab li nt anci ns per qui e ls dcslrueixen, que, 
eOIl1 hcrn vist, fin i rol, en a lguna temp rada, en ques
la ons He r ia d la omunitat Autonoma, el infrac
tors han obtengut rebaixes de destrucció, no només 
basta tenir una política sancionadora, una política pro
teccionista, una política de defensa, sinó que, el que 
és fonamental, aIla que fa que els ciutaclans d'una 50-

cietat respectin uns elements perque els donen un valor, 
és el seu coneixement, si no hi ha divulgació, si no hi 
ha coneixement per part elels ciutadans, no hi ha iden
lifica ió amb un lements del passat, no hi ha una 
aclitucJ de res)) ele, no hi ha una act itud, ,n d fini 
tiva, de defensa coHcctiv<l del patrimoni, que és I que 
garan leh: la supervivencia d'aquc t patrimonio 

Pe!' uixo, 11 a lll' hem volgut plo.ntejar aque. la 
csm, na cl'é'ldd ic ió, dt! destinar la mi.lions ele pesseles 
exp rcssamcnt a un esf re;: d ivu loal iu, <1mb 10 J11jlions de 
pessctes no es pOd 'n fel' moll. de miracles, p · rO pil
jo!' . ..-ia no re , de Célm que aqucst palrim ni 110 n Ol11és 

I'iguri a ls museu , a ls arxius i a les monografics, sin 
que sigui cOllegut, e limal i, per ta nL, de[ens-o.t pe r part 
de lOls c ls ciutaelans re po nsables de le ' llles Balears. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus deIs Grups que vulguin intervenir? 
Per part del Grup PSM-Entesa de l'Esquerra de 

Meno rca, té la paraula el Sr. López i Casasnovas . 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOVAS: 

r. Pres ident, Srs. Diputats. 10 miJion p r d ivul
gar e l patrimoni dóna peu a un programa de divu lga
ció d I patrimoni, i per que no 10 milions de protecció 
del patrimoni. a més a mé ? Nosa llres donarem su porl 
a aquesta eSl'l1eno., pero voldl'Íem vcure coheren io. en 
e l vot a,ls que s'han oposo.t, en e l seu moment, i 110 h0 

di pel GL'Up propo ant, a la creació deIs ervcis inslI
lars d'arqllco logia q ue són Is que ban de salvaguélnlar 
aques t patrimoni, perquc després li pUl:,'lle m dOnar la 
divulgació con venient. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part elel Grup Parlamentari el'Unió Mallorquina, 
té la paraula el Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

J'. Pres iden !, res. j Srs. Dipulal -. E l Sr. Lóp 'l i 
Casa nova veura coherencia en I VOl. precisam 'ni pcr 
lo lcs les raon que ja h~ c1'Ít d limil;¡ció de qllanLilalS 
prc. IIJ os!a rics quc, jo vul! record;)r, p rqul: j fa mas
sa vegatles qu he dil que. el eim que no ::1 esmenes 
d'addició , i hem ele dil- q le quan \'u acaba r la PQI1?!ndn, 
f! IlS IwvÍI.!m pnssaL n 84 miliol1s i mi o de p ess.tes, que 
he m hagul el l'cta llar Il(l\'()l' , i aix~ ho "ull dir n 
m"acler gen ral, perque no es pensin qu e només és un 

1C;! 11l < , dirie m, I'aques ts de cultura, sinó que realment 
les e !TI 11"S prcsentaeles globalmcnt per l'oposició ells 
h:lg lle_ sin (\ul a un incrcrncnt deIs pressuposts ele di
versos ccntenars ele milions el e pcs<,etes, si s'haguessin 
acceptades totes. 

Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Sotm(~ lem a votació, ielo, l'esmena 36 elel Gmp Par· 

lamentari Socialista. 
Sres. i Srs. Diputab que votjn a favor, es valen 

posal' elret s? 
Moltes grácies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

posar drets? 
GrÜcies. 
Sres. i Srs. Diputats que S'Clbstenen? 
Moltes gracics. 
Resultat de la votaeiú: vals el favor, 25; vots en 

contra, 28; abstencions, 5. Queda, ido, rebutjada l'esme
na que hem sotmes a votació. 

Per defensar conjuntament les esmenes 41 i 42, del 
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Damia 
Pons. 

EL SR. PONS I PONS (Damia): 
Sr. President, Sres i Srs. Dipulats. L'agrupació de 

les dues esmenes obeeix que es refereixen, ambdues, a 
eJcments de tipus teatral, la primera propasa, i ha vulI 
explicar una mica, la creació d'un arxiu-biblioteca de 
teatre a les Illes Balears, no es tracta, ho entenguin 
dar, de dotar amb més llibres referits a teatre les bi
blioteques existents, sinó de fer un esfor~ per captar i 
arxivar degudament i, en definitiva, garantir la seva 
protecció i la seva salvaguarela, per moIts d'aquesls 
arxius personals, d'autors teatrals de les Illes Balears 
que, quan han desaparegut, aquests arxius personal s, 
aquests papers, llibres, obres inedites, notes, han estat 
miserablement dispersats o han acabat dins llibreries 
de vell o a altres lIocs, fins i tot, manco honrats. 

Posaré un cas, perque sen'adonin per on va la in
tenció el'aquesta esmena. El Sr. Llorenc;: Moya, escriptor 
estimable, quan va morir va deixar una biblioteca in
teressant, va deixar bastants ele papers inedits, un llarg 
epistolari, fins i tot va deixar un casal, que no hem 
estat capac;:os de protegir, el famós Casal de Can Ge
labert de Binissalem, i que, fins i tot, en certes desídies 
de responsables el'aquest Govern hem ajudat, quasi qua
si, a tirar enterra, i els seus papers, com que no hi 
havia una labor de captació d'arxius i biblioteques d'es
criptors ele tea tre de les Illes B("llears es varen disper
sar i, en bona part, es varen perdre miserablement. 

Creim que aixo, aixo que proposam ara a niveIl 
de teatre, ho veurem a altres esmenes re[erides a aItres 
camps de la nostra cultura. NosaItres, tal vegada, no 
tenim uns escriptors, uns pintors, uns arquitectes que 
siguin primeres figures mundials, en alguns casos crec 
qUe sí, pero que dins la nostra modestia, hem de va
ler protegir d'una manera energica els elements cultu
raIs que tenim. No podem assistir a casos tan desgra
ciats com és el cas de la dispersió deIs papers i de la 
biblioteca del Sr. Llorent;: Moya, qUe és un exemple 
trist, pero expressiu d'una manca cI'actuació. 

Per aixo proposam fer la primera passa, obrint de
finitiva una partida, perque quan es plantegi aquest 
element, quan sapiguem que hi ha un arxiu o una 
biblioteca personal, tenir un fans a disposició per po
der-la captar i transformar, aixo que esta en perill de 
destrucció, en un element de consulta pública, depo
sitar-lo a un arxiu o a la biblioteca pertinent, i en de
finitiva, guardar un element que, d'altra manera, es 
perclria. 

La segona esmena parla de posar en funcionament 
un Institut Balear del Teatre, no fa molt, com saben 

els Consellers, perdó, els Diputats que sém membres del 
Consell ele Mallorca, varem tenir una polemica aspre 
referida al Teatre Principal no treUl'e els elements aquí, 
per cortesia parlamentaria i perque, en definitiva estam 
a una institució completament distinta. Pero sí crec 
que a partir el'aquelles llic;:ons és necessari posar en 
mana un Institut Balear de Teatre, per clur endavant 
una política coordinada, una política sistematica en 
materia de teatre, que no pot ser només la suma de 
polítiques mallorquines, menorquines, eivissenques i 
formentererc s, ha de ser una política global. Mallorca 
es pol pcrmelre certes avenluras teatrals, pero les illes 
m cnOl-S, a causa el e la scva cscassa demografia i .. dels 
seus escassos pressuposts del Consells Insulars, difí
cilment poelen elonar suport a iniciatives teatrals i, en 
definitiva, si no tenim una vissió conjunta, una visió 
glob[d elel fenomen teatral, c1ifícilment podrem enriquir 
la vicia teatral, no ele cada i\la, sinó ele tates les Illes 
Balears. Per aixo creim que posar en funcionament 
aquest Institut Balear del teatre, és una primera passa, 
com amb tants aItres elements, som un país que co
men(,:a a caminar, i creim que seria una passa positiva 
i que ens duria, en clefinitiva a un futur molt millar 
del que fins ara h em tengut en materia ele teatre, aIla 
on la improvització. la c1escoordinació ha imperat en uns 
fruits no gaire profitosos. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir, per favor? 
Té la paraula el Sr. Miquel Pascual, del Grup Par

lamentari Unió Mailorquina. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 
Scnzillament, Sr. President, per dir que ¡'arxiu ja 

s'ha iniciat dins l'exercici del 1987, com una de' les 
activitats del Centre Dramátic i que sempre estam en 
les limitacions pressupostaries. I que l'Institut Balear 
del Teatre, ele moment, c\ins el nostre ordre de priori
tats, no ho consideram imprescindible, aixo no vol dir 
que no ens agradas, pero, senzillament, en aguest mo
ment estam fent feina amb el Centre Dramatic. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Portaveu, es poden votar conjuntament? 
Sotmetem, ido, a votació, les esmenes 41 i 42 del 

Grup Parlamentari Socialista. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen 

posar drets? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets? 
Moltes gracies. 
Resultat de la votació: vots a favor, 24; en contra, 

28; abstencions, 5. Queden rebutjades les esmenes 41 i 
42 sotmeses a votació. 

Seguidament, per defensar l'esmena núm. 43, té la 
paraula, pd Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Damia 
Pons. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 
Es retira aquesta esmena, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Portaveu. 
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Retirada l'esmena 43, procedeix sotmetre a debat 
i després a votació, les esmencs 47, 48 i 49, que per 
part del Portaveu s'ha comunitat a aquesta Presidencia 
la voluntat de fer-ho conjuntament. 

Té la paraula el Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS I PONS (Damia): 
Sr. President, Sres . i Srs. Diputats. Les tres es

menes es r ;::fereixen al camp de la música i de la dansa. 
La primera incideix en un aspecte que ja hem plante
jat en el cas del teatre i planteja la creació de l'arxiu 
de la música de ks Illes Balears, a part de Diputat del 
Grup Socialista, som, com saben alguns de vostes, afic
cionat a la investigació historica. I els puc assegurar 
que un de l camps all.n 011. hi ha hagu l rnés pcrdua d'ori
gi na l ', més falta d'una él c ió cnergica ele prolecci6, de 
cataloga ió i, en defini l i a, de crea ció c!'un arxiu adicnl, 
és dins e l c:lmps musicals. l1 i ha quantiLat de parti
tures inediles de cOOlposilors mallor uin ,~I músi a 
populnr que no slao dcgu la l\ ll!lH cliposilad s a un andu 
j, p r tm1l, e 1"I"n · 1 rí. e, q ualse vol u ia ti el apll rei
xcr p er se l11pre. La invcsL'iga ' i ' musi al l!S un cal\'ari 
djn~ aqu l s tites I3alears, 1 .~s ni tres in" s li ga ions nO 
cl'cguin que siguin cap ami de 1'0 s, i v ig que ' 1 r. 
Serra, historiador, sOlllriu, mentre jo pronuncii aques
tes paraulcs, perqU'2 sap c¡ue són ver. Per tant, l'arxiu 
(Le la música de les IHes Balears, senyors del GO\'ern, 
encara que no aprovin aquesta esmena, s' hi posin cl'ho
ra. s'l1i posin (l'honl r rqu:' '1 rctal' I en aquests aspec
tes signi jca c1 cs t,rllceió c1'elel11 ·nt cullurals. a Mallorca, 
i supos q ue també a les altre. ill es, per die Mallorca 
pGrque bo onee mé , hi ha hagut, pcr cxcmple, el le
nomen de les bandes que ara tant enamora els se· 
nyors elel Govern a ]'hora el e fer concerts , perqu~, en 
definitiva, té una incidencia popular, molt comprensi
ble, molt lloable i també, él la Harga, una inciden cia 
electoral. P,~ró, i ac¡uelles bandes que hi havia a LVI a
llorca que han desaparegut, ac¡uells papers de músics 
DCiccionats que componien les seves partitures, on són? 
Han fet cap passa per protegir-les, per salvar-les? Com
prencm que aixo no dóna molts de vots, pero és un 
exe rcici de responsabili tat que els proposélm a través 
eI'aquesta es mena de creacjó ele l'arxiu ele la música. 
Ens agradaria que, encara que el Sr. Pascual, que assu
m eix clamunt les s,;ves espatlles, la feixuga carrega de 
dir-nos, no hi ha doblers, no hi ha doblers, no hi ha 
doblers, el1s digués també, en rlefinitiva parla, quasi 
quasi en 110m del Goverl1, qu e hi haura, encara que no 
hi hagi aquesta partida pressupostaria, una actuació, o 
des del seu Grup ho fara, pcrque l'arxiu de la músi ca, 
si no forma part del Pressu post, almanco formi part 
de l~s futures accions del Govern de le s Illes Balears. 

La segona esmena és, en definitiva, una divulgació 
eI'un deIs elements culturals que tan tes vegac!~s hem 
pujat, i aquest Diputat de manera particular, a defen
s<lr eles cl'<lquesta tribuna, és necessari divulgar la nos
tra propia cultura, moltíss ims elelllents musicals de I-;:s 
Illes Balears, i no parlo el'aquesta musiqueta folkl ori
ca, que tants de corets mou quan hi ha xarangues e1cc
torals, sinó que parlo de mús iqucs populars o ele músi
ques, rins i to t, cl'z1\f antguarda, de g;;nt jove que tre
balla aclivament dins el C<lmp ele la música, moltes 
el'aquestes músic¡ues no han estat incorporaclcs a j'ele
ment divulgatiu per exceHencia. que avui en clia és cl 
eli sc i r: l cassette, per tan t. proposam una pet i ta a iuda 
perqui: aixo comenci a sortir ele I'anonimat, comenci a 

sortir del no-res i comenci a formar part també de les 
referencies musicals deIs ciutadans d'aquestes illes. 

Finalment, queda l'element de posar en marxa una 
escola de dansa de les Illes Balears, forma part també 
el'aquesta estructuració cultural que proposam, en de
dinitiva, practicament a tots els camps, a través d'a
questa successió d'esmenes que anam debatent. Si hi 
ha dobl ers o si hi ha voluntat, aixo ja ho deix, senyors 
de la majoria, en les seves manso 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
El Sr. Miquel Pascual, per part del Grup Unió Ma

llorquina, té la paraula . 

EL SR. PASCUAL I AMOR6S: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Pons, jo li 

volia clir, ia que estum parlant de doblers, que 110sal
tres hem fet números sobre com ha queelat el pr,;ssu
post de Cultura, millor dit, els tenim tots a aquests nú
meros sobre com ha quedat el prcssupost de Cultura 
clesprés ele l'esmenat en Ponencia i Comissió, i hem de 
elir que a Capítol IV hi ha un :mgment de 50 milions, a 
Capítol VI, de 20 milions, 21, i ;:¡ Cauítol VII, 39 milions, 
si descomptam les reclllccions de' Capítols 1 i II ens 
queda un augment net de 37 milions i mig de pessetes. 
O sigui, i aquests 37 milions i mig de pessetes, evident
mento I'hem fet entre tols, i nosaltres practicament hem 
assumit una serie d'esmenes del seu Grup, del Crup elel 
PSM, del Grup del CDS, i senzillament hem arribat a 
acords on creim que hi podíem arribar. 

No és així amb aquestes tres esmenes, respec te de 
la creaeió de l'arxiu de la música, jo li he de dir que 
a la partiela 13.04.02, 613.8, esta previst gastar doblers a 
l'arxiu d'imatge i so. Resp(~cte a l'edieió de discs i cas
settcs amb música de les I)les Balears, hi ha subvcn
cions a ACCA previs tes, per part de la Conselleria, i, 
respecte de posar en marxa l'escoJa ck dansa, 10 mi
lions de pesseles, li he de clir que nosaltres, dins el 
paete cultural, el que es pot fer, en tot cas, no és er~ar 
una escola nova, si nó a través de la que ja esta co
menc;:acla ele l'Ajuntament ele Palma, parlar-ne i, tal ve
gacla , aixamplar-Ia i, a partir el'aquí, crear una escola 
que pugui abastar no només l'Ajuntament de Palma, 
sinó a 1 'il1a de Mallorca i més tarel a Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
A votació, ido , conjuntalllent 
Sí, té la paraula el Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS I PONS (Damia): 
Molt breument, Sr. President. Ens alegram que c1ins 

l'arxiu d'imatge i so hi figuri aquest proj ecte d'arxiu 
que he exposat des el'aquesta tribuna, pero cree que no 
el tenien molt en compte, crec que l'arxiu anava exac
tament per altres camins, peco bo és que l'incorporin. 
En segonrt, l'eclició ele discs i cassetes de la música ele 
les Ill es Balears, téll COIll l'he cxposadél aquí, té 81guna 
cosa a veure amb aqllesls contactes amb ACCA, pero 
desborda de molt el plantejament que vost~s m'ha fet. 
1. en deí'initi\'a, jo li agrairé que donin suport a tots 
els clíscs que s'ho m ere ixin, eli ses i cassettes ele música 
de les Illes B;:¡lears, seJ11pre que no sigui n un Cél 111 u
flatgc Pro Viel3. 

Molt es g,-ücies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Damia Pons, jo li he donat la paraula, pen'iant 

que crn diría per vOLar conjU'l1lamenl o separadarnc'nt, 
no perq ue inlervenrrué" p >ro be:, ja esta. Per tan t, po
el m votnr onjuntameJ l les tres cS1l1"ncs) Sotmelcm, 
idu, él v la ' i6, I esmcm.:. 47, 48 i 49 del Grup Pmla
men tari Socialista. 

Sres. i Srs. Dipulats gue votin a fa\'or, es \'ol en 
posar drets) 

Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es \'u1..::n 

posar drets? 
Sres. i Srs. Dipulats gue s'abstenen? 
Moltes grabes. 
Resultat de la votació: vots a favor, 25; vots en 

con tra, 28; abstencions, 5. Qu~clen rebutjades les esme
nes 47, 48 i 49 que hem sotmés a votació. 

Passam a debatre l'esmena 52, del Grup Parlamen
tari Socialista, i per clefensar-Ia, té la paraula el Sr. 
Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Per dir que aquesta esmena queda retirada, 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. La 52 queda retirada. 
Passam, ido, a defensar conjuntament les esmenes 

55, 56 i 57, i per fer-ho, té la paraula el Sr. Damia Pons, 
per part del Gmp Parlamentari Socialista. 

EL SR. PONS I PONS (Damia): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Les tres esme

nes fan referencia a temes el'art. Dins la primera hi 
ha un error, un error mecanografíe, que elíu m05tra 
d'art dramatic i disseny, ha de dír «mostra d'art lieco
ratiu i elisseny". Aquesta mostra d'~rt decoratiu i dis
seny és, d'acord amb el progralña cultural qUe C0111 a 
alternativa global hem defensat des el'aquí, una neces
sita! que entenem que s'ha de fer d'aixamplar el -con
cepte d'art, fin s ara excessivament limitat al gran art, 
quan parlam d'art pensam en pintures, en escultures, 
en grans edificis, pero, com he dit també aItres vegades 
eles el'aquesta tribuna, el concepte moelern el'art implica 
l'extensió d'aqucst concepte a molts deIs objectes gue 
ens enrevolten clins la nostra vida quotidiana i, en defi
nitiva, per aixo plantejam la necessitat de clonar-los a 
coneixer amb una mostra d'art decoratiu i disseny. 

La segona és un element de foment de la investi
[ació sobre art a les I11es Balears, un terreny on es van 
fent esfon;os, moltes vegade~ sense cap tipus de suport 
económic, proposam una ajuda d'l milió de pesse~es. 

Pero, la tercera esmena és una esmena que volelria 
que s'ho pensassin bé, abans de donar-nos l'excusa que 
ja estam a nivell O quan1: ;:¡ economia. Planteja unes 
ajudes als joves artistes de les Illes Balears d'] milió 
de pessetes. Explicaré exactament la intenció el'aoues
tes ajudes als joves artistes. Per raons personals, ~aig 
assistir a una epoca de la meva vida i vaig participar, 
al sorgiment d'aixo que se n'ha dit nova plastica a Ma
llorca, una de les figures d'aquesta nova plastica va ser, 
avui, un pintor universalment reconegut que és el Sr. 
Miguel Barceló. Pero, aquest Diputat que els parla re
corda també molt bé quan aquest pintor, el Sr. Miguel 
Barceló, era un modestíssim í innominat pintor que 
vivia a uns baixos humi~s i malsans del carrer de San 
Alonso, i que si volía coneixer 1'art internacional que 
avui el té elins els seus llibres i dins els seus caHtlegs, 

havia, prñcticament, de demanm- ajucb a tothom amics 
i coneguts, senzillamcnt pe]" feí un dcspla,;amenL per 
"cure, rora ele Mallorca qUil1 arl es féia. Els .ioves ar
tisLes es troben amb molil's llilicul'a's, no llomés elc 
'·l·l~dre la pr'Jjlia obra, sinó sobrelot, sobreto!, ho tell
guin bcn prcscenl, per concixer l'art que es b ele l'v1a
Ilurc~1 enlEI, l1lés enlb deIs Pirincus i, en elcfiniti,·a, con· 
r:l'CI~1r al1lh agllcsts co rren ts interilacionals que són els 
qut' vi"ifiqllen I'aí~ ell el" temps moclerns. Per tant, 
proposam unes ".iuc1es mínimes. unes ajudes que. totes 
sumacles, sumen 1 milió ele pcsscles que serviria per [el' 
pu"sible aguests viatges i aquest coneixement deis jo
n~s al·tistes a les III es de l'ar' qu e es fa. frontcrcs ell-
1Ia. Crcim que si les altres esmencs poden trollar ulla 
c.'\l'usa pre, upo l"tría pel' no s 't" é'lprovad s, élqtl 's lcs 
aiu(h.:s als jovc arLis:e. rce que ' rien ulla c1 cmoslra
'iú dt; m 11 poca s n ibilital ullural a 1'h ra el pi n
lej').-- e '1 tema d'ajudar aJo; joves arli 'es ti le. Tll ·· 
Balcars, pcrql1e, és mol! bn de fer i molt gra l ific.:an.l 
QlI n '1 Sr, Miquel Dar ció i allres, han anibnL a un 
gran r ~on ix 'mcnl, córr r ele la Leca a la Meca pe!' 
r runa cxp sició bandera, qUaJl nO hcm el n:1~ tma . la 
pn .. a per ajudal' al seu orgim nl, pe!" i m bon 
per apunlar-n al carro triurnfal de l'arLisl¡¡ univ rsa l
m nt )' con 'gUL. T.i vu ll re orelar, quan el 115 aqucs-
la e rn na, no el r. MiqucJ Barceló, avui pinl.or el 
fama universal, sinó aquell modest aHot que vivia a uns 
baixos humits del carrer de San Alonso. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que volen intervenir? 
Per part del Grup Parlamen~ari Unió Mallorquina, 

té la parau1a el Sr. Miguel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diput;:¡ts. A mi m'lla ::lgr::l

elat molt la bella exposició del Sr. Pons, sobre 1.ot al dar
rer apartat, d'ajudes als joves pintors de Balears, j m'es
tranya gue una vega da que proposen clonar 1 milió ele 
pessetes per a aquestes ajudes, després ens retélllin 20 
milions de pesse':es per a exposicions. Jo ho die per
que, el'aguests 40 milions de pessetes que hi havia pres
supostats, que ens han retallat a 20, hi havia una im
portant quantitat que era precisamel1t per als noslres 
joves pintors. Per tant, nosal!res intentarem, amb el 
que ens queda, fer el que pugucm. 1 no vull donar cap 
més arguments, que ja he dit i ja m'he reiterat mol
tes vegaeles, en ocasions anteriors sobre les dificultats 
pressupostaries i no entraré en més disquisicions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sot.metem a votació, ido, les esmenes 55, 56 i 57 

del Grup Parlamen~ari Socialista. 
Sres. í Srs. Diputats que votin a favor, es volen po

sar drets? 
Moltes gracies, 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

posar drets? 
Sres. ¡Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets? 
Resultat ele la vo!ació: vots a favor, 24; vots en 

contra, 28; abstencions, 5. Queden, ido, rebutjades les 
esmenes sotmeses a votació, que són les 55, 56 i 57. 

Les esmenes 58, 73 i 74 seran defensades conjunta
ment, també, pel Portaveu del Gmp Parlamentari So
cialista. Té la paraula el Sr. Damia Pons. 

• 
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EL SR. PONS l PONS (DAMlA): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquestes tres 
esmenes fan referencia a possibles celebracions de jor
nades, una referida a les arts plastiques de les Illes 
Ba1ears, l'altra a jornades de fotografia i l'altra a jor
nades de cinema. 

Per que plantejam aquestes esmenes? Perque creim 
que dins el camp de la cultura, debatim la Secció de 
Cul~ura, no basta amb la part, diríem, creativa, no bas
ta pintar, no basta fer fotografies, no basta filmar, és 
necessari crear unes jornaeles alla en les persones Cl_ue 
es dediquen a l'art, a la fotografía, al cinema, mostrin 
la seva labor, elebatin els seus problemes i donin :l. eo
neixer, d'una manera més profunda, la seva problemati
ca a nivell ele la societat que els sustenta i els dóna 
sentit. Perque, i aixo crec que és un element a reflexio
ne,¡', I'adveniment, la instauració de l'Autonomia a les 
Illes Ba1ears, que va ser esperada com un revu1o:ill oue 
potenciaria la crea ció artística, que ajudaria qll(' tots 
els mecanismes culturals funcionassin millor. ha donat 
pl'U a un cerl c\esencant, a \lll ccrt Jesencís. La elinámi
ca cullural, en moJts el('ments, no sé si exaet8ment a 
le.'; arts plástiques, a la fO'ograha o al cinema, nero, en 
algun el'aquests cLlmps, se,(~ur, ha perelllt la seva capa
citat ele xoc, la seva capacitat crílica, la seva capacltat 
el'incielencia social, i és necessari que recobrem Unél cul
tura elinamica i viva, una cultura que no només Cl-ea 
en abstrac~e, sinó que es posa en qüestió ella mateixa, 
es c1óna a con'~ixer a la societat, s'cnfronta d'una m3-
nera crílica amb els probl:emes elel seu temps. Recor
elem que molts eI'csele\'cniments culturals elel segle XX, 
no només han estat exposicions, sinó que han es1at, pre
cisament, jornacles, trobaeles ele pintors o el'escrip~ors 
o de cineastes que han marr:at una epoca. NosalLrcs no 
sabem si aquestes jornades que es proposen tencll'ien 
tanta transcendencia, pero bo seria que els elements 
significatius el'aquests sectors que actuen a les Illes, 
tcngucssin, amb l'ajuela de la Cornunitat Autonorna una 
oc asió de trobar-se, ele coneixer-se, eI'integrar-se més 
elins la seva societat i, en elefinitiva, d'augmentar la 
seva capacitat el'incidencia i la seva capacitat ele comu, 
nicació. 

Moltcs gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 

Per part elel Crup Parlamentari PSM-Entesa ele l'Es
querra de Menorca, té la paraula el Diputat Sr. López 
i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 

Srs . Diputats, el nostrc Crup, al elebat ele' Ponencia 
i en COllJÍssiú s'llavia abstillgut respecte d'aquestes es
mencs, pero, él b visla ele b inhibició elel Covern, él IR 
\"ista elc la possibiLitat que a vegacles tel1im que una 
partida que, en pl-incipi, sc'ns va dir quc era per a ex
]JoS;CiU'l'i, i de~pré's lTsulta que el'aque.sta par~iela DO

clien surtir actllacions en materia de beques per a jo
ves piil!Ors. nUSé\ltres creilll que é:, [l(uelcnt, si més no 
prllllcllt que es [i"in amb 11101t elc delall, amh més COll

crel'iú les par1icles. En conscqüencia, el que nosaltrcs 
crciem assumible elins un programa molt més ampli, 
ele c1inalllilzació Clll tUl-al , ara donarcm supor: que:: es 
concrcti expressal11ent que sigui per a fotografia, que 
sigu i per a cinema i que sigui per 3 . . . 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Miquel Pascual, per part elel Crup Parlamen

tari Unió Mallorquina, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Bé, jo no

més volia dir una cosa al Sr. López i Casasnovas, que 
jo no he dit que els 40 milions de pessetes fossin per 
a beques a joves pintors, he dit que eren per a expo
siciol1s, per a joves pintors, una part, aixo és el que he 
dit. l, respecte a la resta, no vull reiterar arguments 
que ja estan dits i que serveixen per a aquestes tres 
esmenes. 

Cracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sotmetem a votació, ido, les es menes 58, 73 i 74 del 

Crup Parlamentari Socialista. 
Sres. i Srs. Diputa~s que votin a [ayor el'aquestes 

esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Mol les gracies. 
Sres. i Srs. Diputats quc voten en contra, es volen 

posar elrets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Molles grácies. 
Resultat de la votaciú: vots a favOl', 25; vots en con

tra, 28; abs'encions, 5. Queden, ido, rebutjaeles les es
menes 58, 73 i 74. 

Sres. i Srs. Diputats suspenem !a ·Sessió, que reco, 
men:;ara a les nou i un poquet més elel vespre. Percló, 
rectificam, a les nou i deu minuts, en punt. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, recomenr;:a la Sessió. Con ti

nuant el elebat, procedeix de debalre I'esmena núm. 
77 del Crup Parlamentari Socialista. Per defensar l'es
mena, té la paraula el Diputat Sr. Damiá Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. L'esmena elel 

Crup Socialista es refereix a la necessitat de dur en da
vant un inventari completament amb normes ele pro
tecció referit a arqueologia tecnologica i inelustrial. El 
concepte tal vegada pugui sorprenclre a algun Diputat 
que pot sonar estrany el tema el'a¡-queologia aplicat als 
aeljectius tecnologic i inelustrial, pero no és aixÍ. Com 
ja he dit abans, la cultura moelerna ha anat eixamplant 
el seu camp i considera elements culturals elements 
que fa uns anys, no molts, haUl'ien es~at completament 
deselenyats i fora ele I'ambit cultural. La tecnologia i 
la inelústria tenen ja una !larga historia, concretamcnt 
la tecnologia. La inelústria, encara que més recent, té 
també un procés historie, lllol! mal conegut. peró que 
al llarg ele tot aquest procós ha anat deixant les se'.'es 
restes. Avui en elia, ja no nmnós poclem parlar ele nro
tegir talaiots, de protegir 113vetes, de protegir el Pu ig 
des Molins, ele protegir CaplJeorp, ele protegir Sé'S Pai's
ses cl'Ar~a, sinó que, elemel1ts, tal vegaela més humils, 
peró in leressan ts pel- con·~i:\"r el nos! re passaL, com són 
les silges, com són els [01'[1:; ele c;:¡]c;:, com són camins 
pr;'¡cticament ElSi1s que trobam a le.s munlanve:;, les 
vegades que l'especulació no els ha clestrults, o corn 
són lambé molLs d'altres cJements ¡a amb una tecnolo
gia més avan:;ada, els molirL~ c!'aigLl~1, ds molins ele \"en~, 
les primercs naus inclus1rials que hi va haver a Mélllor
ca, tot aixo és una pe tita erJumeració, forma un seQuici 
d'clemcnts tecnoI6gics-industrials, mal coneguts, Dlal 
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pro tegi lS, no gens \-a10ra ts i q uc estan am b un procés 
de degraciació. En procés de ck"gradació perCjL\C la pres
sió demográfica i lIl-banitz.ac!ora dins aCjuestes illes no 
té a~Llra11 i va fagocit::m', \"~I dcsLI1.1int aCjuests elcments, 
els va reconvertint i, aleshores, es proclucix una desapa
rició d 'élCj LlCS ls elcmen ts o una clegraclació irreversible. 
Es necessari, abans que aixcI passi, procurar im'entariar 
el que hi 11a, és e\'jc!enL que nu ho podem proLe~ir tal, 
pero élemenls signilicatius de cadascuna ele les mani
feslacions tccn01ogiquf's j d'aquestél, diguem-ne, arqueo
logia indus trial han ele ser objcc:e d'una intcrvenció, 
pcr p3rt elel Cm crn ele la Comunitat Autúnoma que ,-'ls 
ha cl'il1\'ental'iar i ha de dictar unes normes protecto
res. TOI aixo, per tant, creim que és neeessari destinar
hi una partida, una partida tal vegada modesta, pero 
comen¡;:ar a treb811ar dins un camp, alla on no s'ha fet 
absolutament res, no s'ha fet una sola passa, hi ha 
aquestél riquesa, hi ha aques ts elcrnents, que les nos
tres ill es encar8 conserven i que, si no ens hi posam 
d 'hora, no hi sercm 8 ternps, Pcr aixó hi ha aquesta pe
tita par!ida que pmpos8m incorporar al Pressupost, 
són 2 milions dc pessetes, que demostrarien una sen si
bilitat per un C8mp ele la cultura que, fins ar8, ha es
tat absalutament ignorat, per una visió excessivament 
elitista, excessivament selec!a del camp cultural, la cul
tura no només són els quadres, no només són els gr8ns 
palaus, sinó que són manifestacions molt més humils, 
peró que han acompanyat la vida deIs m811orquins, me
norquins, eivissencs i formentcrers, al llarg de la his
tória. 

Moltes gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamenlari Unió Mallorquina, 

t é la paraub el Sr. l\1iqucl Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 

Sr, Presiclent, Sres, i Srs. Diputats. Efecti1lament, 
tal ve¡!ac1a per a Cjualcú pot semblar estrany oue es 
parli c1'inventari de normes de protecció d'arqu~ologia 
tecnológica i industri81, bé, jo diré que jo, que tenc una 
f"ormació, que som cnginyer industrial, al principi no hi 
havia caigut, pero rapidament em vaig posar al dia, i he 
de dir també que en materia d'arqueologia tecnologico
industrial, aquest 110m tan rimbombant, alguna cosa sí 
hem admes quant a les esmenes del Grup Socialista, 1 
hem admes, jo vull recordar, l'esmena núm. 16, que és 
un estudi de viabilitat, localització i avantprojecte del 
Museu de Pintura de les Illes Balears, Museu de la Mar 
i Museu de la Ciencia i de la Tecnologia. Amb el proble
ma pressupostari que tenim enguany, 16.000 milions 
de pessetes, per exemple ara un Diputat em deia que a 
Can~abria en tenen 30.000, és una Comunitat semblant, 
comprendran vastes que nosaltres -:!stam dins una aus
teritat i que només padem fer determinades coses. Per 
conscgüent votarem que no, perque ja encetam un front 
all1b l'estucli sobre el Museu de la Tecnolagia i Ciencia. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sotme~em a votació l'esmena 77 del Grup Parla
men:ari Socialista. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'esmena, 
es volen aixecar drets? 

Moltes gracies. 

Sres. i Srs. Diputals que \'oten en contra, es valen 
nixecar drets? 

Sn's, i Srs. Diputats que s'abstcnen? 
Resul'.at de la \'ot<1ció: \'o's a favor, 25; vots en 

contra, 28; abstcncions, 5. Ouecla, icló, rebutjaela l'es
mena núm. 77 que s'ha SOl mes a votació. 

Per defensar l'csm ena 79, té la paraub el Sr. Da
mia Puns, per pan del Grup Parlamcntari Socialista, 

EL SR. PONS 1 PONS (DAMIA): 
Sr. Presiden!. Sres. i Srs. Diputats, Intervendré des 

ele I\:scó, perqLl~ aquí el pbn:ejament és rnolt senzill, 
s'ha pbn tej<1t, a difc¡-ents p<1rtides, l'~lc!quisició d'obres 
eI'art per eliferents muscus ele les Illes. Aqu~sta parti
da, la 79, va rcferid8 a adguisició el'obres d'art al Mu
seu de Mallorc8, consideravem que la partida que es 
proposava per a ac\quisició el'obres d'8rt era absoluta
ment insuficient, creirn que, 8111b una qU8ntiLat de 10 
milions ele pessetes no es poden fer gr8ns ac1quisicions, 
les obrcs erart, sobretot si tenen un determinat nivell 
i una determinada antiguitat són caríssirnes, i, en con· 
seqüencia, creirn que o s'incrementa la par~ida o se li 
dóna nOll1és una dimensió purament simbolica. Pero la 
partida que hi havia er8 insuficie'1t. Nosaltres propo
sam 10 milions, perque és, creim, un mínim oper8tiu 
a nivell d'adquisició d'obres d'art per part del Museu 
de M811orca. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol!es gracies, Sr. Pons. 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Té la paraula, pel Grup Par13ll1entari PSM-Entesa 

de l'EsqueH8 de Menorca, el Sr. López. i Casasnovas. 

EL Sr., LóPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. Presiden!. Nosaltres c!onarem suport a una es

men8 que irnpliqui una quantitat més elevada per a ad
quisició d'obres d'8rt, preeisament perque vaIoram l'art 
i en1enem que amb 1 milió o 5 milions de pes<;etes no 
n'hi ha prou per c\ur una política integrada i, per tan t, 
50m conscients que, o s 'opta per fer adquisicions pun
tuals, CjU8n hi h8gi oportunit8ts importants, o bé es 
contemplen regubrment als Pressuposts, les partid es 
pressupostáries neccssáries. Entenc també que la inter
venció que ara faig, la faig t8mbé en funció d'él.ltres es
menes cl'increment que proposa ~l Grup Socialista, al 
Museu d'Eivissa i al Museu de Menorca. Entenc tam
bé, i ho dic amb pIe coneixement de causa, que el pro
blema també es~a en la gestió deIs pocs pressupostos 
que es tenen, fins i to!, un pressupost d'1.250 .000 Pts. 
que 8qUÍ es proposa per als Museus d'Eivissa i de Me
norca, si ens miram l'exercici passat, no ha estat ex e
cutat i gestionat amb suficiencia, en conseqüencia, nos
al tres pensam que, una de dues, o .:mgrnentam la parti
da o eliminam la propos!a, est8111 per augmentar la 
partida. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per par! del Grup Unió Mallorquina, té la paraula 

el Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta esme

na esta en contradicció amb una aItra que han presen
tat, no sé quin Grup, em pareix que és del Grup Socia
lista, de reducció d'una partida, de la partida que hi 
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havia a la Conselleria per a adquísició d'obrps d'art, 
cree que era de 750.000 P.!s .. s'ha passada a 1.000, s'ha 
deixat la partida oberta. Jo ho die él a,ixo com una anec
dota. Molt bé, si ara 7S0.0no Pts., que és una quanti
tat molt baixa, perque es creía que dins J'ordre de prio
ritats no es podia posar una quantitat més 8lta, i ara 
aquí ens proposen 10 milions per al Museu de Mallor
ca, 5 per al de Menorca i 5 per al d'Eivissa. i 11osal
~res hem de dir que no podem fer front a aquestes des
pese:- sense desequilibrar el Pressupost. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sotmetem a votació l'esmena núm. 79, del Grup 

Parlamentari Socialista, 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

posar clrets? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Dipulats que voten en contra, es volen 

posar c~rets? 

lV':oltes grZtcies . 
Sres. i Srs. Dipulats que s 'abs~enen? 

Moltes grilc ies . 
Resultat ele la "otació' yots a favor. 25: vots en 

cantra. 28; abstenciolls, s. Oueda rebutjac\a, ido, l'e:-me
na núm. 79, que acabam el(' sotmctre a votació. 

Passam, a cüntinuaciú, a defe~1~ar l'esl11cna núm. 
80, també del Grup Socialista, i té J::¡ paraub el Sr. . . . 

El. SR, JUAN 1 1',,1ARÍ' 
Gr:lcies, Sr. Presiclcnt. Ileldons Juan. 

EL SR. PRESIDENT: 
Com? 

EL SR. JUAN 1 MARf: 
T!elefons Juan, Sr. President. 

E L SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Ildefons Juan. 

EL SR. JUAN 1 MARt: 
Gracies, Sr. President. Bé, aquesta esmena de subs

titució és s imilar a la que acabam de tractar ara, la 
núm. 79, i sentides ja les paraules del representant de 
la majoria, tal \legada no tendria mRssa senti: defensar
la, no obstant aixó, pens que ho helO de fer. Nosaltres 
varem senlir una gran satisfacció qURn vérem que a la 
Llei de Pressuposts del 88 apareixia una partidé'. desti
nada a l'adquisició d'obres el'art. Pensam que era !Josi· 
tiu, perQ, la quantitat que se li declicava la veiem com 
a testimonial, poques obres d'art , coneixent el ,eu preu 
ac l.ualment, es podrien adquirir amb la quantitat que 
s'hi destinava, per la qual cosa, nosaltres pensam que 
si es vol passar d'una actitud talm ent testimonia-l a una 
reali s ta s 'haUl-ia ele partir d'una par!ida més important, 
per la qua! cosa pensam que 5 miliol1s seria la auanti
tat adequacla. 

Gl-Ztcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Parlamentaris que vulguin intervenir? 
~otmetem a \'otació, idó, ['esmena núm. 80. 
Sres. i Srs. Diputats que \lotin él favor, es valen po

sar elrets? 
Mol~es grZtc ies. 
Sres. i Srs. Diplltals qu e voten en COrrl1"8, es valen 

posar clrets ? 
Gracics. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Gracies. 
Resultat de la votació' vots él favor, 25; vots en 

contra, 28; abstencions, 5 
Queda, ido, rebutjada l'esmena núm. 80 que acabam 

de so!metre a votació. 
Passam a debatre l'esmena núm. 81, del GruD Par

lamentari Socialista, i per defensar aquesta esmena, té 
la paraula el Sr. Ilelefons Juan i Marí. 

EL SR. JUAN I MARi: 
Grácies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aques

ta esmena d'adc\ició no és un tema nou a aquesta Cam
bra, de diferen ts marreres Ilosaltres ja l'havíem presen
tat, no havia esta: accepta! i en aquests Pressu)losts e l 
tornam a presentar. Fa referencia a la creació el'un ga
binet de divulgació al Museu des Puig des Molins a Ei
vissa. La funció el'un museu 110 ha de ser solament, pen
sam nosaltres, la ele guardar una serie d'objectes, sinó 
que ha de fer possib\c c\ivlllgar l'cxistcncia cl'aquests 
objectcs. Actualment, si es I'a Ull estueli sobre l' existen
cia de persones en aqlles t MUSClI, majoritariament són 
estrang:el-es, els eivissencs o e ls formenterers hi tcnen 
moll poca assisU:ncia, pensam que creant aquest lSabi
net, qUe estaria rormat }Jer una persona de titulació 
mitjana i que tendria com ::t tasca fonamental possibi
li ~a r les visites, sobretot dcls escolars d'Eivissa i For
mentera, la funció del Mw:eu seria la seva, és a dir, 
divulgar i donar a coneixer la realitat d'Eivissa i For
menlcl'a en aqucsl aspec1e. Per la qual cosa, proposam 
una quantitat de 3 mi!ions de pessetes. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Parlamentari Unió Mallorquina, té la pa

raula el Sr. Miquel Pascual. 
e 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sr. President. Hi ha una partida de Publicacions i 

Informaeions d'1.3S0.000 Pts., dedicat al Museu d'Eivis
sa que pot servir, en part, la finalitat d'aquesta esme
na. Votarem que no. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, passam a votació l'esmena núm. 

81. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen po· 

sar drets? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs; Dipu!ats que votin en contra, es volen 

posar c\rets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volerr po

sar elrets? 
Resultat ele la votació: vots a f,lVor, 25; vots en 

con tra, 28; abstencions, 5. Queda, ido, rebutjada l'es
mena 81 que hem sotmes a votació. 

Passam a l'esmena núm. 82, del Grup Parlamen ta
ri Socialis!a. Per defen sa r I'esmena , té la paraula el Sr. 
Fcbrer Gener. 

EL SR. FEBRER 1 GENER: 
Bé, jo, una vegada escoltat el Sr. Miquel. de la ma

nera que ho elefensa, Sr. Miquel Pascual, em sembla 
que ho lornaré a intenlar, perque, de vegac\es, a la ter
cera ya la ven~uc\a. I 110 voldría fe¡- el'aquesta man era, 
ja que el Gm'ern té assignada, a la partida pressupos-
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Ulria del fduseu ele Menorc;1, una :Issignació ele 750.000 
Pts. per a l'aelquisició c1'obu-'s d':\rl. Jo crec quP. aqucs
ta é, lIn;\ as.,iomlc:ó ridícula, escaficb i. fillS i tot, (li
ria jo. orcllsi"a per al poble ele ~. 1e"orca. ja ClI1C si \'0-

lem auglT1l'n;ar i ei"ZlmplZlr el ra'rimoni cultural ele 
¡\1cr~(;rca Cl'L'C que amb 1 J1lilió de pcssctes, no hi hau
ria ni pel' comprZll' el marc r¡ les v::¡ses de qualqlle obl-a 
(I'~\": . I\mb aqlll"I~l qll,mti':Lt ni 1,1ll soIs po¡]cm com
prar al"uTl quaelre del pin l 0r menorquí Matías Qllct
glas. Per '<lnt cree que au¡:!mentar aquesta partida a 5 
miliolls de pessc'cs és ulla petita . :Je;'ó imlJortant passa 
pelo tal ele potenciar el MU."eu i all¡!.nlcntar el nalrimo
ni élrtístic i cultur;\] de tClta l'ilJa ele Menorca i fer as
scquib1e, aquesta part de ICl cul:ura al poble menorquí, 
a les escoles, al jovent, al p(lblic en general, .. .... .... ... , 
i també, per que no?, perque sigui aquesta potenciació 
elel Musen un atractiu mé~ dins j'imbit cultural ele 
l'illa ele Menorca. 

1, per acabar, crec que tots els Gn¡ps seran cons
cienls eI'aquesta necessitat i rJonaran supor!, encara que 
sigui amb el vot e1el Sr. Miquel Pascual, aquest Grup 
i faran possible enaltir un poc més el nivel l cultural 
ele la nostra Comunit;:¡t, perque Menorca tmnbé és de la 
Comunita1 Autonoma. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vul¡:min in~crvenir? 
Per par1. elel Gmp Parlamentari PSM-Entesa de l'Es

querra de Menorca, té la paraula el Diputat Sr. Joan 
López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
El nostre Gmp ja havia pres posicionament respec

te ele la primera esmena referida al Musen de Mallo~ca. 
Només volem pn'!cisar una qüestió que ens sembla d'una 

jmporHmcia gran en materia ele política d'aelquisició 
el'obres el'arl, ho ha Jil el Sr. Diputat Antoni Febrer i 
Gener, a vegaeles, quan hi ha una oportunitat el'aelqui
rir una obra eI'art que s'ho val, que té un pressupost 
igualo superior a l'escafit pressupost que hi figurava 
l'any passat, al Pressupost ele la Comunitat Autónoma, 
resulta que, per qücstions ele tipus administratiu, no 
es pot aelquirir aquesta obra. Aleshores, jo només \full 
planteiar aquest lema, perque la Conselleria ele Cultu
ra i el seu equip tecnic en tengui consciencia, alguna 
fórmula hi ha d'haver, aelministrativa, perque, quan hi 
ha una oportunitat elel ti pus que s'ha esmentat aquí, 
l'adquisició eI'una obra ele Matias Quetglas, concreta
ment, es trobi la fórmula adient i adequada, si hagués 
5 milions, no hi hauria hagut cap problema, pero, evi
elentment, encara que no hi fos, alguna fórmula hi ha 
el'haver, perque no hi ha dubte que un pintor ele la 
cat~goria ele Matias Quetglas ha de tenir una represen
tativitat en el Museu ele Menorca. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Gmp Parlamentari Unió Mallorquina, 

té la paraula el Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Tenía previst no 

intervenir, perque ja ho havia fet quan hem parlat del 
Museu de Mallorca, pero la brillant intervenció del Sr. 
Febrer ha fet que fes ús de la paraula. Sr. Febrer, bé, 
en primer lloc, al Sr. López i Casasnovas Ji vull dir que 
tant el Museu de Mallorca, on hi ha una partida 
d'1.250.000 Pts. per a adquisició d'obres d'art, en el Mu-

seu de M¡~norca, on hi ha 1 milió, i al Museu el'Eivissa 
un hi ha 1 milió, el fet d'haver-hi una partida oberta 
el'1 milió ele pessetes, jo pens que a través el'un suple
menl de credit a un moment delerminat, si sorgei" una 
ocasió, tant el'un lloc com de l'altre, es pot resolclre el 
problema al qual al'ludeix el Sr. López i Casasnovas. 

Respecte elel Sr. Febrer que, com dic, ha tengut 
una intcrvenció mol! simpática i molt brillant, jo Ji vol
c!r;<\ dir, Sr. Febrer, si a Menorca no poden posar vases 
amb 1 milió ele pessetes, a Mallorca, amb 1.250.000 no 
pmlem posar gaJl'ebé més que vases, i si Menorca no 
és ele la Comunitat Autónoma, Mallorca ja no arriba ni 
a la paritat, miri que li dic. 

Votarem que no. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, el Sr. Febrer té la paraula. 

EL SR. FEBRER I GENER: 
Bé, jo vista aquesta contestació, l'únic que he ele 

dir és que cree que el Grup sera solidari amb la meva, 
amb aquesta moelesta intervenció, i, com que no som 
tan miserables per 750.000 Pts., les regalam i les po
sin a Mallorca. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sotmetem a votació, ido, l'esmena núm. 82. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen 

posar elrets? 
Moltes gdlcies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drels? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets? 
Resultat de la votació: vots a favor, 25; vots en 

contra, 28; abstencions, 5 .. Queda rebutjada, ielo, l'es
mena núm. 82. 

Pe\" el.~fensar les csmcncs 83 i 84 que es deba tran 
conjuntament, per part del Grup Parlamentari Socialis
ta, té la paranla el Diputat Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS I PON S (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Les elues esme

nes fan referencia a elements ele l'esport. Una és l'es
tudi de viabilita t ele la creació eI'un museu ele l'esport 
ele les Illes Balears, i l'altra la creació el'un arxiu i bi
blioteca de l'esport de les Iiles Balears. Tal vegaela els 
pareixera que el Gmp Socialista abusa, té una aficció 
excessiva pels elements museus, arxius, biblioteques, 
pero, volem recotd<lr que ]'e por, la seva incidencia so
ciologica no cal que e pondcri, é una de les activitats 
que mouen més ma es, no l10més hi ha un esport, hi 
ha moltes formes de I'e port, pero que, curiosament, 
aquesta incielencia sociológica no es tradueix en una 
aten ció de tipus cultural en tom de l'esport. Si avui 
intentassim n~eonstmir el que ha significat l'esport du
rant el segle XX elins les Illes Balears, on hauríem d'a
nar a parar, on trobariem els clements grafics, els ele
ments documentals, les planimetries deIs veloelroms, 
deIs estadis, molt d'ells ' ja desapareguts o degradats, 
tot aixo ens indica que necessitam dur endavant un 
element de tipus, no exactament esportiu, pero sí de 
preservació cultural deIs elements esportius, deIs ele
ments grafics, documentals que l'esport ha anat gene
rant al llarg, no només del segle XX, no ens hem de 
pensar que la humanitat al segle XX ho ha inventat 
tot, els elements de recreació, els elements esportius 
són tan antics, en definitiva, com l'home. Pero, d'aixo, 
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no tenim un !loc aBa on els puguem trobar, si volem 
mostrar als nos tres infants, a la població escolar com 
ha evolucionat aquest esport, com s'han entretenguts 
els ciutadans de les Illes Balears al llarg de la histo
ria, quil1s han estat els seus esports, quin es han estat 
les seves recreacions, és evident que no sabem on hem 
d'anar a parar, per tant, ens falta una dimensió de les 
manif'estacions esportives. 

Nosaltres creim que volem donar les passes amb 
prudencia, i parlam, en principi, d'un estudi de viabi
litat referit a museus. Un museu és una cosa seriosa, 
és una cosa que no es pot improvitzar, que no es pot 
comen:;:ar malament, perque si una cosa comen<;a bé 
ele vegac!es acaba bé, pero si no es posen bé els fona
ments, sempre acaba malament. 

El segon element és la creació de l'arxiu-bibliote
ca. Com he fet a altres intervencions, referides al camp 
musical, per exemple, vull recordar que a les nostres 
iHes hi ha hagut societats esportives que han tengut 
cxits importants, i no només socie tats, sinó a més per
sones inc!ividuals, que tenen un arxiu relativament ric, 
que tcncn uns elements gráfics que, si no fcim aques
ta creació el'un arxiu-biblioteca, alla 011 aquestes perso
nes clipositin tots aquests material s que ban acumulat 
al llar'] ele la se va vida esportiva, pense111 que a les 
IIles I~i ha hagut campions m~1l1dials de diferents es
pecíalitats i que tenen un ric arxiu personal, si no feim 
aixo, quan arribi I'hora que aquestes persones desapa
reixin, poden passar trageelies culturals semblants a la 
que he intentat explicar-los en el cas llamentable de 
l'escriptor Llorenc;: Moya. Per tant, creim que s'han de 
comen¡;ar a fer unes passes, ja sé que després se'm 
dira que el pressupost esta practícament tancat, que 
no hi ha duros, pero sí que m'agradaria sentir, no sé 
si exactament per boca ele la Consellera, pero almanco 
per part del Sr. Pascual que ha assumit la feixuga tas
ca d'anar substituint la Consellera, el Govern i els Grups 
Parlamentaris de la majoria; que, si no hi ha partida, 
almanco hi haura una sensibilitat i una voluntat de 
cara al futur, perque, almenys, l'esport, almenys en el 
seu aspecte museable, d'aspecte d'arxiu, d'aspecte de 
biblioteca, s'incorporara a les inquietuds del Govern de 
les IlIes Balears. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que volen intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa de 

¡'Esquerra de Menorca, té la paraula el Diputat Sr. 
Mayol. 

EL SR. MA YOL I SERRA: 
Gracies, Sr. President. Simplement per anunciar 

l'absten c ió del nostre Grup en aquesta iniciativa, per
que consideram que no es pot votar a favor una ini
ciativa puntual referida a un museu de l'esport, si no 
fa referencb a allre tipus de muscus, que són igual
ment necessaris i que formarien part d'una política 
museÍslica molt m~s amplia, referida a altres temes. 
Vull posar un cas puntual igualment, com seria el cas 
ele la hi s toria natural, que esta totalment desprove'ida 
en aquestes illes, i que té una llarguíssima tradició en 
aquest estil. Per tant, sen se poder votar en contra, per
que la iniciativa és positiva, tampoc no li podem do
mn-~\ljlort, perq\le en1 cnem que respon una \'isió massa 
parcial de la realitat. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sotmetem a votació, ido, les esmenes 83 i 84, con

juntament, presentades pel Grup Parlamentari Socia
lista. 

Sres. i Srs. Diputats que votÍn a favor, es volen 
posar drets? 

Moltes gracies. 
Srcs. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

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

drets? 
Gracies. 
Resultat de la votació: vots a favor, 21; vots en 

contra, 28; abstencions, 9. Queden rebutjades, ido, les 
esmenes 83 i 84 que s'acaben de sotmetre a votació. 

Per defensar l'esmena núm. 85, del Grup Parlamen
tari Socialista, té la paraula el Diputat Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (DAMIA.): 
Sr. President, Sres. i Srs . Diputats. Estam parlant 

de cul tUl-a i es tam parlant el 'una Secció que és esport, 
pcr tant, jo crec que els estudis s'han de referir, pre
cisamcnt a aquest tema, hi ha altres ciencies naturals 
i espiriluals respectables, pero, de moment, ens centra
rem en la materia esportiva, que és la que ens ocupa 
a aquesta hora deIs PressuposlS. 

Es proposa un estueli sobre el foment deIs jocs re
creatius i hobbys. Aixo pot semblar una ocurrencia, 
per:J voldria que les coses es prenguessin amb la serio
sitot quc 12a11 estat elaborades. Com he dit abans, quan 
defensava l'esmena a la totalitat d'aquesta Secció 13 r~

ferida a Cultura, crec que necessitam elements de co
municació i cohexió social, no dubtin que els jocs re
creatius, els hobbys, les aficcions, són un element de 
comunicació. Hi va haver un escriptor frances, del se
gle XIX que va dir que els imbecils, quan no tenen 
idees per canviar, s'asseuen a una taula i es canvien 
C2:rtrons pintats, en definitiva, juguen a cartes, va fer 
una elabora ció moIt elitista, perque els jocs són una 
forma de comunicació i de cohexió social, passegem
nos per tots els pobles, passen la vetlada a qualsevol 
cafe, comuniquem-nos amb la gent, gent normal, que 
t¡-;~balla cada dia i que esta, de vegades, molt Iluny de 
les preocupacions el'aquesta Cambra, pera que és la 
que forma el país i la que ens dóna la representativi
tat en aquesta Cambra, i veurem com aquests jocs, eles
c1enyadament aHudits per aquest autor frances, formen 
part del mecanisme de comunica ció quotidiana dels 
nostres ciutadans. 

Per tant, no només ens hem de preocupar deIs ele
ments estrictament esportius, sinó que hi ha l'element 
recrea tiu, l'element que permet, a persones certamen t 
que, si haguessin de parlar, tal" vegada tendríi'n molt 
poques coses a dir-se, passar vetlades, al llarg de tot 
l'any, a través d'un joc que és un element de cohexió 
social i també de comunicació. I és un element qU¡~ 

ocu pa un temps de lleure que és el que a l'article 10.10 
de l'Estatut ens atorga com a competencia exclusiva 
pc rque en facem una utililzac ió aclcquada, fOlllcnh~m 

una utililzació adequada dins la nostra socíetat. Pcr 
ta nt, dins aquest camp, cree que no s'ha fet absoluta
ment res, i hi ha una incidencia important afer. 

1. el segon apartat és el hobby, per dir-ho en bon 
catala, les aficcions. tS una manera d'ocupar, també, 
un temps de lleure, un temps ele lleure particularment 
a persones que, de vegades en tiCnen molt, persones re
fericles, posem per cas, la tercera edat, que cercar·se 

"' ··_-··¡~.~·l· "~'\,,"1l:".J!' -r '.' : -. • ~'," .~,.". ~ 
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una aficció per passar les hores, per passar el tcmps, 
és un clement important psicologicament per part d'a
questa gent. Ho han de fer ells individualment o la Co
fl1unilat Autonoma, que e1isposa d'una capacitat e1'inci
dencia social ho ha d'impulsar? Nosaltres creim que la 
Comunitat Autónoma ha ele tenir una incidencia en 
aquest senlil. Perqué, en definitiva, si fomentam cls eJe
ments ele cohexió sucial modcslíssims, o els ckmcnts 
d'entretenimcnt del lleurc, moelestíssims també, en ele
finitiva fomentam una societat molt més equilibrada i 
molt més estable. ]0 crec que l'Autonomia, a part de 
1:1 gran finalital, del s gnmo; elements e1'identitat histó
rica i altres gnms proclames que s'han dit aquí, cree 
que també té la missió de procurar que la gent, que 
els nos tres ciutadans visquin bé, es comuniquin, ten
guin una tranquiHitat psicologica que proporcionen 
aquests hobbys i per ai'(o es practiquen, que, en defi
nitiva, una ele les finalitats basiques de l'Autonomia és 
el benestar e1els propis ciuladans. Jo cree que en aquest 
sentit, aquesta esmena, modesta, pero crec que apun
ta cap a una sensibilitat ele cara a unes capes socials, 
de cara a unes generacions eleterminaeles, qUí:! esperen 
ele la nostra Autonomia, tal vegada, no grans paraules, 
pero sí una sensibilitat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que volen intervenir? 
Per part del Grup Parlamí:!ntari Unió MaUorquina, 

té la paraula el Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Pons, voste 

creu que un estudi sobre foment dels jocs recreatius i 
hobbys, valorat amb 1 milió de pessetes sera un es
tudí seriós? Perque jo tenc dubtes que sigui un estudi 
scriós amb 1 milió ele pessetes, o sigui estudiar els hob
bys i els jocs recreatius, jo crec, crec que encara no 
hem arribat al punt de poder entrar en aquests temes. 
Votarem que no. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Damia Pons. 
Per favor, silencio 

EL SR. PONS 1 PONS (DAMIA): 
Sr. President, no diré sen se clavallar de l'autobús, 

pero Sí:!nse clavallar de l'escó. Sr. Pascual, crec que la 
meya intervenció ha est8t prou aclaridora que aquí, a 
part de pilars fonamentals i grans paraules d'identilats 
historiques, la Comunitat Autonoma té obligació de 
preocupar-se, tal vegacla de r.~tites coses quotidianes, 
pero que, com he dit d'una manera bastant expressiva, 
si voste, i qualsevol deIs Diputats que són aquí fan 
una volta, anit mateix per qualsevol elels pobles ele Ma
llorca, no elubti que no veuran ciutadans estudiant l'Es
tatut d'Autonomia, veuran ciutadans practicant jocs re
creatius de tipus social, i li aconsell que es repassi, es 
repassin els Grups que donaran suport a la seva acti
tud, determinades obres historigues, avui no tan preo
cupades per les grans batalles o si el rei feia o deixa
va de fer, sinó pels elements de la vida quotidiana que 
és la gran innovació dins els estudis historics del se
gle XX. El que interessa és com viu la gent .de cada 
dia, i la gent de cada día viu amb aquests elements. 
Per tant, si vos tes creuen que aixo és una humorada, 
alla vostes, nosaltres estam el'acord amb l'hora de la 

historia, ens preocupam de petites coses quotic\ianes, 
creim que la Comunitat Autonoma ha ele practicar una 
política ele foment, no scrveis per tallar cintes, pero 
ajuela ,115 cil1taelans a viure una mica millor. 

Mol tes grÚcies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a ,-otació, ido, l'esmena núm. 85, del G¡ up 

Parlamentari Socialista. 
Sres. í Srs. Diputats que voten a favor el'aquesta 

esrnena, es valen posar drels? 
Moltes g¡-acies. 
Sres. i Srs. Diputats que \'oten en contra, es volen 

posar drets? '. 
Srcs. i Srs. Díputats que s'abstcnen, es volen posar 

drets? 
Gracies. 
R:-;sultat ele la votació: vots a favor, 21; vots en 

contra, 28; abstencions, 9. Queda rebutjada, ido, 1'es
mena núm. 85 que acabam de sotmetre a votació. 

Per part deIs Grups Parlamentaris AP-PL i UM es 
mantenen una serie de vots particl1lars, un vot parti
cular a l'esmena núm. 37, sí, Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sí, no sé si se seguc ix l' rdre normal, em pareix bé, 

pero queda una esmena el' P-PL. p ereló, aprovaela i que 
el Grup Socialista va manifestar e l seu desig de man
tenir el vot parLicular, a un canvi de títol, li he dit 
abans i no n'havíem parlat, pero queda viu aquest vot 
particular del Grup Socialista. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pero és que havíem quedat que en parlaríem abans 

de comenc;:ar el Ple i a aquesta Presidencia, ningú no 
li ha fet arribar res. Aleshores, si em fan a saber quin 
és aquest vot particular ¡aquesta esmena, i hi ha acor'el, 
jo som aquí per clonar paraula als que vulguin deba
treo 

(Pausa). 
lelo si hi ha un vot particular, Sr. Alfonso, em vol 

Jlegir el núm. i l'esmena, que no la tenc, jo. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
L'esmena és 13/87, referida al programa 13.04.02, 

es refereix a un canvi de clenominació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la parau)a el Sr. Josep Alfonso per defensar 

el vot particular. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Bé, el que se'ns va propasar i es va aprovar a Co

missió, i que el PSOE va manifestar la seva intenció 
de mantenir el vot particular, és un canvi de denomi
nació del programa 13.04.02, que es denomina Música i 
Dansa, i es va aprovar que es denominaria Música, Dan
sa, Art Dramatic, Arxius d'Imatgc i So de les Illes Ba
lears. 

El Partit Socialista es va oposar a aquest canvi de 
denominació, perque varem considerar que aixo era un 
intent de rentar la cara a un programa inexistent. Per 
que era un intent de rentar la cara a un programa ine
xistent? Perque era afegir títols que, en cap moment, 
s'havia pensat q ue poguessinser a aquest programa, i 
ho argumentarem en UD segon. Mirin, el programa de 
Música i Dansa no té n i una pes seta per a Capítol 1, 
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ni una pesseta per a Capítol n, té 10 mílions de pes
setes per a transferencies corrents, té 2 milions de p~s
setes a transferencies corrents a famílies i institucions 
sense fi de lucre i té 40 milions de pessetes a inv~r

sions reals, muntatges. La veritat és que títol tan llarg 
per tan poc programa, ens pareix que no és adeguat, 
que era adequat el que es pensava fer, Música i Dansa, 
i guan es vulguin fer actuacions en art dramatic o en 
arxiu d'imatge i so de la Comunitat Autonoma, que s'a
provin les esmenes que hem presentades, i es fara ar
xiu el'imatge i so ele la Comunitat AutOnoma, i no s'in
cloura dins un programa com si fos un caixó de sas
t re, que ja sabem que té fils, botons i agulles i que ni 
els sastres saben el que hi troben. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Vice-president del Govcrn, Sr. Hu

guct. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER : 
Sí, intervenc com a Diputat. representant del Grup 

AP-PL, i dir que aquesta es mena. quan va ser presen
tacla. va ser presentada com voste pot suposar, amh 
perfecta coordinació amb la Conselleria d'Educació, 
Cultura i Esports, perquc ja hi havia intenció que dins 
el programa 13.04.01, que es diu gencricament Art Dra
matic, pogués existir un subprograma 13.04.02, on hi 
entras la música, la dansa, 1'art dramatic, l'arxiu d'i
matge i so de les Illes Balears, inclepenclentment de si 
hi ha p¡¡.rtida o no hi ha partida pressupostaxia en 
aquest moment, pero sí que pogués englobar ja de ma
nera real elins els Pressuposts del 88 tots aquests con
ceptes i, si no record malament, a aquesta esmena li 
clonaren suport la resta de Grups Polítics, si bé 
és cel-t que vos tes van fer una reserva de vot, única
ment i exclusivament a aquest programa 13.04.02, inde
pendentment deIs aItres. Nosaltres continuam mante
nint aquesta esmena, i no per una improvització, no 
perque no ens ho haguéssim pensat mai, si no ens ha 
haguéssim pensat mai, aquesta esmena no hagués en
trat en temps i forma, si va entrar en temps i forma 
va ser perque es va pensar amb anterioritat a la trami
tació del Pressupost i en coordinació amb la Conselle
ria cl'Educació ¡Cultura. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Té la paraula pcl Grup Parlamentari d'Unió Ma

llorquina el Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORóS: 
Jo no repelir¿ el que ha di! el Sr. Huguet, que subs

cric 10talmcnt, dectivament, de vegades hi ha com una 
especie de pretensions que es volen canviar els progra
mes deIs Grup Socialista, i jo el que vull dir és que 
aquesla esmena es \'a presen tar perque molt ante¡-ior
ment, la propia Conselleria va veure que el títol era 
inaclequat, i per que era inadequaP Doncs molt senzi
lIament, perque, efcctivament, en aquest subprograma, 
que es deia abans només Música i Dansa, i no hi ha
via ni Art Dramütic ni Arxiu d'Imatge i So de les I1les 
Balears. Llavors, hi ha un Capitol, que és el 46.10, traTIS
ferencies corrents a Corporacions Locals, només es po
drien fer, en aquest cas, la Música i Dansa, pero no 

amb els altres temes que són al títol que es proposa. 
Per consegüent, la justificació esta dita amb el que he 
dit ara, que les transferencies, encara que no hi hagi 
Capítol 1 i n, sinó Capítol IV, tant a corporacions 10-
cals, com a empreses privades com a famílies i insti
lucions sense fi de lucr;\ evielentment, no només es li
mitaran a música i dansa, sinó a les al tres matcries 
que formen el títol d'aquest subprograma. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, el Sr. J osep Alfonso té la paraula. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Molt cu¡-tet. Bé, el que cree que ha quedat bastant 

clemostrat, que és una operació clara d;~ maquillatge, 
perquc cns ha contat que s'incorpora el programa an
terior, cosa que no deia l'esmena, ens ban contat per 
aquí que a un poble es pot fer art drama tic, que era 
el nrograma anl¡Tior, pero si aixo era el programa an
terior, que hi ha 2 milions de pessetes i, arnés, ningú 
no cns ha explicat com es pot fel' un an.:iu si no té 
personal, si no hi ha ni una pesseta ni per a Capítol I 
ni per a Capítol Il, la cosa queda bastant clara. Una 
clara operació ele maguiHatge, i el títol quedara maco, 
queda mono, és ver, pero no és ver el que diu el tito!. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, el Sr. Vice-president, Sr. Huguet, té la paraula. 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 
Sí, com a Diputat. Simplement dir-li que és una 

opinió contra una altra. Nosaltres no creim que ha
gU2m fet una operació de maquillatge, independentment 
cle si hi ha personal o no hi ha personal per fer aquest 
arxiu, sí que es pot comenr,:ar afer totes les feines pre
paratories perque aixo pugui ser una realitat, i si co
menr,:am enguany a fer aquesta realitat, potser que l'any 
que ve aquesta esmena no sigui ja una esmena, sinó 
que vengui realment reflectida en el Pressupost amb 
tots aquests conceptes que voste demana. Pero per qual
que cosa hem de comen¡;ar. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació el vot particular del Grup Socia

lista, rererit a l'esmena del Grup AP-PL. 
Sres . i Srs. Diputats que volin a favor d'aquest vot 

particular, es volen aixecar c!rets? 
Molles gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen') 
Moltes gracies. 
Resultat ele la volació: vots afirmatius, 21; vots en 

contra, 28; abstencions, 9. Queda, icló, rebutjat, el vot 
particular del Grup Socialista. 

Pe¡- part del Grup Parlamentari AP-PL i el Grup 
Parlamentari Unió Mallorquina, es mantenen els \~uts 
particulars, un a l'esmena núm. 37 del Grup Socialista, 
un altre a l'esmena 38 del Grup Socialista, i un altre 
a l'i"SmCn8 39 del Grup Socialista, que, pel contengut 
eI'aquestes esmenes, sembla que es poden agrupar en 
un sol debat. 

Per defensar aquest vot particular, té la pamula, 
per par! del Grup Unió Mallorquina, el seu Portaveu, 
Sr. Miquel Pascual. 
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EL SR. PASCUAL l AMOROS: 
Sr. Prcsi dent. Sres . i Srs. DipulClt S. Jo vu]l nnun

cinr que a les esmencs 37, 38 j 39, del Partíl Soci ali s
t a, el Grup nostre s'8bstendra perquc, per una qi.iestió , 
diríem, formal. É s a dir, aquí hi havia 75 milions pre
vists al programa J 3.03.01, corresponen ts a restallra
cions, i que rcalment, la Consellcria , si bé és cen que 
dins el mes d'agost no va presentar el programa deta
llat de les obres que tenia previstes, les rest8uracions 
que teni8 prcvistes el e fer, sí les té' en aquests mo
mcnt.s, perqu c:: hem de recordar que el programa, la m e
mUl'ia es va fer clurant el mes d'agúst, jus t incorporn
da la Co.nsellcra Sra . Muia Antonia Munar. Aleshores , 
s'ha prodult un fet, que és que aquestes esmenes, que 
una es refereix a les murades d'Eivissa, concretament 
la 37, la 39 a Can Gelabert ele Binissalem, i la 38 a tor
res de defen sa de Formentcra, llavors produeixen un 
desequilibli din s el Pressupost, un desequilibri, que su
posa passar ele 70 milions a 105 milions i un desequi
libri territorial , perque només resulta que es ducn obres 
de dete rmi aela illa, qlLe no és qu tengucm. re en con 
tra d'aquestes obres, n pareix .n mol! b ', fjn i t t al
gun s e laven pr'vi le en con veni amb el Mini . lcri 
de ulluré1, per a ixo ha donal com a resullat la se
!!i.ient di tribu i6 del pr grama de reSlauracions qu hi 
ha, i el lI egiré perque e ls Srs. Dípulats ,n'csliguin ben 
assabentats. 

A l'jJla de Mallorca, hi havia previst Can Fabregas, 
15 milions, Can Gelabert, 10 milions, Urgencies, 10 mi
lions. A Menorca, Cases Consistorial s d'Alaior, 10 
milions, Seu de Ciutadella, 15 milions, Claustre del 
Carme, 10 milions. 1 a Eivissa, Seu d'Eivissa, 10 mi
lions, l'Esglesia ele Jesús, 5 milions. l, en aquests mo
ments , una vegada pa sa alaS milion de pes e te , en 
. qu den, j', a Ma llorca n hi pot llave!' urgen ie , ens 
qued n, an ·ábrcf!a., 10 mi ltn , an Gelabe rt , J5,.ón 
25; ases on islol"ials d'Alaiol', JO; Seu de iUlacl 11a, 
30; laustre d 1 arme, ID, o sigui , 50 a Menorca . S u 
d' ivissa, 10, E gleia el Je lis, 5, n1uracles c1'Eivi s a, 
lO, i lorre de tlef n a d Fonnenlern , 5, tolal 30. O si
gui, en queden 25 milion s pcr a Mallor a, SO p r a Me
nore::l i 30 per a ' ¡vissa i I'ormen tertl . Bé, aixo és un 
pr s upos t que esta deseq ui libral, n altre no e n f< r m 
qLies lió d'aixQ, nosaltn~ p n <1m a Ilarg lcrmini, pero 
'ha de (Ur aquf que aqu 'sL descquilibri ' rroducix com 

a conseqüencia de elur unes obres, unc obres con cr ! s 
que s 'afegeixen al Pressupost, que es Lenia més O man
co pensat d'una manera equilibrada i que r esulta que 
ara, sen se, no hi ha un programa lampoc en el qil ens 
ha dut per part de restauracions. 

Per consegüent, com que nosaltres no estam en 
contra que es restaurin les murades d'Eivissa i les tor
res ele defensa de Formentera, ni que s'afegeixin més 
eloblers a Can Gelabert, nosaltres ens abstenelrem per 
motius formals i perque pensam que és una mala tec
nica pressuposHlria aixo d'afectar des peses concrets de 
part de partides, quan, realment, s'ha de pensar a pre
veure tot un programa. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr, Pascual, jo reconesc que és un poc tard, 

aquestes hores, pero vosle defensa un vot particular, no 
una abstenció a l'esmena Socialista. Voste em digui si 
retira o no retira el vot particular, perque no hem de 
votar l'esmena socialista perque s'abstengui. 

EL SR. PASCUAL l AMOROS: 
Sr. Presiden t té rao. 
Retiram el vol particular. 

EL SR. PRESIDENT: 
!v10ltes gracíes, Sr, PascuaL 
Hi hn, no, el vot particular est a reti rZl t, no hi ha 

més debat quant al vol particulZlf, si s'ha r etirat, no 
hi h Zl c1ebZlt. 

Té la pZllauJa el Vice-president elel Govern. 

EL SR. HUGUET l ROTGER: 
Gracies, Sr. Presiden!. Encara que siguem coinci

dents i ho han demostrat ;:11 llarg de lot aquest debat, 
-'1 rup Par lamentari ni6 laJlorqllina i AP-P ,s'ha de 
lenir en comple que AP-PL també L<! Is mal e ixOs volS 
particula rs i, pe!" lant, qu el ,rup Parlamentad d'AP
P , ind p ndentm nt que la no Ira el rCIJ Sa, i amb a.;:o 
Ya ig lIs el · 1 Lom , i voste m'he pcrm t, om a Diputat 
cJ'AP- PL, e l noslrc Grup lambé ha ele maniPe tal' si man
l é nq uesl VOL parLí ul ( l ' s i e l ,·cUra. Indis uliblement, 
1_ .- coherenc ia i p -rquc el debat s 'ha manlengut amb 
una unilal de l ' tres nlps Parlal1lcnlaris que donen su
pOrl a l ov m, lambé per parl de l GI-Up Parlam Illari 
AP-PL. aqucsts tres VOlS particlllars qu den retirats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Huguet. 
Hi ha un altre vot particular, a l'esmena núm. 26 

del CDS i a l'esmena 45 elel Grup Socialista, per part 
del Gmp Parlamentari Unió Mallorquina i del Grup Par
lamentari AP-PL. 

Sí, té la paraula el Sr. Conseller d'Economia i Hi
senda . 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 I-IISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

Jo nom és per precisar que, com a conseqüencia 
deIs ajustaments finals, va sorlir de Comissió el pro
grama 13.04.02, Capítol IV, amb 60 milions i toca ser 
50 milions. 

Fa referencia logicament al vot particular de l'es
mena 26 elel CDS, i 45 del PSOE. 

EL SR. PRESIDENT: 
26 del CDS i 45 del PSOE. Bé, ara tenelran per 

poder ... 
Per defensar el vot particular. 
Sí, Sr. ... 

EL SR. ALFONSO l VlLLANUEVA: 
Dins aquesta qüestió d'ordre que ha plantejat el 

Conseller d'Economia i Hisenda, amb exactitud el que 
va pas ar és que a Comissió es varen aprovar 60 mi
lions, i als reajus lam nts e varen reajustar aSO, pen
cIenls del reajustamcnt fina l de prés d'aquest Pie o 
ab os d'acabar aquest PIe, de mOment estan, pel rea
justamenl SO, per ' se n'havien aprovat 60 a Comjs ió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molt bé. 
Per part del Gmp Parlamentari Unió Mallorquina, 

té la paraula el Sr. Miquel Pascual per defensar el vot 
particular a l'esmena núm. 26 del CDS i a la 45 del 
PSOE. 
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EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El sentit de 

mantenir el vot particular era, precisament, perque no 
sabíem si quadraria el Pressupost, i si el Pressupost 
quadra, nosaltres retiram el vot particular. 

Mol1es gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. Senyors del Grup Parlamentari AP-PL. 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 
Sí, exactament el mateix criteri que ha exposat el 

Portaveu d'Unió Mallorquina. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. 
Passam a un altre vot particular que hi ha a l'es

mena núm. 26, del Grup Parlamentari PSM-Entesa de 
['Esquerra de Menorca i a la 54 elel Grup Socialista. 
Per defensar el vot particular o per retirar-lo o per 
emetre opinió, té la paraula, qui? 

Per part el'Unió Mallorquina, el seu Portaveu, Sr. 
Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sr. Presielent, Sres. i Srs. Diputats. Seré molt breu, 

p Grque ja hem fet referencia a aquesta partida. Es trac
ta de 40 milions de pessetes que hi havia per fer expo
sicions que eIs grups de I'oposició han redu'it a 20, a 20 
milions de pessetes. Molt bé, ja que aquí s 'ha parlat de 
Miquel Barceló, per exemple, nosaltres sabem que si, 
per exemple, per fer una exposició nDm é-s de Miquel 
Barceló, l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, po
den ser 50 milions de pessetes, amb aixo ho he dit tot, 
o sigui, fer exposicions, de 40 milions baixar a 20, tot 
el programa que hi havia fet a la Conselleria de Cultu
ra que era bastant extens quedara molt mermat, tenint 
en compte que aquí, no només és Palma, sinó que es 
tracta de fer exposicions a tota la Comunitat Autono
ma de les Illes Balears. Per tant, nosaltres mantenim e l 
vot particular, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. HugueL té la paraula. 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 
Sí, gracies, Sr. President. Per manifestar que el 

nostre Grup, AP-PL, també manté el vot particular a 
aquesta esmena, entenem que aquesta reducció, sí que 
s'ha aplicat allo el'anar al 50 %, no sé prou bé sota 
quin criteri, els seus molius tendran, pero, de tothom 
és sabut i, sobre tot, ele membres elel Grup Parlamentari, 
en aqucs t cas, elel PSOE, que per fer exposic ions que 
tcnguin una certa rdlevüncia i que tenguin un cert rc
nom, ~llTeu dc tola la Comuni!at AutOnoma, no 501a
ment exposic ions per fer-I es únicament í exc1usivament 
a Ciutat de Mallorca , 20 millons són molt pocs, poelran 
fer, en tot cas, o una expos ició el'una cerla categoría o 
al1a:- dOD2T't SU Dart a cxpüsicions petites que es puguin 
kr als diféTCil'S i:,dre!'> de !es nus;rcs iiles. Per lanl, 
aqLH~st vot panicular, sí que nosalt¡-es el mantenim, J1l.2l
gr=:l ja sabcm quina sero. 13 ~;ort d';¡que <:; la reelucció. 

Moltes gro.cics. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Pur1a"eus quc vulguin intcn'cnir ? 
Pcr part del Crup Parlamcntar i PSM-Entesa ele l'Es-

quena de Menorca, té la paraula el seu Portaveu, Sr. 
López i Casasnovas. 

Per qüestió d'ordre? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, a nosaltres, tates les nostres referencies ens sur

ten que la reducció és de 10 milions, no ele 20, i ens es
tranya que es parli de reducció de 20 milions, perque 
ha havia una esmena de 20 milions, pero la transacció 
varen ser 10 milions, i ens estranya i s'hauria d'ac1arir. 

EL SR. PRESIDENT: 
Convé que ho ac1arim, Sr. Alfonso, de manera que, 

tranquil que ho ac1arirem, si és possible. 
Per part del Grup .. . 
Per qüestió d'orelre, Sr. Sena? 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí, per aques tema. A nosaltres ens surt que queela 

reelult ele 40 a 20, Sr. Alfonso. Nosaltres posavem de 
40 a 30, vos tes de 40 a 20, i nosaltres varem venir a bé 
amb 40 a 20. Sí, cree que sí. 

EL SR. PRESIDENT: 
Hi ha algú més que vulgui intervenir per ac1arir ... ? 
Té la paraula el Vice-presielent, Sr. Ruguet. 

EL SR. VICE-PRESIDENT (Joan Huguet i Rotger): 
Gracies, Sr. President. Sr. Alfonso, ens acaba de 

clonar una alegria momenUmia, vu1l dir, si podem reeluir 
només 10 milions de pessetes, m algrél t mantinguem el 

. \'ot particular, tot a¡;o hem guanyat, amb aquesta equi
vocaciÓ. I no em sabria cap greu que nosaltres ens ha
guéssim equivocat, que en tost ele scr una reducció de 
20, només fos una reducció ele la, no em sabria cap 
greu. Ara, el meus papers, que m'agradaria poder com
provar amb un Hlustre Sr. Diputat del seu Grup, que 
vam fer feina, revisant totes aquestes coses, fins a llar
gues hores de la nit, la reducció jo la tene quantificada 
en 20 milions de pessetes. Ara, transaccionam en 10. 

EL SR. PRESIDENT: 
20 . 20. 
El Sr. López i Casas novas, vol fer ús de la paraula J 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Sí, Sr. President. No em pensava, a aquestes hores 

ele la nit, tenir l'oportunitat d'entrar, de bell nou, en 
el tema de les prioritats. És obvi que, qua n es tenen 
40 milions ele pessetes, es poden fer exposicions molt 
r.Jés rellevants que qua n se'n tenen 20. Pero és evident 
també que no ens poclem comparar amb altres Comu
nitats Autonomes només 3mb el bo, deixant el que és 
,~lolent ele bandél. Tenguin en compte que les exposicions 
de renom no clonen una promoció artística elirectament 
com s'ha plantejat aquí, de cara al foment de la creati
"itat als jovcs pintors. Les rxposicions cle reno 111 , aixo 
~í, serveixen per sortir a la prems;:¡ , probablement, i sor
tir a les folografies, pe[!J és Vil icma ele prioritals, i 
nos;:¡ltrcs vam crcure COi1c"~'nicnt pro)Josar una reclucció 
ele 10 miliolls, p'~rquc no 2fectúvCI11 tampoc b possi
b¡jitat el e realitzar cxposicions, ara, les vo!ícm més 1110-

deslcs, si reia falta, potser bauríem ele recluir el nom
bre, tenguin cn compte que an,b 20 milions s'han fet 
expo sicions prou rcllevJnts aquí, a I'anterior etapa, 20 
milions i, en COl1Seqüencia, senzillament, mirin, facin 
una prova de modestia, apliquin amb prioritats els Pres-
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~l1posts i pl"obablemcnt anirem a parar a situacions 
molt Im:s v:llides. Ql1ant es exposicions d'ambit balear 
)¡elll fel a les ]]les Balears? Quantes el'ambit balear? 
Clp, fins ara. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula la Sra. Conse11era de Cultura Sra. 

¡'viaria Anlunia Munar. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO I CULTURA 
(Maria Antunia Munar i Riulort): 

Sí, Sr. Presiden t. A aquestes hore s ja no pensava 
inteneuir, pero, davanl aques tes inlenenciol1s i el que 
s'! -\ susci lal , dir que JI cl mcu programa qu vaig pr -
SCJ Lar, vaig di¡- que eJs objeclius dins aquest ~tpartat 

r )1 acollscguir la prornoció de pinlors nlnllorquins jo
ves i pJ·om oci nnr- Io ' . DeIs pinL rs ma ll orquins cunsa
grn ls, a 'anvi (\'homenalf:,"C , pinlors eslrangers que s i
guin re id nLs, pinlors mallorqLlins que p r la seva r ¡na 
promocionil1 Mallorca a I'cslrangcr. Hi llavía clirerenls 
xposiciolls previ les, u n ex posici un l logi a ele Al igi 
assu, com vo tes saben Ull ilalia que dóna a conej

-x l' la nOslra ill a, exposic i n ' historiqucs sobre I cor-
risme, es pcnsava dllr també a ¡\Ilenorca i a Eivi a, 

ex po ició an lolbgica de Garcclla, exposicion el · tupis
'OS, exposició·hom ena lge al cen Lc l1ari Dnmo Be:n.í.n, Ma

llorca, dins ¡'art d'av8nlguarda que ontcmplava Miró, 
Barc ,16 i Gar fa- evi lla , per passejar per I'es lranger, i 
cxposicions-homena Lges a pinlors morts, enir ells Tar
rasó, Riba Oliver, Bauzft, B rnal.egi i LIorenr;, erda. 
Aqu sles ercn unes de Je exposicions que ·0 vaig pre
veure, i els recordaré que vo tes em varen dir que seria 
inl<t: r sanL que vcngués amb un programa conCr L i que 
no digu's qLle fada exposicions, loó que cm preocu-
1 1, de g slionar aquesles exposicions, 110 vull dir e l 
que ...-ostes han acollscguil, perque realmenl i es es
lionen .i. p.rc el! f J- lIn xposicions i es prescn l n a 
un programa i després e dill que no, aqueste ge lion 
en fan quedar en baslant mal lloc. 

Sorli,r a la premsa ¡ a les fotografies , miri, és lm
j101'1anl sorlir-hi no sortir-hi , pe ro el q"uc é impor
lant é [el' bones exposicion , Va le ·1 que I rapos n és 
qUe e facin unes exposi i n l lalm 'n pt vi.ncianes, 
LUles exposi ion amb uns alalegs ridí uls , p rque, amb 
aquesle quanLic e nomiques, no donam per a més, 
LIO ca laleg ele ca legoda val 3, 4 m ilions de pcsselc , i 
"t¡xi els f'an a loles les altres omunilal Autonome. És 
totalment absurd tenir una Llotja i tenir-Ia taneada tot 
I'any, perque jo, per fer exposicions d'aquestes que vos
tes cm proposen, prefercsc la Llotja taneada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Senyors que vulguin intervenir? 
El Sr. López i Casasnovas té la paraula. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sra. ConseIlera, el nostre Crup no li ha fet cap pro

posta d'exposieions, ni una, no ha eseoltat amb ateneió 
el 11istat de magnífiques exposicions que tenia in mente 
de fer. Nosaltres 1i recomanem que, si en lloc de 40 mi
lions, en té 20, no faci exposicions provincianes, no, per
que, de vegades, la filosofia provinciana és la que pesa 
com una llosa damunt la 110stra Comunitat Autónoma, 
ara, en faci manco. Miri, si en tenia previstes ele fer 4, 
S, o la regula que ens ha dit, en faei manco, en faci una 

cnguan ,ell farem una nitra I'an que vc, de rellcvancia, 
d 'imporliln .ia . Pero, ;) més , li s uggcrcsc un allr · 
ma, si ;) v l ', li scmbla , per renl ' tbilil1.ar al m üxim els 
diner públtcs, i és an·ibar a ne I ds ¡;lInb J"lInc!n ion·, 
amb aixes eI'Este lvi, I L ()(.;o és p()s~illc, i VOSlC ho al'. 
Aleshores es tracta ele prioritzar, si nosaltrcs no tenim 
el Pn;s~lIpo ' l s del 11inislt.:ri el ultura ni de la ene
r¡-dilal el' ,ClLalunya, ni del ¡'vlinistcri I"ntn "$ cI...: ullu
ra, rarem I que rnodcsl::t1ll nt i 1 n menL I U!!ll ~m, amI 
un cspcri l crea! iu , p ru, per fa or, no I regucm ' ls peu 
lit.:! 11. n ' ()1, qll é 0.:1 4u~ 111011 's \'(.;gad<;!s ejITI dcix<UlL 
el banda prioriwls, a l nos u· cnlcndr-e, moll més im
portanls el pI' In()ció d nous va lors él · r aliviLat. 

'. 
EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Crup Parlamentari CDS, té la paraula 
el Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Molles gracics, Sr. President. A aquestes hores i ja 

csta molt debatut aquest tema, no puc, sinó, reiterar 
arguments, pero és que, ele vegac1es, en aquest cas el 
llostre vot és positiu a I'esmena i, per tant, no vull 
deixar sense una explicació. Els arguments ja estan ex
posal , t t. -1'eclivamenl, tracIa d'uJ1a qüestió ele 
priorital i es lracta d'e tabli.r un prioril<!lS en fundó 
el UllS objecliu i en [unció eI'una programació le la pro
pia Con elleria que torna a desta al' una vegada mé j 

LOmo íl subraJlar ha e tal, 'n un gran pe c,;nlaigc, amb 
l.lJl maxim percentatge, ha estat consensuat per tots els 
Crups Polítics, el que passa és que en aquests moments, 
aquí, al PIe, veim aquelles coses en les quals no s'ha 
arribat a un consenso 

Jo crec que és cert que la feina de cultura, i així 
queda expressat als Pressuposts, és fonamentalment, ha 
de ser fona·mentalmcnt una feina dins la base, i així ha. 
qucclzlt expressat a les prioritats que es manifesten de 
manera implícita en el document, c1ins el pressupost 
tal com ha sortit de Comissió tal com previsiblement 
sortira d'aquest Parlamen t. 1 aixo significa que s'han 
de canviar detenninades prioritats i, per tant, que s'han 
de sacrificar determinats objectius que, probablemcnt, 
com s'ha dit, són moJt més enlluernants, són molt més 
macos, permeten un llulment personal i polític rnolt 
més gros, pero possiblement s'han ele posar en segona 
línia, en aquests moments, en aquesta eircumst~mcia 

concreta de la nostra Comunitat. 
Nosaltres ens hem abstes de moltes esmencs que, 

la veritat, amb la mar al Cal', ens hagués agradat molt 
de volar, pero, ju lament, perque no les bem pogul 
vOlar, per<:¡ue ón projecles aLractitls que seria molt 
importanL posar en m'lrxa, pero les Jimitaciol1 pre tI

pOSl~l.J·.ies ens han impedíl votar a favor d'aque tes e -
mesnes, les li mitacions de la quanLia i per 110 fer un 
pressupos l desme urat, per aquestes mateixes raons ens 
veim obligats a contribuir, amb unes mesure restricli
ves, a recluir aquelles partides que realm~nt no tenen 
tina incidencia tan orossa n la feina de base per a la 
nostra cu l· ura i pcrmet n, pe¡- ventura, lIna de pesa més 
filcil j, aixc í, més Jl u'ida, per' po !'iblp.ment s'ba cI'admi
ni lrar millm- i 'ha de priori Izar en funció d'aItres 
objectius. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Crup Parlamentari SociaHsta, té la pa

raula el Sr. Damia Pons. 
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EL SR. PONS I PON S (Damia): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Nosaltres tenim 

moH ciar q u i dan 'era aqu·_sl n unciat d'exp le lon 
hi hagués hagut una sisLemaLi a rigorosa i e nvincen t, 
diffci lm ·nl hi hagués haguL reducció. VosLe sap perfcc
wmenL que a nosaltres ens agraden els programes moll 
e Dcr L , d' vcgadc , cls programes moll oncreLs, PCfI), 
que siguin realmenL ele totes les illes, que estiguin al 
dia i vos te, Sra. Consellera, l'exposició que ens ha fet 
fa un mom"nL, si no record malament, quasi tot el 
programa d'cxpos i ' ¡ ns eren p¡-ogrames de Ma ll orca, i 
jo s III maLlorqui i m'agrada molL cure pinlura i "cure 
arl, per ' cree qu' voste és on eJ lcra de ullLlra de les 
Illes Bale:II:., reim qLH; aqu sin \'i ' ió provinciana, 110 
ens la imputi a nosaltres, que fa un momenL, em pa
reix que hem exposat un programa llarguíssim, l'hem 
defensat, millor clit, un programa que és escrit i, de 
provincianisme, res dG res. Ara, aixo sí, quan es parla 
parla d 'exposiciol1s, immeelia Lam en t surten aquests noms 
que quan estaven pcl carrer de San Alonso, dins uns 
baixos humits, ningú no se'n recordava, ara tOl ha de 
ser Miquel Barcehí, tol ha de s;~r una cosa bumbastica, 
L1na cosa espectacular, un gran cat¿l leg, aquest Diputat 
ha coHaborat amb catalcgs durant aquesls quatre anys, 
al Museu de Mallorca, a l'exposició, per exel1lple, elel 
Sr. Archi Guilcs, qU(~ no va costar res, només va costar 
editar el cat~tleg, els que hi varem col'laborar aquest 
Diputat i elos més , no varem cobrar absolutament res, 
elins Cultura, ja veu que hi ha molt de quixotisme. r, 
fins i tot, mil'i si va anar bé, que el Sr. Archi Guites, 
una de les figur"s mínil11<ll11ent dignes de l'art de post
guerra, un art propiament d'estraperlo i d'especulació, 
que no ele qualitat, no només no va cobrar ni va costal-, 
sinó que el Museu va guanyar alguna obra el'aquestes 
ele cara al seu elcp~sit. Crec que, pcr tant, deixem anar, 
per gastar aquestes milionaeles amb actes espectacu
lars, al11b actes electorals, que aquí feim campanya ver
gonyant elurant quatre anys, i facem cxposicions, afro'n
tem el tema ele cultura amb neutralitat i imparcialitat, 
que amb aix::'l tots estam el'acord, i no intentem gastar 
les grans l11ilionacles per una part amb coses espectacu
lars i regatejar, com a mercad(~rs, fins i tot a beques 
per informar-se els nostn~s pintors de cara al que es fa 
clels Pirineus per amunt. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra. Consellera de Cultura. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO 1 CULTURA 
(Maria Ant::'lnia Munar i Riutort): 

Sí, per clonar resposta al Sr. Pons. Les exposicions 
itill;,rants amb el Ministeri de Cultura, cls. intercanvis 
c u}[ur,lls amb al tres ComunitaLs AuLünomes, l'exposició 
ele cerúlllica ele les IlIes Balears, com vaig explicar a la 
mc\'a intervenció, l'e-,posició antobgica ele Aligi Sassu, 
I'antologia de Garcella, el corsarisme, l'exposic ió ele La
pisos, no tencn perquc només veure-s a Mallorca, vos tes 
fal-an que l10més es puguin veurc a la nostra illa, pe¡-
que retallen el pressuposts en un 50 %, jo no h e dit 
que només t'S poguessin "cure a Mzlllorca, aquestes ex
)Jcsicions, unZl \'cgatla estJ organitzat i tens el cZltúleg 
Cet es pot dur a Mallorca, M:~norca , Eivissa, Formentera~ 
L'S una qüestió, tan soIs, economica, si hi ha cliners es 
pot fer, ~;i no hi ha diners , ni es pot fer I'exposic ió, 
ni es pot clur a MenurcZl ni a Eivissa . A la comparei-

xen~a vaig parlar d e- fer aquestes exposieions i que fos
sin it ineran ts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació el vot particular deIs Grups Par

lamentaris AP-PL, a les esmenes 26 del PSM i a la 54 
del Grup Socialista. 

Sres. i Srs. Diputals que votin a favor, es volen 
posar dr"ts? 

Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es vol en 

posar dr,cts? 
MoItes gracies. 
Resultat de la votació: a favor, 28; en conLra, 30; 

abstencions no n'hi ha. Queda rebutjat el voL particular 
que hem sotmcs a votació. 

1 queda un aItre voL particular, deIs Grups AP-PL, 
per un costat, i UM, a l'esmena núm. 31 del Grup Par
lamentari CDS. 

Té la paraula, per part del Grup Parlamentari Unió 
Mallorquina el Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOR6S: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo encara eles 

que intcrvenc a aquesta Cambra, maí no he demanal 
un canvi de vot, i ara m'alreviré a demanar-lo. És pos
sible que no em facin cas, pcru jo ho he de fer, j hu 
he ele l'er pel següent. Aquesta esmena, que és un reLall 
ele 10 milions dG pessetes, passar de 30 milions a 20 mi
lions ele pessetes al capital corresponent a l'esport fede
rat, o sigui, transrercncics él les federacions esponivcs, 
pensam que és un greu error per part ele l'esmenant 
i que no se'n temien exactal11ent de la transcendencia 
d'aixO. Ho explicaré. 

En primer 1Ioc, nosaltres tcnil11 que 1'any 1986 va
ren rebre 21 milions de p;~sseles les federacions, per 
part del Consell Superior d'Esports, i 18 l11ilions ele pes
setes per part de la Comunitat, i l'any 1987, 21 i 17, i, 
efectivament, si es mira des el'aquest punt de vista, bé, 
d;~l Consell Superior d'Esports no se sap enguany, per
que no esta negociat el que es rebra, i es demanaven 
30 miilons, pujar aquest CapíLol. r bé, i es baixa a 20, 
que encara és més que els pressuposts del 87. Ara bé, 
així i lot jo he de elir que hi ha una mancan;:a molt 
grossa ck diners, de doblers per part ele les federacions. 
En primer 1I0c, hem de dir que els 21 milions de pes
setes que ha donat el Consell Superior el'Esports i que 
pensa donar, només són, únicament i exc.Jusival11ent, 
per clcspla~a l11;~nts des de les IlIes Balears a la penín
sula dels esportistes, ens queden tot el que són despla
c;:amenls entre iHes, més activitats propies de cadascuna 
ele les federacions. r quantes federaeions hi ha a !es 
Illes Balcars? N'hi ha 49. r aquestes 49, només pel ret 
eI'obrir les portes, és un cálcul molt facil ele fer, un 
lloguer, una secretaria, nosaltres no podem baixar de 
150.000 Pts. cada mes per fccleració, ele despeses, 150.000 
Pts., 1.800.000, multiplicitat per .50, ens n'anam alOa mi
lions ele pesse tes, nOl11és per abrir les portes 50 federa
cions. 1 des d'aquest Parlament es va dir a la Conselle
ria de Cultura, a la Consellera, a un deba t anterior que 
hi va haver aquí, que es possassin en contacte amb 
1es fcderaciol1s i se'ls va dir, no, és que ja hi estam, en 
conLacte, i la r espos ta de les feeleracions quan, amb 
una carta, han demanat, o sigui, ha ckmanaL per part 
de la Consellcria que parlin ele les seves necessitats, hi 
113 una llista de ncccssitats, i abans de parlar ele I;-¡ 
!lista, jo he ele dir que demanar no fa preu, tots ho 
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sabi:m que demanar no fa preu, pero es que entre el 
que es elemana i el que sc'ls dóna aquí, 20 milions de 
pessetes, hi ha una diferencia com el'enterra al cap cu
rucull de la Seu. 

SoHicituels ele subvencions del primer scmestre de 
l'any 1988, per part de 27 f'eclcracions, perque 22 en
cara no han contestat, 123.918.037 Pls., no especificaré, 
no pLTclrc el temps. Senzill~\fncnt, és moH tard, i jo eL'
man que reconsidcrin que les federacions que són els 
organismes que han de servir d'enílac;: entre el Govern 
i la societat que ha ele practicar aquest esport i que 
al)ans el Sr. POllS ells reia aquesta especie el'elegia ele 
l'CSPOl"t, a les fedl'l"acions, que s'ajudin, pcrque pensam 
que no s'ha pensat bé. . 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Vice-president o el Diputat Sr. 

Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 
Gracies, Sr. President. També per [el' la defensa 

d'aquest vot particular, encara que sigui reiterativa l'ex
plicació que ja ha fet cl Portaveu d'Unió Mallorquina. 
Jo, simplement, recordar també a aquesta Cambra, que 
té molt bona memoria de totes les actuacions, no de 
fa una setmana, sinó de fa dos anys i fa tres anys, del 
que aquí s'ha parlat, és que més d'una vegada quan hem 
estat tractanL temes que van referits a inversions o aju
des a l'esport en general, un deis temes que sempre 
sortia, i record intervencions tetes pel Grup Parlamen
tari, sense dir noms, per no obrir qüestions personals, 
pero elel Grup Parlamentari Entesa de l'Esquerra de 
Menorca-PSM, per certs representants que avui són tam
Qé dins el Partit Socialista i per altres represenlants 
d'aqu.:sta Cambra amb anterioritat, es eleia que era ne
cessari incrementar les ajudes a les federacions, per
que les quantitats que es elestinaven eren mo11 petites 
i que hi havia vega des que equips que estaven dins una 
feclcració i que pertanyien a illes menors, no havien po
gut fer una serie de clesplac;:aments per participar a 
campionats el'ambit balear, a causa d'una manca de pres
supost de la propia fccleració i que, pel" tant, seria molt 
con\'enient l'incl"ement el'aquestes ajudes a les federa
cions. Simplement, no vull tornar a elemanar la recon
sideració del vot als Grups Parlamentaris, pero que sí 
es tengui en compte que, fins i tot 30 milions de pesse
tes, s'ha manifestat ja aquí, és una xifra mo11 molt mo
desta per ajudar lotes les tederacions que hi ha a ies 
noslres illes. Per tant, el vot particular que nosaltres 
mantenim i que, si no es canvia el vot de certs Grups 
Parlamentaris, obeeix a un error de principis i obeeix, 
per que no dir-ho?, a escoltar molt atentament les co
ses que es diuen a aquesta Cambra i veure quines pos
sibili lats tenim, any rera any, d'anar incrementant 
ayudes que, per unamitat aquí dins, més d'una vegaela 
han coincidit que eren necessaries i que estaven dOl;cles 
insuficientment. Per a¡;:o mantenim aquest vot par
ticular. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus que vol en intervenir? 

El Sr. López i Casasnovas té la paraula pel Grup 
Parlam;;ntari PSM-Entesa ele l'Esquerra de Menorca. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Srs. Diputats, consícleram que els milions que hi 

ha rcflectits al Pressuposts per federacions, segurament 
són ínsuficien Is, si es vol clonar abast als elespla¡;:amen ts 
deIs clubs fcclerats a la península, als cksplac;:aments in
ter-iiles, a les activitals p¡"opies de les lederacions, si 
bé I~S cerl que lambé hem ele pensar que el Consell Su
pajor cl'Esports enClra no ha dit l'assignació que hi 
haura, si tenim en compte la filosoria que han seguít 
els altres anys, hem de pellsar que será escassa, que 
eslara congelada, i tambe ~s evident que hauríem vist 
amb inlcres que el 87, la Comunitat Autünoma hagués 
invertit, no 1 milió manco, sjnó 1 milió més o 2 mi
lions més, a m~s a més, perú no ha estat així. 1, en 
cOllseqi.icncia, nosalLres el que hem defensat des de la 
tribuna cl'oraclors, el que elefensam ara des d'aquest 
escó és que, per a tot el tema ele ['esport federat hi 
hagi transparencia, democracia, que hi hagi les inver
sions elirectes a les federacions i no només amb els 
subterfugis ele pagar a clubs, salvar, superar l'escull de 
passar per les federacions, qwo les delegacions insulars 
de cada fecleració tenguin l'assignació que els corres
pon, que els toca. És eviclent que nosaltres veuríem 
amb gust un augment pressupostari en el seu moment, 
creguin ~ue l'esport federat és prou important perque 
hi hagi Hna política nova en aquest tema, pero tanma
teix i fins que no es donin aquests organismes necessa
ris ele particip<:!ció clemocratica i de transparencia, cree 
que, en aquests moments, l'assignació corresponent és 
insuficient per a tot el que es voldria fer, pero sufí
cient si atenem al que es fa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS té la paraula 

el Diputat Sr. Francesc Que1glas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. Presielent. Miri, són di verses les 

raons que varen dur al CDS a presentar aquesta esme
na a la qual va donar suport el Grup Socialista i .-=1 
PSM. La primera d'ella és una qüestió de prioritats, 
una \legada més. Nosallres entcnguérem i entenem que 
al tema de l'esport és molt més important invertir en 
equipaments i aquests 10 miliolls de pessetes que nosal
tres llevavem de Capítol IV anaven íntegrament 
despr8s, amb esmenes transaaccionacles, han anat 
a parar, aproximaclament, a Corporacions Locals 
per a infraestructura csportva, pero, endemés, hi 
ha unes altres raons. No és que no considerem 
important l'esport federat, pero hi ha una sene 
de raons que aconsellen la racionalitat, aconsellen 
estudiar aquest tema amb profunditat, perque, si 
hi ha alguna cosa, si hi ha algull món dubtós en aques
tes qi.iestions, sobre la finalitat el'aquests doblers és 
aquesto Vos tes són perfectament conscients que moltes 
vega eles el elestí que se'ls dóna, en realitat, a aquests 
doblers, no esta suficientment justificat, no són sufi
cientment clars, no són suficientment transparents i 
se'n van per camins que, efectivament, no benefiCIen 
el destinatari darrer que és aquell que practica, l'afic
cionat que practica esport federat als clubs modests, 
sinó que es percl pel camí de sous encoberts, de deter
minacles activitats de tipus social i gastronomic que, 
en definitiva, graven sobre aquestes transferencies que, 
des el'aquí, es donen a l'esport. Jo estic absolutament 
segur que la quantitat romanent per a esport federat 
que voste mateix ho ha reconegut, Sr. Pascual, és més 
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alta que la que hi havia l'any 1987, si aquesta quantitat 
s'administra d'una manera molt rnés efica¡; i transpa
rent, i la Comunitat Autonoma que, en definitiva, és 
d'alla on surten els doblers té un control molt més 
gran del seu destí, no són més que suf'icients, sinó que 
la seva eficacia pot quedar practicament duplicada, i, 
akshores, en aquest sentít és en el que nosaltres hem 
posat aquesta esmena, i si aquesta activitat de la Co
munitat Autonoma agafa aqucst nou signe, sense dub
te, I'esport federat i tots els esportistes es veuran pro
fundament bencficiats. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la pa
raula el Sr. Damia Pons. 

EL SR. PON S 1 PONS (DAMIA): 

Sr. President, Sres. i Srs . Diputats. M'ha ajudat 
molt sentir una [rase del Sr. López i Casasnovas, és 1n
suficienl per al que s'bauria d;~ [el' i és suficient per 
al que es ['a. Crec que, en l11aLC:ria d'esporLs, hi ba un 
passat, hi ha qualre anys, aquest quatrienni negre de 
la cultura, també el podríem estendre a l'esport, pcr
que les iniciatives no varen ser precisament aforluna
des, i recordant una frase de «E l Quijote», «aquellos 
polvos trajeron estos lodos». És evident que els grups, 
no diré de l'oposició. en aquest cas, la majoria, alman
co, en aClucst aspecLe, ienim una profunda desconfian
c;a en materia el'iniciatives esportives que no estan per
fectament definides on aniran a parar. Tengui en comp
te que en materia d'esports, durant aquests quatre anys 
passats, varem senti r autentiques enormitats. El Sr. 
Bascuñana va arribar a proposar la creació d'una es
cala ele motociclisme, ja valgui com a exemple. És a 
dir, crec que en materia d'esporls és necessari progra
mació, és necessari priorització i aquÍ, a aquestes par
tides hi ha bagut una priorització, tal vega da discuti
ble, pero raonada. S'han incrementat amb 50 milions 
ele pesse1es els equipaments esportius, nosaltrcs, el 
Grup Socialista, pre[erim atendre'ns a la racionalitat 
que implica haver augmentat 50 milions de pessetes 
amb equipaments esportius, abans de deixar-los en les 
seves man5, actuacions davant federacions, que, per les 
poques explicacions que han donat aquí, ens merei:--:en, 
ens reiteren una profunda desconfianc;a. 1 aixo qw~ con-
5ideram que les federacions són interlocutors davant la 
Conselleria. 1 vull recordar aquí una interpeHació se
guida d'una moció que, per cert, no va ser secundada 
per vostes, en el sentit d'atorgar a les federacions el 
papel' d'interlocutor dins la seva area esportiva, de cara, 
110 a estirar duros, per favor , f3cem política sr~riosa, de 
cara a rebre suggercncies i a elaborar programes cs
portius, qui és responsable d'2quests programes, que 
és la Conselleria de Cultura dillS l'area d'esports. P '~ r 

tant, el tema crec que esta ben equilibrat, s'han prio
rilz,q cls cquipamellts. i nosaltres creim que s'ha do
nat una passa racionalitzadol'a i s'han aturat unes ac
luacions teIl1ptaclor,~s de cara a les proximes eleccions, 
l)f" r~ no tant ele cara al fument ele l'esport. 

Molles gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra. Consellera de Cultura, Sra. 
Maria Antonia Munar. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO I CULTURA 
(Maria Antonia Munar i Riutort): 

Sr. Pons, li respondré que, bé, jo sempre es tic molt 
atenta al que l'oposició em diu, i aquell dia li vaig dir 
que les fcderacions eren tengudes en compte per la 
Conselleria, i tan en compte les hem tingut, que els 
hem preguntat guines eren les necessitats. I ens han 
dit que, el primer semestre de l'any 88, les seves ne
cessitats es xifren en 130 milions, i vos te deIs 30, en
cara en retalla. O les he de ten ir en compte o no les 
he ele ten ir en compte. Si les he de ten ir en compte, 
els he de fer cas, i si els he de fer cas, els he de dir, 
aquí, que el que han de fer és augmentar les ajudes 
a les federacions i no disminuir-les. 

EL SR. PRESIDENT: 
No, Sr. Pons. No hi ha més intervencions. 
Passam a la votació del vot particular. 
No hi ha més intervencions, Sr. Pons. 
Passam a la votació elel vot particular que té el 

Grup Parlamentari AP-PL i UM a l'esmena 31 eld CDS. 
Sres. i Srs. Diputats que \'otin a ravor, es volen ai

xecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

posar drets? 
Moltes gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la votació: vots afirmatius, 28; vots en 

contra, 30; abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjat el 
vot particular que acabam de sotmetre a votació. 

Acabat el debat de la Secció 13, procedeix sotme
tre a votació el total d'aquesta Secció. 

Sn:s . i Srs. Diputats que voten a favor del pres
supost de la Secció 13, es volen aixecar drets, per fa
vor? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
posar drets? 

Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets? 
Resultat de la votació: vots a favor, 33; vots en 

contra, 21; abstencions, 4. Queda, ido, aprovat el pres
supost de la Secció 13, de !'Informe de la Comissió el'E
conomia i Hisenela de la Uei de Pressuposts. 

Passam a debatre la Secció 14, i 11i ha una esme
na a la lotalitat, que formula el Grup Parlamentar io 
Per defensar aquesta esmena, té la paraula el Diputat 
Sr. Josep Alfonso i Villanueva. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Si m'ho per

mct.-:n i per tal d'agilitar a aquestes bores, agruparem 
l'esl1l ena a la totalitat amb les CSl1lencs núm s. 5 i 6, i 
aix í rarem un debat com1'1ct i no anirem a debats 1'ar
cials. 

Prcscntam una esmena a la totalitat i prescntam 
una csmcna de reelucció de transferencies corrents, és 
a dir, subvencions, de 52 l1lilions, i presentam un pro
grama economic alternatiu al no-programa econ:Jmic 
del Go\'ern de la Comunitat Autónoma . 

Aquesta esmena de totalitat, juntament amb les al
tres, inclou tant un rebuig di: la proposta de la COllse
lleria el 'Economia, COl11 un rebuig a l'actuació elel Go
vcm en materia de política econ'Jmica g¡~neral. El 
Prcssupost, com sap el Sr. Conseller, com sap el Go
vem és responsabililat ele la Consel1eria, la Consel1eria 
ha ele coordinar aquesta materia, ha ele coordinar, en 
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aguest aspecle tola l'actuació del Govern. ÉS, com he 
dil, la scva responsabilitat. I la veritat, Sr. Consellc:r, 
és que nquesla feina ha estat inexistcnt. La elocumcn
tació d'nquests pressuposls a nivell de memories, etc., 
ha estat escassa, inexacta, mal presentada. La formula
ció elel Pressupost per progrnmes no exisleix, parlar ele 
programes en aquest Pressupost és una simple ciencia
ficció, cns ho cicia fa molt poe la Conscllera de Cullu
ra, diu que una vegada aprovat el Pressupost fará un 
programa, i el ho del cas és que ha dit la veritat. La 
Consellera ele Cultura, amb una sinceritat que li agraúl1, 
ha dit una \'crilat que els aItres Consellers no diuen, 
p ero que podrien dir 101s, en acabar el Pressuposl, 
veurem quin programa tenim. 1 no és aixo, un pl'es
supost per programes és un pressupost que es formu
la clesprés ele saber el que s'ha de fer, no que es for
mula a base ele subelivisions ele seccions, a base ele clir 
subprogrames, a coses que no tenen res a veure amb 
una aulentica formulació per programes. És a elir, un 
programa d'Ordenació elel Territori ele Meeli Ambient, 
un altre a Agricultura ele Meelí Ambient, un altre a In
dústria ele Meeli Ambient, ctc. Aixo no és un pressu
post per programes, vosle no ha aconseguit que es fes 
aquest pressupost per programes, i no ha aconseguit 
que fos un pressupost mínimament presentable. Jo es
per, J'esperanc;a és una cosa que no he perdut mai, que 
sigui possible que més enclavant pugui aconseguir aquest 
minim de coorclinació ele les elistintes Conselleries en 
aquest aspecte, encara que només sigui, encara que els 
regnes de taifes, que són caelascuna de les Conselleries, 
i voste ho sap millor que no jo, Sr. Conseller, fa aques
ta feina ele coorelinació, una feina de titans, i ele titans 
n'hi ha pocs, per aquí, una feina que és qua si impos
sible, que faria falta un canvi tan substancial que, la 
veritat, Ji elesitjam tota la sort per aconseguir-ho, pero 
creim que no ho aconseguira. 

Si aixo és importanl, per fer una esmena ele tota
lita t a la Conselleria, perquc és una de les feines més 
fonamentals que té, encara és més important o és més 
preocupant l'altra part, i és més preocupant perque 
aqu;~s t tema, en elefinitiva, afecta aquesta Cambra i afec
ta inclirectament els ciutaclans el'aquestes illes, pero el 
que sí afecta clireclamenl els ciutaelans eI'aquestes illes 
és la política economica que vostes, teoricament plantc
g¡~n i que nosallres, i jo en aquest moment elic, que 
vostes no plantegen, que vos tes no tenen. Perque, que 
és el que ens han elut a aquest pressupost? 

Sr. Conseller, ele política economica en aquest pres
supost, ens han dut subvencions corrents i de capital, 
ens han clut subvencions a interessos, elos punts, cinc 
punts, sis punts. Molt poques, i em pas, per no elir cap 
actuació directa de les distintes Conselleries economi
queso És evielent que no totes les ha ele fer voste, pero 
am b la nostra proposta, totes les ha ele coordinar una 
Conselleria que creim que ha ele ser la eI'economia. Nos
aItres hem criticat aquestes actuacions, i les hem cri
tieacles reiteraclament, perque creim que no serveixen 
absolutament per a res, per a res ele! que es pretén, si 
es pretén el que nosaltres trobam que s'ha de pretenir, 
i no és cap joc de paraules. Nosaltres creim que l'ac
tuació en política economica serveix per incrementar el 
desenvolupament, reestructurar un sector economic, 
etc., i no creim que serveixi per regalar cloblers a cap 
sector economic, per regalar doblers a cap tipus eI'em
preses, i aquí no parlo cl'electoralisme, sinó d'un feto 
EIs objectius, pel que ha de servir aquest tipus de sub
venció, reestructurar l'economia, reactivar sectors de-

primits, mantenir i revitalilzar l'agrieultura, cns ho han 
r epeli t, repicat, cantat, etc., des ele tols els ümbils, no 
s'élconsegucix des el'aquest tipus eI'actuacions. És e\'Í
elent que dóna un petir bendici a eCJ'ts gmps cl'cmpre
saris, a petits, mitjans i grossos, el1lprcsaris, i ju vull 
que l1l'cseolti bé pcrque aix¿l és moll imporlant, que 
proposen fer per obtenir la subvenció, el mal ei" que 
farien si no l1i hagués sub\·enció. 1 aixo, en un 9S1 l!O 
deis casos, aixo vol elir que la subvenció no serw:ix, en 
políl ica economica, pr3cticH11ent, pcr a res, i ja 110 ho 
die jo, práclicamcnt, tots els Go\'Crns del món occiden
tal 1 cllunciell a ayuesls lipus cl 'actuacions, perque rcal
mClll 110 actuen. 

Influencia que pU¡''l.lin teni r aquests tipus d'actua
cions. Es parla eI'un intercs pactat amb els bancs del 
14 i mig per cent, i no ho hem ele discutir, és el ma
teix interes que poelria aconseguir la Comunital Auto
noma si no ho subvcncion:\s, bé a tra\'és el'un organis
me com ISBA, bé a través ele la propia actuació de la 
Comunitat Autonoma, aquest és un tema no discutit. 
Es elóna una subvenció ele 2 a 6 punts i, en qualque 
acorel, de 10 punts, la inflació és ele 5 punts, pero el 
més gros, Sr. Conseller, és que els interessos, com vos
te sap, són eledui'bles ele elespeses, són eledulbles les 
despeses d'explotació i, per tant, per tant, tot aguest 
interes es eleelueix ele beneficis, exceptuant que aques
tes empreses no tenguin beneficis, i si no tenen bene
ficis, jo no crec que tenguin lIocs de trebaIl, i si no te
nen beneficis i no són sectors en reestructurnció, amb 
programes ele reestructuració i cap a un objectiu comú, 
no és necessari actuar dins aquestes empreses, i, la ve
ritat és que és així. Nosallres creiem, ele ver, qunn es 
va aprovar el Pla de Reinelustrialització, que vürcm vo
tar a favor i que várem elir que era curt i escas, creiem 
que es canviaria eI'actuació, que hi hauria actuacions 
directes, pero la veritat és gue no ha estat ~ixCLa ve
ritat, Sr. Conseller, la veritat, senyors elel Govern, que 
els interessa el terna economic eI'una forma extraoreli
nana, perque es veu, tOt5 cls Conseilers que són aquí, 
la veritat és que quins resultats, al marge ele la propa
ganela ha elonat aixo? Nosaltres creim que, amb una 
fórmula matemütica, es c1iu a1l6 ele ({tienden a cero». 
:f'.s un límit que té tendencia a zero, i els resultats eco
nomies són aixo, tendencia a zero. 

El Partit Socialista, com és habitual, i com ha fet 
a molles altres Conselleries, els propasa un programa 
economic alternatiu, un programa economic aIternatiu 
que l'han d'entenelre bé, quan es fa a través d'esmena, 
l'esmena té unes limitacions molt concretes que hem 
e1'explicar, centram un programa economic a la Con se
lleria d'Economia, perque s'executin les distintes Con
sf:J1eries economiques elel Govern, no amb 23 milions 
per a subvencicns eI'Agricultura o amb 100 milions per 
a subvencions ele Turisme, o amb 450 milions per a sub
vencions el'Inelústria, o amb 52 milions per a subven
eions ele la Conseileria d'Economia, sínó que, segons un 
pla global, pla ele c\esenvolupament economic, tan es
perat i elesitjat per aquest Parlament, es pugui actuar 
amb actuacions amb un tant per cent molt elevat, eli
rectes i amb actuacions indirectes quan l'actuació eli
recta sigui rebutjable. 1 Ji proposam cinc grans objec
tius que estan cIarament especificats i que, practica
ment, no eliré. 

L'actuació en sector crisi, qUf: esta proposat en el 
Pla ele Reindustrialització, nosaltres creim que equivo
caelament, pero esta proposat, subvencions ele capital, 
que és una qüestió distinta per reestructurar, jo no 
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cree que amb subvenció d'interessos es reestructuri res, 
amb subvenció d'interessos, subvencions de capital es 
poden reestructurar, i reclamar aC{Uesta subvenció de 
capital quan estigui reestructurat o tancar l'empresa i 
subvencionar un tancament d'empresa, que també s'ha 
de fer, subvencions pont per a exportació, que no hi 
han pensat el més mínim, dins la normativa comuni
taria, pero subvencions pont que no siguin practicar 
dupping, sinó que sigui ajuda a aquell exportador per 
sortir de la nostra Comunitat Autonoma, i exportació 
amb molt de caracter general, sigui de Comunitat Eco
nomica Europea, sigui en el nostre propi país, i, logi
cmnent, un increment importantíssim de la informació 
economica. Aixo, avui en dia, dins Europa, i nosaltres 
som una avan¡;:ada d'Espanya dins Europa, cm creguin 
que és absolutament fonamental. I no hem vist res 
d'actuació en aquest campo 

Obviament hi ha noves actuacions, ho hcm expli
c,ü, un hotel d'empreses, és una actuació directa, i si 
nosaltres hcm conegut per aquí C0111 estan cls llogll ~ rs 
dc locals comercial s, la compra de solars a poJígons 
induslrials , sabran que l'actuació a un hotel d'empre
ses és f'onamental pCl-qW:: puguin néixel- nous cmpre
saris, pcrque, avui pet- m 'ui, qualscvol idea, per posar
la en rrwrxa, si no hi ha una infraestructura mínima, 
que és el que té l'hotel d'empreses, mínima, costa tants 
ele eloblers, que cada empresari, per molta, cap futur 
empresari, per molta ele subvcnció petita a l'interes que 
li elonin, hi pot accedir. I aixo és important. Obvia
ment, la crea ció d'una empresa pública d'artesania, jo 

- crec que no fa .falta ni explicar-ho, a aixo. És tan im
portant la promoció artesana, tan important que no en
vestir en aquest tema per a nosaltres és incomprensi
ble, els artesans són una gent que s'ha de dedicar a 
fer el seu art, i no a comercialitzar-lo, en el moment 
que es comercialitza o que individualment es comercia
litza, o s'estrellen o passa que es ven artesanía que no 
és en absolut artesania, és rúnica manera de fer do
blers. 

Ens hem inflat de parlar, en aquest Parlament, d'in
dústria agro-pecuaria, no hi ha duros per fer-ne, tam
poc no és tan mal de fer, quin foment de cooperatives, 
si no és a través d'esmenes, [an vostes? Cap ni un. Qui
nes subvcncions a associacions i a cooperatives? No 
se'n veuen, 23 milions ele la Conselleria d'Agricultura 
ens pareixen tan poes que no val la pena ni par-lar-neo 

Una idea que li brindo, Sr. Conseller, voste que en 
té, són les subvencions de circulants reintegrables. Per 
qu~? Miri, una empresa té problemes de circulant a 
un cert moment, no li afecten la seva compte ele be
neficis, li afecten, en aques t moment, la seva possibi
litGt de viure, per6 quan ha passat aquest mal moment, 
si I'empresa és yiable no té problemes ni de compte 
d'l~xplotació ni lbgicament ele circuJants. Per tant, els 
funs públi cs no tenen perqu:':: donar-li un benehci ex
traordinari, tenen perque ajudar-li en aquel! moment, 
pero no elonar-li el bencfici extraordinario 

I, 10g:c;:¡ ment hi h;:¡ el tema fonam;,ntal, i s'han 
apl c\'at eS1l1CllCS que p()clr~1J1 ajuelar: la lluita conl1":\ l'a
tUl' juvenil. c¡-eació de cooperatin~s de lreball associat, 
n(;~altres li deim ele producció, qi_i(~stió terminoFygica. 
sllb\'l~ncions per ;; formació de capi la I de coopera t i\'es 
~\ ¡oves, etc., etc. Tot élix:J és un programa global, C]l!(~ 

nusaIt res li pos;'¡rem 550 milions el e pessetes, m:mco 
eld que vost:~s tiren en sulwencions corrents cLwlIest 
tipus, i mo!t més efica¡;:, si s'actuas en aquest sentít. 

Vo!cm ser positius i no ser massa optimistes. Hem 

predicat dins el desert del Govern, abans de Coalició 
Popular, creim ara que d'AP-PL-UM, en aquests temes 
diversos anys. Voldríem que, com a mínim, com han 
fet aItres vegades, recollissin les idees que dins aquest 
programa els hem donat. Voldríem, Sr. Conseller, que 
no siguin com estrw;: que posa el cap dins l'arena i in
tenta fer el mateix que ha fet sempre perque no té 
idees per sortir d'allo que ha fet, i pensin que l'actua
ció en política economica requereix, en aqucsts mo
ments, i de cara al futur en aquest país nostre, d'ima
ginació, d'actuacions directes i decidides, i no de ca
mins que gairebé per tot han demostrat que no servei
xen per res més que per fer una serie d'amics, com 
vaig veure a una gran manifestació fa mo[t poc temps 
ele l'Associació d'Emprcsarials, fer una serie d'aquests 
tipus d'amics, pero que, en definitiva, no serveixen a 
l'objectiu que tot govern, ele dretes, de centre, d'esquer
res, ha de tenir, que és la millora de l'econolllia el'un 
país, perque aquesta mil10ra redunda en beneficí de 
tots els ciutadans. Vostcs, en quaU-e anys, esperem que 
aquests quatre anys que venguin no sigui així, no han 
aconseguit practicamcnt res, quant a actuacions en po
I ílica ecullumica, i nosaHres, per aixó, li hem presen
tat una esmena de totalitat i li hem presentat un pro
grama altcrnatiu ele política económica. Suposam que 
el Grup cl'Alian¡;:a Popular, encara que crcgués que és 
bo, no el votaria, és logic, de totes mane res recullin 
les idees que hi ha en aquest programa, recullin la idea 
fonamen tal avalada per to ts els tractaelistes el'aquest 
tema, que les subvencions no funcionen, i actull1 '::11 

conseqüencia. No ens facin tornar-los a c\ir que eIs rc
gals d'interessos són per fer amics i no per fer polí
tica. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Es

querra de Menorca, té la paraula el Sr. Sebastia Serra . 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Es totalment obligat prcndre postura davant del 

que ha estat una bona exposició d'una esmena a la to
talitat d'una Secció pressupostaria. Nosaltres, en prin· 
cipi, no som massa partidaris o no ho hem estat fins 
ara. de presentar aquest tipus d'esmenes, ja que creim, 
creiem que en el debat a la totalitat, i a continuació, 
amb les esmenes parcials, aquest tema quedava mÍni
mament resolt. Pero, aquesta vegada sí que ens trobam 
amh una necessitat de reflexionar i de reflexionar molt 
ele bon ele veres. 1 no ho farem només damunt els as
pcctes que ha tractat el Grup Parlalllrntari Socialista, 
sinó que ho farem damunt un conjllnt d'aspecles qu e 
afecten l'Gctivitat eCOl1omica de la Comunitat Autbno
mG, que ha ele ser, c\'ic\cntment, la Conselkria (\'Econo
mia, Hisenda i Pressuposts, la capdavantera, la impul-
sora. 

1 anircm plT parts. Eil S lrobam " ulla conjulltUr<l 
polític3 en qu~ neceSSari2ll1ent [a ["¿tila que 11i hagi unes 
polítiques ecol1:Jll1iqu,:s coordin3dcs, i Ilosallres no llC!ll 

obsen'at, des ele la presa ele possessió d'aqucst Cm-cm 
que bagi existit aqucst tipus c\'actuació, Si'1Ú, m¿<; be:, 
1ll'1ll trobal el contrari, i C]uéln c\eilll que helll trobat el 
contrari, amb que ens basan:? Prim,~ r. en I\:xprcssió 
rn;\xima ele la política elel Govcrn a 1 ré\\'és del Projec
te de Llei de Pressuposts, a través deis programes ele 
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les elislintes Conselleries, les eontraeliccions que existei
xen entre unes i altres Consclleries a nivell economic 
són grosses, i les contracliecions que existeixen, al ma
teix temps, entre aquests programes i el debat el'lnves
tidura cl'aquest GO\'ern i els clebats que hi ha hagut ge
nerals ele política, són també evidents, pero, quan són 
també més flagrants, és quan trobam postures públi
ques ele elistints Consellers ele' les arees economiques 
d'aquesl Govern, que, a distinlo; actes empresarials, sin
clicals, mitjans de comunicaeió, etc., estan elonant cli
verses cares, di verses posturcs, divcrses posicions. En 
conseqüencia, ens lrobam que a un momcnt en que 
l'Acta Única Europea hauria ele ser una preocupació 

"maxima d'aquesl E;-,.ccutiu on t'I1S hauríem de trobar ja 
amb unes preyisions concretes a curt tcrmini i a mit
jan termini i on el Programa Economic Regional ja 
hauria elc veure's mínimamen t tradult, almanco les se
ves aspiracions i els seus objectius, al Projectc de Llei 
de Pressuposts que debatim, ens trobam que res ele 
tot aixo no es presenta, sinó que, més bé, cns trobam 
encara amb moItes indefinicions. L'única cosa comuna 
que existeix en aquests Pressuposts i les arces econo
miques és insistir en la política de subvencions a em
preses privades, cosa que es clóna a la ConselIeria el'E
conomia, a la ConselIeria el'Agricultura, a la ele Trans
ports, a la d'lndústria, en una paraula, que es dóna 
practicament a totcs les are es economiques ele l'actua
ció del Govern. També, i aIla on també ens pn~ocupa 
amb fermesa tota aquesta problematica és quan hem 
demanat al Govern, ja fa elos mesos, quina és la postu
ra, quina és la situació el'aquest Govern i la seva po
sició elavant l'Acta Ünica Europea que ja sabem quan 
entrara en vigor, i desolació absoluta quan hem rebut 
la contestació ele la ConselIeria, elesolació absoluta per
que no hi ha cap previsió concreta, pcrqui~ no hi ha 
,cap an2tlisi, perque no trobam unes perspectives, sinó 
que troham senzi-llament un continulsme, un continuls
me economic, ciar que vostcs deuen analitzar que la 
situació és moIt bona, que tot va beníssim i, en con
seqüencia que no cal rectificar res, nosaltres, com que 
creim molt més amb una preocupació. de futur i de 
país, i quan parlam ele país parlam deIs pobles diver
sos de Ics liJes Balears, és aquí que ens trobam sense 
sortida i amb exccssius inlcrrogants. Pero és que, a 
més, cns trobam, Sr. Consdlcr, amb uns problemes 
que no ens cspcravem a aqucsts Pressuposts, ens tro
bam amb problemes tecnics excessius, problemes tec
nics derivats de la presentació d'aquesta Ll~i que .in 
s'han comentat pel Sr. Alfonso, pero jo avui matí n'he 
comentat un aItre, i és els clocuments que a 30 de no
vembre, ele setembre, perdó, d'aquest any, se'ns varen 
presentar a aquest Parlament, és molt problematica la 
paperassa que ens han presentat, i ja es eleu a I'equip 
actual de la Consell~ria, no volem prejutjar, falten pa
pers, falten analisis possibles, pero, certament, no ens 
trobam amb uns papers que siguin clars, i ens trobam 
amb el problema, i ja ho hem dit avui matí, i voste 
no ho ha contestat, del possible deficit a la liquidació 
del Pressupost ckl 87 i, en definitiva, amb un possible 
desequilibri economic. També, al mateix temps, ens 
trobam, i ho hem dit avui capvespre, i ni voste ni el 
Conseller de Turisme ho han desmentit, ens trobam 
que la mateixa normativa que voste, Sr. Conseller ha 
fet amb una Ordre del mes d'agost, no s'ha seguit des
prés per algunes Conselleries a l'hora ele presentar els 
Pressuposts, i aixo, obviament, són un conjunt d'ele
ments tecnics i polítics que fan que, si bé dins Ponen-

cía i Comissió ens havíem mantcngut a l'expectativa 
el'escollar el debat, clecicliclament hem de ser molt crí
ties, pt'rque es rcdrt'ci, precisament, la política econo
mica d'aquest GO\'ern. 

Gracics. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller cl'Economia 

Sr. Alexanelre ForcacJes. 
HisencIa, 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 
(AlcxancIre Forcac!es i Juan): 

Sr. Presiclcnl, intentaré ser el més brcu possiblc, 
DoneIll per n:proellúeles, pcr exemple, tot el tema ele 
política cconomica, pcr exemple, jo Ji yuIl repetir als 
senyors que han intervengut, que quan varem debatre 
les esmcnes a la totalitat es va reiterar el criteri ele 
quin era la política economica elcl Govern, que elon per 
reprodulcla, es varen enlIac;:ar c\istintes partieles amb el 
programa ele Govern, es va explicar i re-explicar la ¡JO

lítica de subvencions, només perque, com a arguments 
contraris deIs que expressaven els elemanelants i aniré 
clircctament al que és censura i al que és crítica a la 
falta ele coorclinació de la Conselleria. 

Bé, crec que estam tots el'acorcl que realment un 
ConseIler és un AIt Carrec i pens que un aIt elirectiu té 
com a principal missió la planificació, l'organització, la 
elirecció, la coorelinació. Jo almanco els vulls elir que 
coorcIinació, cap a la ConseIleria, en tenc molta, cooreli
nació cap a fora, la vull precisar. Jo pens que la Conse
lleria ajuela molt a la planificació i per aquest motiu 
presielcsc el comité d'avaluació el'inversions, on són re
presentaeles totes les CoselIeries, que és un comite que 
estuelia mctodologies eI'inversions, criteris generals, as
signació ele recursos, etc., etc. Pens que també, una 
vegac\a que es fa una planificació, que ha estat molt 
curta, perque realment les coses que vostes han vist, 
són coses que s'han elaborat eles elel 23 ele Juliol a mit
jan setembre, una vegaela que es fa una planificació, 
crec que també passam per una fase d'ajudar a la resta 
elcls COl1sellers, cJ'ajudar al Govern a l'elaboració elels 
pressuposts i, realment, elins aquesta elaboració, el que 
els vull clir és que hi ha hagut una cosa important, que 
és que s'h,m fet en un temps molt breu, s'han aplicat 
els métoeles, eligucm, classics que ens hem trobat, pero 
que hem aconseguit presentar-los en temps i forma, i 
jo els vulI elir, amb satisfacció i clonar-los les gracies, 
que, concretament, avui matí vos tes han aprovat el text 
de la Llei cle Pressuposts que jo crec que, realment, i 
els elon les gracies, que conté una serie cl'elements en 
els quals hem elonat prioritat, si la base principal, na
turalment, per fer qualsevol cosa, és la planificació, és 
claredat, és funcionalitat, jo vull que sapiguen que la 
primera cosa que jo vaig assumir, perquc aquí me I'en
canegaren i vaig fer meya, és, diguem, a curtíssim ter
mini, que les coses funcionassin. 1, per aquest motiu, 
el2S ele elia 23 ele juliol, practicament el mateix mes 
el'agost, el que varem procurar va ser elonar flulelesa a 
tots els expeelients que estaven en marxa. Pensin vos
tes que els Pressuposts ele la Comunitat, practicament 
va haver ele remuntar elues qüestions excepcionals, és 
a elir que, per una part, teníem uns pressuposts pror
rogats i, per l'altra part, un any electoral. Aleshores, el 
primer que va fer la Conselleria el'Economia i Hisenda 
va ser clonar flulelesa i procurar que tots els expeclients 
de clespesa arrancassin, anassin aliats, anassin realment 
amb flulclesa, i acte seguit, procurar fer el pressupost 
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com més aviat millor. Aquests Pressuposts s'han fet, 
han estat uns pressuposts d'interessos, no de posicions, 
són uns pressuposts que realment es poden mili orar 
moltíssim, són uns pressuposts que seria absurd dir que 
si s'han fet en un mes i mig són perfectes, pero que 
que són uns pressuposts que els han servit a vos tes com 
a elements basics per poder consensuar, per poder arri
bar a aquest con~~ns que han arribat. Jo tenc la satis
[acció de dir los que totes les mesures de millora de 
procedirnents que havia plantejat, molt millorades per 
"ostes, han passat, és a dir, ha passat l'artiele 26, amb 
una proposta millorada, ha passat tot el sistema de 
millora de dí~speses, ha passat tot el sistema de donar 
fluldesa a les Conselleries, i hem passat per alt, per 
exemple, un tema que no és de coordinació, un tema 
que és a l'artiele 23, que és el tema de l'analisi econó
mic de la Comunitat, bé, doncs realment no hem tengut 
temps de fer-ho. 

Així les coses, jo realment cree que la principal mis
sió que tenia un Consdler que pren posscssió era real
ment donar un suport a totes les Conselleries, i crec 
que ho hem feL Al matcix temps, el que hem procurat 
és que les aItres Direccions Generals actuassin, hem 
prccuraL assolir les bases per poder enfronLar-nos, a 
l'any 88, amb una serie d'estudis preparats, pero que el 
Parlanlent li han posat data, són tots els estudis pre
parats. En conseqüencia, jo en aquest moment no sé, 
aquesta falta de coQt-dinació, la coordinació la fa el Pre
sident del Govern, la fa el Vice-president del GOVC'rI1, el 
que sí accepto és una gran ajuda que he fí~t a la pos
sibilitat de planificar, a la possibiliLat de millorar m!'~

todes i assentar les bases, perqu~ realment aquesta 
transparencia informativa que vos tes demanen, aquesta 
documentació que efectivament els he enviat a final de 
setembre, que pot ser molt millor, es pugui complir. 

Aleshores, clavant grans coordinacions, davant una 
série de coses que estaven en marxa, hem preferit donar
Ji prioritat, pcr exemple, al nou sistema comptable que 
es posara en marxa l'any que ve i que hi hem estat 
rent Peina, que permetra, realment, poder progressar, 
poder-nos dedicar a temes més importants, pero no tan 
urgents . 

En conseqüencia, jo, per resumir, els vul! dir el se
güent. No admet la falla de coorclinació, pens que la 
política econ~mica del Govern i de la Consclleria d'Hi
senda ha es ta t suficien tmen t explicada, i els temes con
crets que ha esmentat el Sr. Alfonso, de prestecs, han 
estat suficientment clebatuts. En conseqüencia, i fent 
únicament una cita expressa, que la contestació a l'Acta 
Economica Europea no havia ele significar, al nostre 
entencll-e, un estudi de les repercussions, sinó només 
contestar al que era la pr~gunta, perque entenc que 
realment al Pla de Desenvolupament Regional que hem 
de presentar l'any que ve, sera on realment haurem de 
tenir en comple les incidencies de l'Acta Única i veure 
com podem plantejar un pla económico 

Res més, moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Josep Alfonso . 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sr. President, Srs. Diputats. Sr. ConscIler. Voste ha 

2conseguit una cosa que moIts pocs Diputats han acon
seguit en aquesta Cambra respecte de mi, que no ho 
('ntengui. De W'r que m'he perelut, intentaré trobar el 
[il de la seva explicació. Ja m'he perdut. 

Anirem un poquet per ordre, intentaré anal' un poc 
per ordre. Text del Projecte de Llei, dos temes impor
tants. Primer, que l'oposició, el nostre Grup, mai no 
intenta posar en una situació al Govern que no pugui 
executar els Pressuposts, intenta controlar, pí"!ro totes 
les mesures d'agilitació, sempre que no signifiqui per
dre control, ens trabaran ajudant, intentant consensuar 
tot el que sigui agilitar la tramitació burocratica, en 
pot estar ben segur. No tendra cap problema mai amb 
aixo. No intenti eludir el control, pero agilitar, tot el 
que vulgui. Per tant, ja no he entes aquest tema de l'ar
tiele 22 i 23. 

El tema del text articulat, J'articulat tenia 34 esme
nes nostres i altres d'altres Grups, han passades lotes. 
.f: li garantesc que el tcxt articulat ha sortit bé, per
que l'oposició va fer esmenes, si no, hagués quedal un 
lex ' articulaL de bastant bogeria. L'oposició és per aix:.J, 
pero per aixo esta bé. 

No he entes una cosa, li he posat Lres o quatre in
terrogants, Que és un pressupost el 'j nteressos J Perqu:': 
m'ha deixat. M'agradaria que m'ho explicas. 

Em cliu que la coorclinació b fa el President i el 
Vice-president. El Vicc-presidenL molta feina ha fet als 
PressuposLs, i és ben ver, per:J jo no volia acusar el 
Presidcnt ele coordinar el tema presslIpostari i el lema 
del pressupost per programes, perqu f; cree que no és la 
seva feina, jo crec que és la seva, i després de l'explica
ció . m'ha demoslrat clarament, Se Conseller, que de 
coordinació, de moment, 3mb el que nosaltres entenem 
per coordinació, de coordinació amb el que són pro
grames, actuacions globals, etc., a clisLintes Conseileries, 
no n'hi ha cap ni una. 

Tornem anar al tema primer que ha dit que ja esta 
disc;:utit, jo no crec que estigui discutit el tema ele sub
vencions, jo crec que n'hem ele parlar molt; perqub el 
tema de subvencions no és que es donin 2 punts, 4, o 
6, o 10, no, el tema únic, l'únic tema important és si 
aquestes subvencians serveixen per a la política econo
mica, aixo és d tema important, la resta és igual si es 
donen 5 punts o 7, nosalLres Ji proposam que doni sub
venció de capital, imagíni si no hi ha poca diferencia, 
el tema és que s'actu'¡ en política economica, i que 
aquesta actuació tengui un resultat. 1 esta claríssim, i 
no només aquí, ja li he dit, arreu per tot, que el tema 
de subvencions d'interessos no solucionen cap tipus de 
política economica. 

Ja el clarrer, el Pla ele Desenvolupament Regional. 
Sr. Conselkr, el seu antecessor, el seu cantet ele l'any 
que ve, ens el va fer quatre anys, i quan ens el va pre
sentar, era tan impresentable que, després de veure'l 
un dia, el varem coHocar a un annari, esperam que en
cara hi deu ser, perquc és aquí, al Parlament, no ha 
seguit la tramitació, esperem que quan es dugui un 
Pla de Desen\'olupamcnL sigui un Pla ele Dcsell\'olupa
ment Regional, més curL, més pelit, Si~nse molLa rellJ
rica, peró que digui cap on vol, com a mínim, el Go
\'ern, que vagi la política económica, que aixrJ tengui 
una quantificació d'aclu;lcions i un programa cl'actua
cions i que, després, els Pressuposls v:1gin per aqu es l~l 

línia, no ens faci, i amb aixo acabo, no ens Paci que 
:~ls discursos del President ens diguin un<l cosa, cls 
del COIlseller ens en proposin una a11ra, i els Pressu
posts, un<l tercera. Així, la coordinació ele política eco
nomica no \'a enlloe, que és OIl va aquest Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller el'Economía i Hisencla. 
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EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA l HlSENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs . Diputats. Molt 
breument, Sr. Alfonso, telegraficament, a veure si acún
seguesc explicar-me. No he parlat de l'any que ve, h~ 
citat amb modestia i disciplina que tenc l'encarrec del 
ParIament de presentar un Pla de Desenvolupamcnt Re
gional. En aquest moment, he dit l'any que ve com a 
excusa de fer les coses millor. 

El que vull dir, amb tota modestia, és que els Pr~s
suposts els hem fet amb 40 dies, aixo no és cap excusa, 
pero també és un acte de concreció. 

Sr. Alfonso, jo no vull repetir tots els arguments 
sobre les subvencions, en varem parlar prou. Jo li dic 
que, almanco, respon a una política sectorial del Go
vern, que li vaig explicar el dia deIs Pressuposts que hi 
ha 100 i 100 de subvencions reglades per Decret que 
estan ben fels, que hi pot haver, diguem, seguint la cor
ba legal un tant per cent determinat d'error, pero no 
ac\met de cap manera que voste desqualifiqui totalment 
una política de subvencions que, almanco, de moment, 
mentre no es eleclarin iHegals, posa la petita i mitjana 
indústria de les IlIes amb iguaItat de circumstancies 
amb les ele les altres regions i comunitats, molt més 
ben dotad es quant a ajudes. 

Que és un pressupost d'interessos, que és un pres
supost de posicions? Sr. Alfonso, voste, supos que qual
que vegada ha Hegit qualque llibre de «Cómo negocian) 
o «Ganar negociando». Un pressupost d'interessos vol 
dir, no he dit «Cómo ganar amigos», he dit «Ganar ne
gociando», un pressuposf d'interessos és l'ABC de qual
sevol cosa, que voste m'imagin que com a directiu pri
vat o públic ha aplicat, és fer un tipus de pressupost 
on realment es permeti que els Ínteressos del grup que 
ha de consensuar pugui treballar damunt ell, i no afi
car-se damunt, gracies peF entendre'm. l, en c0!1seqUen
ci<l, li diré que el text articulat, moItíssimes gr~lcies per 
les millores, ho he dit per anticipat, pero que, real
ment és un text que respon a l'interes que tenia aquest 
Conseller, agilitació que voste comparteix i que jo crec 
que gracies a aquest text articulat que s'ha fet gracies 
al consens de tots els grups, amb aportacions molt im
port<lnts, jo els puc dir, amb tota modestia, que res
pon perfect<lment <lIs interessos de la Conselleria d'Hi
senda per poder <lgilitar, transparentar i descentralitzar, 
cosa que sera molt important. 

Res més, Sr. Alfonso. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votar l'esmena a la totalitat del Grup 

Parlamentari Socialista a la Secció 14. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta 

esmena, es vol en aixecar drets? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar drets? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen aixe

car drets? 
Moltes gracies. 
Resultat de la votació: vots afirmatius o a favor, 25; 

vots en contra, 28; abstencions, 5. Queda, ido, rebutja
da l'esmena a la totalitat que acabam de votar. 

Sr. Alfonso, les dues esmenes es poden votar con
juntament? 

Passam, ido, a votar les esmenes 5 i 6 del Grup 
Parlamentari Socialista. 

Sres. i Sr. Diputats que voten a favor, es volen 
posar drets? 

Moltcs gracies. 
Sres. i Srs. Diput<lls que voten en contra, es volen 

posar drets? 
Abstencions? 
R~sultat de la voracJO: vots a favor, 25; vols en 

contra, 33; no hi ha abstcncions. Queden, ido, també, 
rebutjades les esmenes núms. 5 i 6 del Grup Parla
mentari Socialista. 

ManLenen csmencs per c1ebatre al PIe el Grup Par
lam en tari PSM-Entesa <le l'Esquerra de Menorca, les 
esm enes núms. 6 i 7. Per ddensL\r, bé conjuntament, 
bé separaclament, vos te mateix m'ho dira, té la pa
raula el Sr. Scbastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS. 
Grcics, Sr. President l <lnem <l elefensar primer la 

núm. 6, a continuació, la núm. 7. 
Bé, en aquests moments, no farem un debat ampli, 

perque l'acabam de fer sobre la filosofia d'aquests 
51.950.000 Pts. que té previstes el Govern gastar am b 
transferencies corrents a empresas privades. Pero, sí 
qu,~ vuH reiterar, perquc és obligat fer-ho en aquests 
moments, que partides semblants, amb quantitats dife
rents, les trobam a Transports, Indústria, Turisme, Agri
cultura i Economia, Hisenda i Pressuposts. En conse
qUencia, em pareix, si no m'he descomptat que són 6 
ConselIeries. Bé, nosaltres, aixo creim que no toca ser 
així, en absolut, i també volem aregir que quan a la 
campanya electoral varem poder presenciar un debat 
públic on intervenguérem, concretament convidats per 
una confcderació empresarial, i quan hi va haver em
presaris que es dirigiren d'una manera molt crítica al 
Govern de la Comuni tat, concretament a I'Honorable 
President, i li plantejaren aspectes crítics d'aquestes 
tran sfercncics corr~nts a cmprescs privadcs, retarels a 
l'hora de cobrar, no tramitació d'expedients, segons 
quin tipus d'empreses, sí, segons quin s tipus d'empre
ses, no, problematica amb la banca, etc., etc., és quan 
realment el nostre Grup, al marge de filosofies políti
ques va decidir que, mentre voste no canviassin la 
manera de procedir, per molt legal que sigui, mentre 
no hi hagués uns canvis normatius, els hauríem de 
posar dificul tats a aquestes transferencies corrents a 
empreses privades. 

La nostra esmena és molt modesta, és reduir de 
51.950.000 Pts., 20 milions i deixar-ho en 31.950.000, és a 
dir, no estam davant una esmena drastica de reduCclons 
globals o amb un 80 o 90 %, ni a prop fer-hi, és reduir 
una mica, perque creim que és una via intermedia a 
la nostra, entre la que s'ha debatut fa un moment i 
la que ara debatim, pero que, al mateix temps, pot ser
vir per centrar una mica aquesta activitat tan espar
gida a l'Administració Autonomica, de transferencies 
corrents a empreses privades, i ho deim, no ja per 
ideologia estricta, no, sinó per funcionament, pel fun
cionament que hi ha hagut i per la propia normativa 
que existeix respecte d'aquestes transferencies corrents 
a empreses privades. 

NosaItres creim que les coses, en aquest aspecte, 
no s'han fet suficientment ben fetes, sabem de qual
que grup d'empresaris que no s'han vist beneficiats com 
aItres, sabem d'<lctuaCÍons de la banca complexa, de gent 
avisada abans d'hora i de gent no avisada, sabem qu':! 
hi ha hagut problemes i, per tant, cal un canvi de nor
mativa i mentrestant anem mínimament a la reducció. 

continuara 
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