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EL SR. PRESlDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, bon dia. 
Comenc;:am el Plenari pel qual se'ls ha convocat, que té 

com a Punt Únic el Debat del Projecte de Llei de Pressu
posts Generals de la Comunitat Autónoma de les IIles Ba
lears per a l'any 1989. Comenc;:ant el debat per l'articulat de 
la lIei, a l'articIe Ir. hi ha l'esmena n? 2726/88 del Grup ParJ
maentari PSM-EEM. Per defensar aquesta esmena té la pa
raula el Diputa! Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUE'rs: 
Gn'icies, Sr. Presiden!.? 
~esmena és metodológica. A nosaltres ens sembla que 

en el moment que en aquest Parlament es debat o s'ha de 
debatre una Llei d'Empreses Públiques de la Comunita! Autó
noma i Entitats Autónomes, ens semblaria totalment absurd 
que a la Llei de Pressuposts no figurassin quines són en 
aquests moments, és a dir, dia 1 de gener del 89, quínes són 
en concret les empreses públiques i entitats autonomes que 
la Comunitat Autonoma té. Ho dei m perque la Llei de Pres
suposts podría caure en una contradicció bastant flagrant amb 
la mateixa llei que ara es tramita d'Entitats Autonomes i Em
preses Públiques. 

Aquesta seria l'explicació d'un text alternatiu que pro
posa el PSM-EEM i és que concretament figurín els organis
mes, Instítuts d'Estudis Balearics, Consorci Centre de Docu
mentació Europea de les IlIes Balears, SEFOBASA, IBAVI, 
Foment Industrial S.A., Institut Balear de Disseny com a en
titats autonomes i empreses públiques í així quedaría perfec
tament qualifícat i fins i tot diríem que concretat a que ens 
referim quan es redacta aquest article 1.2 de la Lleí de Pres
suposts. 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin interverur a favor o en contra? 
Passam a la votació de l'esmena que acaba de defensar 

el Portaveu del Grup Parlamentari PSM-EEM. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es vol en posar 

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 19. Vots en con

tra, 28. Abstencions, 2. Queda, ido, rebutjada l'esmena que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'article Ir. tal com ve al Dictamen de 
la Comissió. 

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

Vots en contra? 
Abstencions? 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 47. Vots en con

tra, cap. Abstencions, 2. Queda, ido, aprovat I'article Ir. que 
acabam de sotmetre a votació. 

A l'artiele 2n. no hí ha esmenes mantengudes, pro ce
deix passar directament a la votació. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 2n. 
es valen posar drets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unarumÍtat de la Cambra. 
A l'artiele 3r. hi ha viva i mantenguda l'esmena n? 

3020/88 del Grup Parlamentari CDS. Per defensar-Ia té la 
paraula el Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSAN ES: 
Molles gr:kies, Sr. President. 
~esmena pretén la supressió del segon paragraf del punt 

I.B, que fa referencia al caracter ampliable del programa re
latiu a Ordenació Turística perque els ingressos que puguin 
derivar-se de les residencies puguin incrementar automatica
ment el capítol de des pesa. Nosaltres entenem que simple
ment no és que no s'hagi de produir aquesta ampliació, sinó 
que o bé es tracta d'un exemple impropi d'un articulat o bé, 
si és l'únic programa que té aquest caracter ampliable, seria 
sisteminicament més correcte que figuras a una disposició ad
dicional i si el que explícitament es pretén és que no hi hagi 
cap programa que tengui les despeses ampliables en funció 
del comportament deIs ingressos, també de manera explícita 
s'hauria de reduir aquesta consideració en aquest programa 
a una disposició addicional sense, per conseqüencia, el pri
mer paragraf. En conseqüencia, nosaltres propugnam la su
presssió d'aquest paragraf. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin interverur? 
Procedeix, ido, sotmetre a votació I'esmena 3020/88 del 

Grup Parlamentari CDS. 
Srs. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

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

drets? 
Abstencions? 
Resultats de la Votació:' Vots a favor, 26. Vots en con

tra, 29. Abstencians, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada l'es
mena presentada pel Grup Parlamentari CDS. 

Procedeix, ido, sotmetre a votació l'articJe 3r. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

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

Moltes gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 51. Vots en contra, 

cap. Abstencions, 6. 
Queda, ido, aprovat l'articJe 3r. que acabam de sotme

tre a votació. 
A l'article 4t. es manté I'esmena n? 2733/88 del Grup 

Parlamentari PSM-EEM. Per defensar-la té la paraula, per 
par! d'aquest Grup, el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
~article 4t. té unes connotacions especialment impor

tants ja que es refereix a les despeses plurianuals. Nosaltres 
pensam que el Govern, en el moment que ens diu qúe els 
exercicis a que es poden aplicar aquestes des peses no sera 
superior a cinc exercicis o a cinc anys, trobam que si bé no 
és taxatiu en el número, és a dir, que probablement sera in
ferior als cinc anys, creim qu~ situar-se a cinc anys en el mo
ment que n'hí queden tres d'exercici de govern fins que hí 
hagi unes noves eleccions, és un intent o si més no una pos
sibilitat d'hípotecar un futur Govem, sigui del partit que sigui. 
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Aleshores la nostra proposta és de reduir aquesta quan
titat d'anys, deixar-Ia molt concretada en tres, que són els 
anys de mandat que li queden a aquest Govem de coalició 
entre UM i AP-PL. No és una esmena en el sentit de parti
disme, de qui govema o qui deixi de governar o qui gover
nara en el futur, sinó senzillament que en una Legislatura 
politica nosaltres entenem que el Govern s'ha d'ajustar en 
les seves des peses plurianuals, igual que en molts d'altres as
pectes, al mandat parlamentari de que disposa. 

Gracies. 

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

lamentari UM té las paraula el Portaveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Només per dir que aquest articIe va ser objecte d'una 

transacció que reduta de cinc a quatre anys el període de les 
despeses plurianuals i després recordar al Sr. Serra que una 
Legislatura són quatre anys i no tres i, per altra banda, a 
I'Estat, són cinc anys el que és permet com a període de des
peses plurianuals. En qualsevol cas, per tant, votarem que no. 

EL SR. PRESIDENT: 
Haura de debatre l'altra esmena i li contesti al mate ix 

temps i hi haura un- estalvi de temps important. 
No havent-hi més intervencions, hi ha també l'esmena 

2734/ 88 del Grup Parlamentar( PSM-EEM i per defensar-Ia 
té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:. 
Sí. 
Es absolutament coherent amb l'anterior, en cas que 

s'aprovas la primera logicament s'hauria d'aprovar la sego
na, que és ajustar als tres anys els distints percentatges de 
la despesa plurianual, i seguint I'orientació del President em 
permetin una petita replica al Sr. Pascual. Efectivament ja 
sabem que el Govern de l'Estat ho fa així i amb excessos, 
fins i tot amb més alegries, pero no per aixo hem de fer un 
acopia mimetica del Govern de I'Estat, almenys el nostre punt 
de vista d'autogovern és que al Govern de l'Estat en tot cas 
l'hem d'imitar en allo que ens pareix que fa bé, no en allo 
que ens sembla que fa malament, aixo és evident i a nos al
tres ens ho pareix, almanco és el nostre punt de vista. 

Ara bé, Sr. Pascual, una Legislatura són quatre anys, 
efectivament, pero és que en aquests moments en queden tres, 
i nosaltres parlam deIs anys de govern que queden, que són 
el 89, 90 i 91, i lIavors tal vegada canvit qualque Conseller, 
o qui sapo 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
També és manté viva l'esmena 3024/88 del Grup Parla

mentari COSo Per defensar aquesta es mena té la paraula el 
Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
MoItes gracies, Sr. President. 
Ces mena pretén la supressió del paragraf 2.B, que es re

fereix a les des peses corresponents a la suscripció i desem
borsament de títols representatius del capital d'empreses pú-

bliques o no públiques. Vull recordar a la Cambra que 
l'esmena no tracta de suprimir la plurianualitat de l'adquisi
ció d'accions, cosa que és absolutament normal, sinó supri
mir l'excepcionalitat de la limitació general quant a les plu
rianualitats i les possibilitats de comprometre futures 
capitulacions pressupostaries d'anys subsegüents a causa de 
l'adquisició d'accions, aquesta és una excepció que no ente
nem i per tant trobam que hauria de quedar suprimida de 
la redacció del texto 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDEN'r. 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Passam, ido, a la votació de les esmenes que s'han de

fensat, comen<;ant per la n? 2733/88 del Grup Parlamentari 
PSM-EEM, deman a les Sres. i als Srs. Oiputats que votin 
a favor si es volen posar drets. Gracies. 

Vots en contra, per favor, es volen posar drets? 
Sres. i Srs. Oiputats que s'abstenen, es volen posar drets? 

Gracies. 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 4. Vots en contra, 

29. Abstencions, 23. 
Queda, ido, rebutjada l'esmena que acabam de sotme

tre a votació. 
Passam a votar l'esmena 2734/88 també del Grup Par

lamentari PSM-EEM. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, 
es volen posar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 4. Vots en contra, 

28;. Abstencions, 24. Queda, ido, també rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació. 

1 passam a votar l'esmena 3024/88 del Grup Parlamen
tari COS;. Srs. i Srs. Oiputats que votin a favor, es volen 
posar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Sres. ¡Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con

tra, 29. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada l'es
mena que acabam de sotmetre a votació. 

Procedeix passar a la votació de l'article 4t. Sres. i Srs. 
Diputats que votin a favor, es volen posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 52. Vots en contra, 

4. Abstencions, no n'hi ha. Queda aprovat, ido, l'article 4t. 
que acabam de sotmetre a votació. 

A l'article 5e. hi ha una esmena mantenguda pel Grup 
Parlamentari PSM-EEM assenyalada amb el n? 2735/88. Per 
defensar aquesta es mena té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
La diferencia entre l'articulat que ens presenta el Go

vern i la nostra proposta, pensam que hi ha unes substancies 
bastant diferenciades. Quan el Govern diu <<llormes de de
senvolupament respectives», nosaltres creim que és una ex
pressió absolutament abstracta i que, a més a més, atesa la 
situació economica de la Comunitat Autonoma, ens pareix 
que parlar de normes de desenvolupament respectives des
prés de sis anys d'autonomia o d'autogovern certament no 
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ho acabam de comprendre, i és per aixó que la nostra pro
posta és que els credits pressupostaris només puguin ser mo
dificats amb sujecció al que disposa aquesta Llei i la Llei 
de Finances aprovada per aquest Parlament, em sembla que 
per unanimitat. Pensam que la Llei de Finances és prou con
creta, i aquesta LIei de Pressuposts, maldament els mecanis
mes de control no existiran molt, aixó és el !lostre punt de 
vista, després d'haver passat per Comissió i Ponencia aques
ta llei, pero malgrat tots aquests aspectes pensam que aquesta 
llei i la Llei de Finances són més que sufícients í sobren 
aquestes normes de desenvolupament respectíves, a no ser que 
el Govern ens explicas que preveu com a normes de desen
volupament respectives. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Procedeix, idó, sotmetre a votació I'esmena 2735/88 del 

Grup Parlamentari PSM-EEM. Sres. i Srs. Diputats que vo
tin a favor, es volen posar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

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

Resultats de la Votació: Vots a favor, 6. Vots en contra, 
29. Abstencions, 22. Queda, idó, rebutjada I'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

1 passam a votra I'artide Se. i per aixo demanam a les 
Sres. i Srs. Diputats que votin 'a favor si es valen posar drets. 
Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 51. Vots en contra, 

no n'hi ha. Abstencións. 6. Queda, idó, aptovat-l'arücle Se. 
que acabam de sotmetre a votaeió. 

A l'artide 6e hi ha també una es mena mantenguda, la 
n? 3028/88 del Grup Parlamentari CDS. Per defensar-Ja té 
la paraula el Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
~esmena pretén que les incorporacions de credit proce

dents de romanents d'exercicis anteriors tenguin les mateixes 
limitacions per a les modificacions de credit que les matei
xes transferencies. Aixó és logic en el sentit que hem pogut 
observar i des d'aquesta Cambra s'ha denunciat reiteradament 
que les incorporacions de credit suposen una autentica des
virtuació de la voluntat d'aquest Parlament expressada a tra
vés deis Pressuposts Generals de l'Estat, perque vía incorpo
racions de romanents es produeix una autentica 
reestructuració del pressupost i no solament aixó, sinó que 
fins i tot el que es produeix és una recuperació de les posi
cions, per dir-ho així, perdudes pel text original del Projecte 
de Llei en aquest Parlament en el transcurs de la seva trami
tació parlamentaria. Aixo ho hem vist en les incorporacions 
que s'han produit en el pressupost del 1988 procedents de 
romanents del pressupost del 1987. 

En conseqüencia el que nosaltres pretenem és que aques
ta desvirtuació, no ja que no es produeixi, que aixó per ven
tura seria un objectiu exagerat, sÍnó simplement que siguin 
subjectes a un control i a unes limitacions quant a les seves 
modificacions, especialment pel que fa refere~cia al coneixe-

ment i a les possibilitats del control que pugui exercir aques
ta Cambra sobre aquestes incorporacions perque aquesta des
virtuació no pugui tenir 110c. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguín intervenir? 
Procedeix, idó, sotmetre a votació I'esmena 3028/88 del 

Grup ParIamentari CDS. Sres. í Srs. Diputats que votin a 
favor, es vol en posar drets? Gracics. 

Sres. í Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con

tra, 29. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada I'esmena 
que acabam de sotmetre a votació. 

Procedeix sotmetre a votació, idó, l'article 6e tal com 
ve al Dictamen de la Comissió. Sres. i Srs. Diputats que vo
tin a favor, es volen posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar ' 
drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en contra, 

21. Abstencions, 6. Queda, idó, aprovat l'articJe 6e que aca
bam de sotmetre a votació. 

A l'articJe 7e. hi ha esmenes presentades, una de les 
quals, la 2334/88 del Grup Parlamentari SOCIALISTA i per 
defensar-la té la paraula el Diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:. 
Sr. President. Srs. Diputats. 
A l'esmena nosaltres pretenem, com és cosa habitual i 

creim que lógica, 9- mes, que la percepció de retribució per 
als alts carrecs suposi incompatibilitat per a ells. Nosaltres 
pensam que els aIts carrecs de la Comunitat Autónoma, Con
sellers, Directors Generals, etc., haurien de ser ben retribui:ts, 
i de fet cada vegada ho són més, pero no s'haurien de poder 
dedicar a res més que exercir la seva funció, a fer les feines 
polítiques, administratives per les quals la Comunitat Autó
noma els paga. En la situació actual, qualsevol alt carrec es 
pot dedicar igualment a qualsevol feina particular, poI tenir 
obert el seu despatx, es pot dedicar a alIó que vulgui i no 
només al seu patrimoni familiar, pot fer les feines que vul
gui, rehre les retribucions que consideri o que pugui acon
seguir. 

Creim que aixó va malament per a la Comunitat Auto
noma, va en detriment de I'administració d'aquesta Comuni
tat Autónoma i en definitiva tots els administrats paguen les 
conseqüencies de la no dedicació deIs alts carrecs a la seva 
feina. A posta nosaltres demanam que igual que el Presi
dent té una incompatibilitat absoluta per tenir qualsevol ti
pus de retribució i per administrar el que sigui, tret del seu 
patrimoni familiar, els alts carrecs i basicament Consellers, 
Directors Generals i Secretaris Generals Tecnics siguin també 
incompatibles amb qualsevol altre tipus de retribució o feina 
que no sigui l'administració del seu patrimoni familiar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM té la parau

la el Diputat Sr. Serra. 
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EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 

Sr. Alfonso, nosaltres, voste ho sap perfectament, estam 
absolutament d'acord, peró demanaríem al Grup SOCIALIS
TA si seria possible que un bocí d'aquest text desapareixés 
i seria el bocinet entre dues comes que diu «exceptuant-ne 
els Consellers sense carrera». Ho deim d'acord amb l'esperit 
que també vos tes manifesten, que el Conseller sense cartera 
no té lógica i que al mateix temps, clar, en cas que conti
nuas existint aquest ConseJler sense cartera, no veim per que 
no ha de ser incompatible. 

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

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. 
Nosaltres estam d'acord amb la proposta base, que és 

que els ConseLlers sense cartera són un canecs que no hi hau
ria d'haver en el Govern de la Comunitat Autónoma, amb 
aixo estam absolutament d'acord, el que creim és que, si per 
decisió del President, que té la seva competencia o uns Con
sellers sense cartera que cobren 1.700.000 pessetes, aquestes 
persones, com a tals, no se'ls pot fer incompatibles amb tot, 
a posta els hem exceptuat. Si els Consellers sense carten~ co
brassin els 5 milions i busques que cobra un altre Conseller, 
estaríem absolutament d'acord amb el Sr. Serra i hi estam 
que són dt;recs que no haurien d'existir, pero són dos temes 
distints, és a dir, nosaltres li votarem la seva esmena de su
pressió deIs Consellers sense cartera, pero no és competencia 
nostra, salvant que el Parlament ho acordi, llevar la compe
tencia que té el President del Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar també l'esmena 2740/88 del Grup Parla

mentari PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí. 
~esmena ja s'ha defensat fa un moment, nosaltres no 

comprenem que fa en aquest Govern el Conseller sense car
tera, que de fet ni tan sois no el veim en aquest Parlament 
el dia deis Pressuposts, i com que no ho sabem, demanam 
que sigui suprimit el seu e<:urec. Que quedi elar que no es
tam en contra que el Sr. Maria Matutes sigui Conseller del 
Govern, que ho sigui de qualsevol altra fuea, el Sr. Cañellas 
ho pot fer molt ben fet si vol, ni tampoc evidentment no 
estam en contra que hi hagi un Conseller que es dediqui a 
temes de les illes d'Eivissa i Formentera., pero aquest tipus 
de Conseller sense cartera que hi ha actualment creim que 
és molt inefica~. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que que vulguin intervenir? 

Té la paraula el Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gdlcies, Sr. President. 
Quasi per unas qüestió d'ordre, perque el punt 7.4 ha 

desaparegut del Dictamen de la COrnÍssió, no existeix com 
a tal, per tant l'esmena del Grup Parlamentari PSM-EEM 
al meu parer deixa de tenir sentit. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari d'UM té la paraula e! 

Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sí, Sr. President. 
També per una qüestió d'ordre respecte del que ha dit 

el Sr. Quetglas. Jo crec que la interpretació és justament la 
contrari, quan I'apartat 2 de I'artiele 7 diu «les retribucions 
deIs alts carrecs al servei de I'Adrninistració de la Comunitat 
Autónoma experimenten per al 1989 un increment del 4070 
sobre les del 1988», s'inelouen totes les retribucions de l'arti
ele 7 de la Llei de Pressuposts del 1988, per tant, com que 
alla hi ha els Consellers sense cartera, continuen existint. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Serra. Si la manté viva, es manté viva. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí., senyor, sí. 
Sr. President, aquest artiele va ser transaccionat en base 

que primer hi haviaun augment pressupostari de! 5,59070 pre
vist, després es va passar a aquest 4070 amb una rectificació, 
que en les addicionals els alts carrecs també tendran un aug
ment com els funcionaris del grup A, etc., pero el que sí és 
ver és que aquest alt carrec només existeix a la normativa 
pressupostaria en funció d'aquest article, no existeix a cap 
altre lloc, perque com que és una Conselleria sense funcions 
no té ni tan soIs programa d'actuació i com que no té pro
grama d'actuació, e! Govern, amb molt de sentit, el va posar 
en aquest artiele perque no el podia posar a cap altra ban
da, al Conseller sense cartera. Aleshores es va esmenar aquí, 
fruit d'una transacció que no té previst que hi hagi un Con
seller sense cartera o si ho té previst, jo no ho sé, perque 
la transacció va ser a iniciativa del CDS i en certa mesura 
tothom va discutir llargament aquest article, la veritat és que 
ens queda coix el tema del Conseller sense cartera. Alesho
res o nos al tres deim a qualque banda que l'alt carrec Con se
Her sense cartera s'ha de poder es menar o no comprenem 
com es pot actuar respecte d'aquesta qüestió, perque insisti
ríem que analitzant tot e! pressuposl el Conseller sense car
tera no és enlloc més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. El Sr. Pascual té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sí. Nosaltres demanaríem que es votas l'esmena del PSM

EEM, perque entenem que el Conseller sense cartera conti
nua existint. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pascual. 
Té la paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, és també la qüestió d'ordre. L.;esmena tal com és no 
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es pot votar, perque el tex! de Comissió no existeix el punt 
7.4, pero també quedarem en Comissió que per la rapidesa 
amb que es feien les feines no s'ha pogut adaptar l'esmena 
a la realitat de l'articulat de la Comissió, per tant I'esmena 
que s'hauria de transformar no és la 7.4, sinó en supressió 
del Conseller sense cartera. 

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

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Perdó, el nostre Grup des del moment que manté aques

ta es mena davant Plenari no diu enlloc que sigui a1 7.4, ¿iu 
«2740/88, supressió alt carrec Conseller sense cartera» a I'es
crit registrat dia 23, número de registre 3137/88, molt cons
cients que el 7.4 ja no existia, per tant no hi havia altra ma
nera que es menar aquest alt carrec, si no era així. 

EL SR. PRESIDENT: 
De fet, almanco l'esmena que jo tenc aquí mantenguda 

viva, parla de l'article 7.4, i el 7.4 no existeix al Dictamen 
de la Comissió. Em vol donar a coneixer I'esmena que voste 
té? 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí, Sr. President. Després de la feina en Comissió, el nos

tre Grup, en data 23 de desembre del 88, fa un escrit de re
gistre n? 3137/88. i quan parla d'esmenes mantengudes a I'ar
ticulat les posa, pero a la 2740/ 88 diu «supressió alt carrec 
Conseller sense cartera» -i precisament és a l'única que fa re
ferencia concreta, conscients que ID havia unes dificultats tec
niques molt grosses fruit del consens de l'artic1e dins la Co
missió i no hi ha altra banda del pressuposts, Sr. President, 
que hi hagi manera d'esmenar aques.t ah carrec si no és qui, 
entenem nosaltres. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perfecte. Sotmetem, ido, a votació la seva esmena i que

dara ciar per al Plenari que és el que vol. 
Sres. i Srs. Diputats, passam a votar I'esmena 2334/ 88 

del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Sres. i Srs. Diputats 
que votin a favor, es volen posar drets? Gracies. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en contra, 

29. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, empatada a la pri
mera votació aquesta es mena. 

Procedeix repetir la votació. Per tant, Sres. i Srs. Dipu
tats que votin a favor de l'esmena que acabam de sotmetre 
a votació, es volen posar drets? Moltes grades. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? Grades. 

Abstencions? 
Resultat' de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con

tra, 29. Abstencions, 1. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'esmena 2740/88 del Grup Parlamenta
ri PSM-EEM. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es vo
len posar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? Grades. 

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

Sres., i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Gracies. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 
30. Abstencions, 3. Queda, ido, rebutjada també I'esmena que 
acabam de sotmetre a votació. 

Procedeix sotmetre a votació l'articIe 7e. Per tant, aquesta 
Presidencia demana a les Sres. i Srs. Diputats que votin a 
favor si es valen posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? Gracies. 

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 33. Vots en contra, 
4. Abstencions, 21. Queda, ido, aprovat l'article 7e que aca
bam de sotmetre a votació. 

A l'articIe 8e. hi ha un vot particular del Grup Parla
mentari AP-PL. Per defensar aquest vol particular té la pa
raula el Diputat Sr. Planells. 

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
Gracies, Sr. President. 
El nostre vot particular és per intentar aclarir una cosa, 

perque nosaltres consideram que es pot haver produit un error 
en els distints informes, ja que I'esmena 2660 en Ponencia 
va ser aprovada per majoria per 6 vots a favor i cap en con
tra i així es va incorporar al Dictamen de Ponencia, a la pa
gina 18. A Comissió aquesta esmena no es va tractar, pero 
a la pagina 10 es torna a posar un text diferent del que ha
vÍem aprovat en Comissió. Per tant el nostre vot particular 
a I'article 8.2 és tornar a l'informe que va ser aprovat a Po
nencia, 8.2_ de -la pagina 18. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Passam, ido, a debatre també les esmenes, si no ha vol 

conjuntament, primer la 2741/88 i 2742/ 88 del Grup Parla
mentari PSM-EEM. 

Té la paraula el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Aquestes dues es menes, Sr. President, les retiram. 

EL SR. PRESIDENT: 
Procedeix sotmetre a votació, ido, el vot particular del 

Grup Parlamentari AP-PL. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unarumltat. 
Procedeix sotmetre a votació l'article 8e. amb la incor

poració del vot particular, i aquesta Presidencia demana a 
les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor si es valen posar 
drets. 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat l'article 8e per unanimitat. 
A l'articIe ge. hi ha mantenguda una esmena assenyala

da amb el n? 2746/88 del Grup Parlamentari PSM-EEM. 
Per defensar aquesta esmena té la paraula el Diputat Sr. Serra. 
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EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
El tex de l'articulat que ve del Govern parla concreta

ment que els alts canecs de la Comunitat seran compensats 
de les despeses que haguessin realitzat més una quantitat com
plementaria de 4.160 pessetes per despeses menors sense jus
tificació. Nosaltres pensam que no és logic que els alts ca
rrecs tenguin aquesta quantitat complementaria de 4.160 
pessetes sense justificació quan dins la Comunitat existeix una 
normativa per a les des peses diverses que van realitzant tots 
els funcionaris i, en conseqüencia, totes les persones a carrec 
de la Comunitat Autonoma. Per aixo nosaltres creim que els 
alts carrecs han de ser compensats de les despeses que ha
guessin realitzat i justifiquin d'acord amb la normativa que 
té la mateixa Comunitat, és a dir, situar els alts carrees en 
una normativa que ia existei x per la resta de membres de 
la Comunitat Autonoma, ates que la quantitat d'aquestes 4.160 
pessetes és una quantitat menor, pero que de fet pensam que 
aquestes despeses es poden justificar lacilment, creim que en 
definitiva seria situar els alts carrecs també com la resta de 
persones de la Comunitat i, en conseqüencia, dins una nor
mativa que ja existeix. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
També es manté viva l'esmena n? 2336/88 del Grup Par

lamentari SOCIALISTA. Per defensar-la, té la paraula el Di
putat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: ' 
Sí, Sr. President. 
Aquesta es mena és de supressió d'un paragraf, el 9.6 de 

l'article ge. Aquest paragraf preveu que tots els Consellers 
percebran la mateixa dieta per acte parlamentari que els Di
putats, siguin o no Diputats. Nosaltres creim que s'ha de su~ 
primir aixo, atés que el ConselIer quan acudeix al Parlament 
ho fa com a ConselIer, al marge que voti com a Diputat en 
el cas que ho si~ui i té també la seva retribució com a Con
seller. Nosaltres pensam que en cap moment i molt manco, 
encara que mort manco és una expressió, els Consellers que 
no són Diputats tenen per que en cap cas percebre les dietes 
de Diputats, dietes que els Diputats perceben únicament i ex
cJusivament sense cap tipus de sou. Creim que el Govern amb 
aquesta proposta, que ja ha fet altres anys, no actua amb 
la correcció economica deguda respecte del Parlament i per 
tant proposam que els ConselIers, i aixo ho hem de dir amb 
claredat, no percebin dietes pels actes parlamentaris als quals 
acudeixin, encara que, com diu aquí, siguin citats per a aixo. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per defensar l'esmena que també es mante viva, n? 

3034/ 88, del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el Porta
veu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Cesmena 3034 del Grup Parlamentari CDS és exacta

ment igual que l'esmena que acaba de defensar el Sr. Alfon
so, Portaveu del Grup SOCIALISTA. Es la supressió del pa
ragraf, no hi ha res més a afegir als arguments que ja ha 
exposat el Sr. Alfonso, sinó una petita reflexió. A partir del 

pressupost de l'any 1988 es va instaurar un sistema de retri
bucions als Consellers que significava una dedicació exclusi
va a la seva funció, per tant, tenint en compte que una de 
les funcions i no la menys important, sinó tot el contrari, 
de la seva feina consisteix a acudir a les sessions parlamen
taries quan siguin convocats a l'efecte, no pareix logic que 
hi hagi una superposició de retribucions per una feina que 
ja és retribUida en la mateixa exclusivitat de la dedicació a 
la feina de Conseller. 

En conseqüencia, nosaltres també propugnam la supres
sió de la dieta per assistencia a actes parlamentaris deIs Con
sellers del Govern. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Passam, ido, a la votació de I'esmena 2746/88 del Grup 

Parlamentari PSM-EEM. Sres. i Srs. Diputats que votin a 
favor, es volen posar drets? Gracies. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen. es volen posar drets? 
Gracies. 

Resultats de la Votació: Vots a favor, 4. Vots en contra, 
29. Abstencions, 25. Queda, ido, rebutjada I'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Del contengut de les intervencions pareix que es poden 
votar conjuntament les dues esmenes, la 2336/ 88- del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA i la n? 3034/ 88 del Grup Parla
mentari CDS. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es vo
len posar drets? Gnkies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con

tra, 30. Abstencions, no n'hi ha. Queden, ido, també rebut
jades les esmenes que acabam de sotmetre a votació. 

Procedeix sotmetre a votació l'article ge. del Dictamen 
de la Comissió. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es 
volen posar drets? 

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

Abstencions? No n'hi ha. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 

28. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, aprovat I'article ge. 
que acabam de sotmetre a votació. 

A l'article lOe. hi ha un vot particular del Grup Parla
mentari AP-PL. Per defensar-Io, té la paraula el Diputat Sr. 
Planells. 

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
Gracies, Sr. President. 
El nostre vot particular a l'esmena que va ser aprovada 

en Comissió de rebaixar de 50 milions a 20 milions les con
tractacions, nosaltres mantenim el vot particular per tornar 
al text del Govern. No obstant aixo, dins el mateix vot parti
cular i per una raó que va sortir en Comissió quan deien 
que s'havia de presentar per escrit i tenir temps de pensar
ho, dins el mateix vot particular oferim una transacció per 
tornar a fer un text alternatiu a aIlo que va ser aprovat en 
Comissió i el text que venia del Govern. En cas que els dis-
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tints Portaveus no ens acceptin la transacció que els hem pre
sentat, mantendrem el text del Govern. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, jo entenc que voste ha presentat un text de 

transacció als Srs. Ponaveus, pero no I'ha presentat a la Mesa. 
Es imponant que ho tenguem nosaltres també, sinó sera di
fícil que ho puguem votar. 

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
Sr. President, crec que va amb el mateix vot particular, 

o sigui es manté el vot particular que és al text del Govern, 
pero proposam un text alternatiu amb el mateix ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus, accepten el text alternatiu? 
Té la paraula el Portaveu Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí. Nosaltres aquí tenim un vot particular, el text alter

natiu no el coneixem, si n'hi ha un altre, ara aquest vot par
ticular no tenim perque acceptar-Io. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Planells. 

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
Gracies, Sr. President. 
El vot particular és per tornar al text del Govern. El 

text del Govern no és el que figura¡aquí, aquí és la transac
ció que nosaltres proposam, que és tornar a 50 milions, pero 
amb la condició que es publiquin 'els anuncis de contrae la
ció. En cas que els distints Pcirtaveus creguin que no és oportú 
fer una transacció entre el text del Govern i el text que va 
sortir aprovat, nosaltres mantendrem el vot particular dins 
el text original que va presentar el Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 
O sigui que el text que tenim tots és el text de proposta 

de transacció i no el vot particular. 
Té la paraula el Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí. Jo crec que el que ha fet el Portaveu del Grup AP

PL és donar-nos una explicació. pero nosaltres a la docu
mentació que hem de votar avui tenim un vot particular que 
ningú no ha impugnat, perque realment ha estat una tran
sacció en Comissió, per tant és aquest vot particular que hem 
de votar, no hem de votar una altra cosa, o el text de la Co
missió o el vot particular, no hi ha alternativa, salvant que 
ens vulgui proposar una transacció, que després sí que hau
ríem de dir qualque cosa. 

EL SR. PRESlDENT: 
Totalment d'acord amb el Portaveu i amb l'aplicació del 

Reglament, el vot particular mantengut pel Grup Parlamen
tari AP-PL és el que figura dins el que s'ha repartit, perque 
diu «d'acord amb el que es disposa, presenta vot particulam, 
no és cap transaccional, aixo és un vot particular que es man
té. Hi ha altres intervencions? 

Sí, té la paraula el Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS l ROSANES: 
Molles gracies, Sr. President. 
Conlinuam amb qüestions d'ordre o ja entrarn en la pro

posta del Grup AP-PI? 

EL SR. PR FSIDENT: 
No, podem entrar al fons. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Molles gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perdoni, que el Sr. Ricci m'ha demanat la paraula, i de 

menor a majar és indiscutible que Ji toca abans del CDS. 
Té la paraula el Diputat ~r. Ricci . 

EL SR. RICCJ 1 FEBRER: 
Gfé1cies, Sr. President. 
Vertaderament aixo és conseqüencia d'una esmena pre

sentada abans pel Grup MIXT, la qual cosa canvia tol el 
procés. La realita! és que nosaltres veim millor aquesta es
mena o aquesta transacció presentada avui per AP-PL per
que ajuda a la gestió. Per· tapt. nosaltres donarem suport a 
aquesta nova proposta. ja que facilita la gestió i veim que 
la nostra que havíem presentat abans i que va ser aprovada 
quedaria fon;a .... en el cas contrari aniríem també al text 
original. 

Gracies, Sr. President. 

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

Portaveu Sr. Queiglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
El nostre Grup, davant aquesta proposta transaccional, 

no acaba d'entendre una cosa i jo voldria expressar el nostre 
dubte. En primer Jloc vull dir que el Grup Parlarnentari CDS 
esta d'acord que la contractació deis projectes d'inversió di
recta es mantengui dins un límit de 50 milions de pessetes, 
pero el que jo voldria dir és que d'acord amb la Llei i el 
Reglament de Contractes de l'Estat, que regeixen per a aquesta 
Comunitat Autonoma, la contractació directa no vol dir l'ab
sencia de la promoció de la concurrencia de la publicitat i 
semblaria, amb el text transaccional que el Grup AP-PL ens 
proposa, que només en el tram entre 25 i 50 milions de pes
setes es produeix aquesta concurrencia i es produeix aquesta 
publicitat. Jo vull recordar que d'acord amb la normativa vi
gent, la promoció de concurrencia, la publicitat és obligato
ria en qualsevol cas, també en la contractació directa. 

Per tant, nosaltres estaríem un poc recelosos davant un 
text com el que proposa el Grup AP-PL, perque semblaria 
que fins a 25 milions de pessetes no hi hauria cap mena de 
publicitat i aixo la veritat és que no ho podríem acceptar 
de cap manera. En conseqüencia, estaríem moIt més d'acord 
a tornar al text del Projecte, que inclou logicament respecte 
de la legislació i la reglamentació deIs contractes de l'Estat, 
que aquesta redacció que podria donar Iloc a interpretacions 
de caracter dubtós i fins i tot de reforma de la Llei de Con
tractes de l'Estat que nosaltres, en qualsevol cas, no estaríem 
disposats a acceptar. Aquesta és la nostra postura i quedam 
a l'espera del que resulti del procés transaccional consegüent. 

' . 
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Moltes gnkies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari AP-PL, 

el Diputat Sr. Planells. 

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
Gracies. 
Nosaltres no tenim absolutament cap inconvenient de re

tirar «de 50 milions endavant», amb la qual cosa queda el 
text del Govern, no tenim cap inconvenient. 

EL SR. PRESlDENT: 
El que passa és que l'inconvenient existeix perque és una 

transaccional que han acceptat tots els Srs. Portaveus, per
que el vot particular que és mante és el que és escrit. Per 
tant, Srs. Portaveus, si volen acceptar la transaccional... 

Té la paraula el Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO [ VILLANUEVA: 
Crec que reglamentariament pareixia que havia quedat 

aclarit, pero no hi ha quedat de més. Primer tema, segons 
decisió de la Mesa de la Comisió pareLX que s'ha acceptat 
com a vot particular aquest article 10.3. pareix que és aixo. 
que s'ha acceptat com a vot particular, per tant és un tema 
que s'havia de votar. Ara s'ha parlat de tornar al text del 
Govern, que no existeix, el text del Govern ja no existe ix ex
cepte que es proposi com a transacció aqúí, que ho han d'ac
ceptar tots els Grups, pero en aquest moment no existeix, 
per tant ens agradaria saber primer de tot que hem de dis
cutir i després ja veurem que hem de votar, pero primer de 
tot que hem de discutir. 

EL SR. PRESlDENT: 
Jo li explicaré que hem de discutir, Sr. Josep Alfonso. 

D'acord amb el Reglament, el vot particular que es debat és 
el que la Mesa ha acceptat i és mantengut, que és el text 
que vos tes tenen, qualsevol altre tipus de 'modificació ha de 
ser transaccionada i acceptada pels Srs. Portaveus. En aquest 
moment pareix que el Portaveu del Grup Parlamentari AP
PL fa la proposta de transacció per tornar al text original 
remes pel Govern. Si els Srs. Portaveus accepten aquesta tran
saccional, entraríem a discutir aquesta transaccional; si no 
ho fan, debatrem i votarem el vot particular que els han re
partit. 

Per tant, Srs. Portaveus, accepten o no accepten aques
ta transacció que ofereix el Portaveu del Grup Parlamentari 
AP-PL? 

El Sr. Alfonso té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Es una qüestió d'ordre. El nostre problema és que no 

entenem com és possible que vagi com a vot particular una 
transacció derrotada en Comissió, no pot passar una tran
sacció derrotada en Comissió a PIe, per tant no entenem com 
ha arribat aquí aquest vot particular. Segons els informes deIs 
lletrats fets a la Junta de Portaveus, en Comissió es poden 
fer les transaccions que vulguin, per una derrotada no pot 
passar a PIe, primer tema; per tant, en aquest moment, si 
aixo és així, només ens queda un text, que és el text 10.3 
de I'informe de Comissió i la possibilitat de transacció que 
ens proposen, que després ja estudiaríem, pero ens agrada-

ria que ens aclarissin aixo, pero jo entenc les coses, la velo
citat de presentació d'esmenes i vots particulars i la resta du 
aquestes conseqüencies, pero voldria saber a veure si aques
ta transacció, que no es va ni discutir a Comissió, tenim en 
compte que pensam en Comissió s'ha de discutir almanco 
l'esperit, podria anar a Pie ja que havia sortit derrotada. 

(Pausa) 

EL SR. PRESlDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, fetes les consultes pertinents entre 

els lletrats i la Mesa, s'acorda que no es pot mantenir com 
a vot particular el que ha presentat el Grup Parlamentari AP
PL, sinó únicament com a una transaccional que han d'ac
ceptar e\s Srs. Portaveus deis distints Grups. 

Per tant, jo deman al Sr. Portaveu del Grup Parlamen
tari AP-PL si manté la transaccional per si l'accepten o no 
els Srs. Portaveus. 

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
Sr. President, nosaltres mantenim tot el vot particular 

per fer la transacció, el que passa és que no hem acabat d'en
tendre si perdem la votació en Comissió per que no podem 
mantenir el vot particular. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perque el vot particular no existeix en el text original 

del Govern, el q.ue existeix és el Dicta~en de Comissió. pero 
tant voste no es pot remetre a un text que no existeix. 

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
Mantenim el vot particular. Perdó, oferim la transacció. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus, accepten la transaccional oferta pel Sr. 

Portaveu del Grup Parlamentari AP-PL? 
Sí, Sr. Quetglas? No hi ha problemes. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Entenc que el Sr. President demana la venia deis Grups 

Parlamentaris per a la tramitació de la transacció, i jo li dic 
que per part nostra no hi ha inconvenient. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Ricci? 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Tampoc no hi ha inconvenient. '. 

EL SR. PRESlDENT: 
Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
No acceptam la transacció. 

EL SR. PRESIDENT: 
No s'accepta? Aleshores es retira i no se sotmet a vota

ció ni a debat, ates que no s'accepta com a transaccional la 
pro posta del Grup Parlamentari AP-PL. 

Té la paraula el Portaveu del Grup Parlamentari AP
PL, ·Sr. González i Ortea. 
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EL SR. GONZALEZ l ORTEA: 
Sr. Presidente, vamos a ver, es que yo estoy sumamente 

confuso y aquí me parece que tenemos un error que quisié
ramos que nos aclarase la Mesa. No entendemos por qué 
una cosa que se ha presentado en Comisión y ha sido derro
tada no se pueda mantener como voto particular ante el Ple
no, sinceramente no lo entendemos, porque aquí no se trata 
de referirse a un texto ya inexistente, en este momento pro
cesal, que es el texto del Gobierno, sino que se refiere a un 
voto particular sobre una enmienda concreta que se presen
tó en la Comisión. Nuestra pregunta concreta es por qué eso 
no se puede mantener aquí como voto particular. 

Gracias. 

EL SR. PRESlDENT: 
No s'accepta perque reglamentariament és mal presen

tat. Continua mantenint l'esmena? 

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
Sr. President, l'esmena no és nostra, l'esmena va ser apro

vada, nosaltres el que mantenim és el vot particular per tor
nar al text primitiu. Per quin motiu? 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Diputats, es tanca la discussió. No s'admet el vot 

particular per defecte de forma reglamentaria i en aquesta 
situació procedeix votar l'artic1e 10 tal com ve al Dictamen 
de la Comissió. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'arti
ele 10, es volen posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? Gracies. 

Resultat de la Votació: Vots a favor... Srs. Diputats, 
aquesta Presidencia demana, primer compostura i segon, si
lenci quan procedim a votar. 

Resultar' de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en contra, 
29. Abstencions, 3. Queda, ido, rebutjat l'article 10 del Dic
tamen de la Comissió. 

1 passam a l'artiele n? 11, en el qual hi ha una esmena 
viva mantenguda, n? 1208/88, del Grup Parlamentari CDS. 

Srs. Diputats, altra vegada es demana silenci a la 
Cambra. 

Per defensar aquesta es mena té la paraula el Portaveu 
del Grup Parlamentari CDS, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
eesmena és conseqüent amb una esmena que sera de

fensada més endavant, en comen~ar a debatre l'articulat, i 
fa referencia a l'autorització de l'emissió del deute públic per 
valor de 2.000 milions de pessetes al Govern de la Comuniat 
Autonoma. Entenem que és més correcte que la defensa es 
produeixi quan debatrem el capítol d'ingressos i per tant de 
moment queda defensada amb els seus propis termes. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Procedeix, ido, sotmetre a votació l'esmena 2308/88 del 

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

Sres. i Srs. Diputats que vatin en contra, es volen posar 
drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 3. Vots en contra, 

29. Abstencions, 26. Queda, ido, rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

¡ passarn a votar l'article n? 11 i per aixo deman a les 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor si es volen posar drets. 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 
A l'anicle n? 12 hi ha mantenguda I'esmena 2338/88 del 

Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per defensar-Ia, té la pa
raula el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Srs. Diputats. 
Aquesta esmena lracta que el límit perque el Govern pu

gui donar avals no concentri aquesta autorització a molt po
ques empreses. Faré una explicació breu, s'autoritza en aquesta 
/lei que el Govern pugui donar avals per valor de 1.000 mi
lions de pessetes i es pretén autoritzar, i la nostra es mena 
intenta que no sigui així, que la quantia d'un sol aval sigui, 
com a maxim, de 250 milions de pessetes. Obviament si pas
sas així, reduiria la possibilitat de donar avals de la Comu
nitat Autonoma a quatre empreses, i nosaltres creim que la 
quantia maxima de 250 milions és molt grossa per poder-la 
mantenir i per obtenir els objectius que el Govern ha dit di
verses vegades des d'aquesta tribuna per als quals mantenia 
aquests avals, que eren els d'ajuda a la petita i mitjana em
presa. Per a nosaltres és evident que una empresa que pugui 
obtenir credits que siguin avalables per la Comunitat Auto
noma de 250 milions de pessetes, de 200 milions o de 250 
milions, no és una política d'ajuda a petita i mitjana empre
sa, sinó que és una política d'ajuda a gran empresa. 

Creim que el límit que posam de 100 milions de pesse
tes és més que suficient perque la Comunitat Autonoma pu
gui, en casos molt particulars ajudar via aval qualque credit 
de quantia important, pero que el maxim siguin 250 milions 
de pessetes creim que ja no és dins una política d'avalar aque
!les pelites i mitjanes empreses que necessitin, a causa de la 
seva falta de capacitat economica per accedir-hi, avals de la 
Comunitat Autonoma. 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Procedeix sotmetre a votació, ido, }'esmena 2338/88 del 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 

30. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació. 

Procedim a la votació de l'article n? 12 del Dictamen 
de la Comissió. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es 
volen posar drets? 

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

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



DIARI DE SESSIONS I Núm. 47 ji I 27, 28 29 de desembre del 1988 1695 

ResuItats de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 20. Abstencions, 7. Queda, ido, aprovat I'article n? 12 
del Dictamen de la Comissió. 

A I'article n? 13 no hi ha esmenes presentades, per tant 
procedeix passar directament a la votació. Sres. i Srs. Dipu
tats que votin a favor de I'article 13, es volen posar drets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unamffiltat de la Cambra. 
A l'article 14 hi ha un vot particular del Grup Parla

mentari AP-PL. Per defensar aquest vot particular té la pa
raula el Diputat Sr. Planells. 

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
Gracies, Sr. President. 
Nosaltres mantenim aquí un vot particular perque al 

Conseller de la Funció Pública només Ji pertoqui el reconei
xement de I'obligació, no la disposició de la despesa. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Té la paraula el Diputa! Sr. Allün~u. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Tornam a torbar-nos en un cas exactament igual que l'an

terior; amb I'agravant que aquest apartat 14.2.b ni es va plan
tejar en Comissiú. Per tant aixo és una esmena presentada 
directament a Pie i m'agradaria que' el Grup AP-PL la plan
tejas com a esmena de transacció en tot cas, si hi cap regla
mentariament, pero evidentment com a vot particular no hi 
cap. 

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

Forcades. 

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

Sense ficar-me en el tema formal, jo voldria dir que el 
que !ractam de dir aquí en un article (l1J(' 1;11 vegada ha que
da! confús en el pas de Ponencia . Comissió :5 que I'autori!
zació i disposició de la despesa correspon a cada Conselle
ria, i el reconeixent de l'obligació correspon a la Funció 
Pública. Si aixo queda aquí, es pOl arreglar d'una altfa ma
nera, pero queda d'una manera confusa i si decidim supri
mir aques! paragraf, si vostes hi vénen abé, aleshores la \lei 
quedaria més clara. '. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol intervenir qualque Portaveu per contestat al Sr. Con

seller? 
El Sr. Josep Alfonso té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Nosaltres en el fons hi estam d'acord, no és que hi hagi 

un problema greu de fons, pero ens agradaria que es cercas 
la manera per donar forma a aques! fons i evidentment no 
és amb aquesta especie de vot particular que s'ha presentat. 
Ens hauríem de reunir un momen! per poder-ho solucionar, 
pero no d'aquesta manera. 

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

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

Per part meva i si el President autoritza aquesta reunió, 
es pot propiciar més que mai ja que en aquest moment aca
bo d'apreciar un greu error a l'article 15 que afecta als Con
sells lnsulars i voldria discutir-ho amb els Portaveus, seguint 
la via reglamentaria. 

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

Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Com una qüestió d'ordre, ho dic per si hi ha dificultals 

d'interpretació del Reglament, com que aquest vot particular 
és de supressió una manera sen se forc;:ar el Reglament seria 
votar per separat l'article 14.2 apartat b, si es pot fer. Si es 
vota per separat no hi ha cap problema. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pascual. Aquesta Presidencia decreta 

un recés de 10 minuts perque puguin solucionar totes les di
ferencies que tenen. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, recomenc;:a la Sessió. Som a l'arti

ele 14 amb el vot particular o proposta d'esmena transaccio
nal del Grup Parlamentari AP-PL. Per part d'aquest Grup 
té la paraula el Diputat Sr. Planells. 

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
Gracies, Sr. President. 
Es per dir que retiram el vot particular. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Portaveu. 
També hi ha I'esmena n? 2749/88 del Grup Parlamen

tari PSM-EEM. Per defensar-Ia té la paraula el Diputat Sr. 
Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
Al text figura que el Conscller d'Economia i Hisenda 

no tendn'i limitació de quantia en el moment que parlam de 
l'excepció de limitacions. Nosaltres pensam aquesta «sense li
mitació de quantia» hauria de desapareixer, s'hauria de su
primir. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
També a l'artic1e 14 hi ha l'esmena 2340/88 del Grup 

Parlamentari SOCIALISTA. Per defensar-Ia, té la paraula el 
Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. 
Demanam la supressió de l'artic1e 14.3, aquest article fa 

una limitació a les capacitats del Govern i el 14.3 la retira 
en aquells programes que per a la bona gestió sigui necessa-
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ri no tenir aquesta limitació, limitació de 8 milions de pesse
tes quant a la disposició deIs Consellers sempre que hi hagi 
un acord de Govern. 

Nosaltres creim que quan es posa una Iimitació, aques
ta Iimitació s'ha de complir en tots els casos. ~explicació que 
ens donen és que certs programes, certes actuacions, espe
cialment en Obres Públiques, el Conseller ha de poder tenir 
més agilitat per a la disposició de la despesa, pero també 
creim que de I'apartat literal de I'article s'hauria d'autoritzar 
el Conseller a disposar de la despesa en cada cas per al Con
selI de Govern. La interpretació que fa el Govern no és aques
ta, sinó que s'autoritza d'una manera general que el Conse
lIer d'Obres Públiques pugui disposar de més··de 8 mílions 
de pessetes sense passar pel ConseIl de Govern, sense cap 
limitació durant tot I'exercici. 

Nosaltres pensam que, en primer lIoc, aixo és una inter
pretació incorrecta i en segon lIoc que la Iimitació de 8 mi
lions de pessetes ha d'afectar tots els Consellers i que sigui 
el Consell de Govern que autoritzi aquestes despeses supe
riors, senzillament perque el Govern es posa, creim, una li
mitació que en quasí cap cas no utílitza i en els casos que 
l'ha d'utilitzar, I'exceptua. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Procedeix sotmetre a votació en primer Iloc l'esmena 

2749/ 88 del Grup Parlamentari PSM-EEM. Sres. i Srs. Di
putats que votin a favor, es volen posar drets. Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: VOls a favor, 25 . Vots en contra, 

30. Abstencions, 2. Queda, ido, rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a votar I'esmena n? 2340/ 88 del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, 
es volen posar drets? Gracies. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies .. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25 . Vots en contra, 

31. Abstencions, 1. Queda, ido, també rebutjada I'esmena 
2340/ 88 que acabam de sotmetre a votació. 

1 passam a la votació de I'artiele 14. Sres. i Srs. Dipu
tats que votin a favor, es volen posar drets? 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 

21. Abstencions, 6. Queda, ido, aprovat l'artiele 14 que aca
bam de sotmetre a votació. 

A l'artíele 15 s'ha presentat una esmena de transacció 
que el Sr. Secretari procedira a lIegir, que és de substitució 
del text que ve al Dictamen de la Comissió per un nou text 
que el Sr. Secretari procedira a lIegir. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Artiele 15.1.-Els ingressos atribuils als Consells Insu

lars, extingida Díputació, a excepció feta deis finalistes que 
s'assignen unítanament a la província, seran distribuils entre 
els Consells Insulars segons la proporció establerta a l'artiele 
5e. del Reíal Decret 2873/1979 de 17 de desembre i es comp-

tabilitzaran extrapressupostariamenl. EIs ingressos esmentats 
hauran de ser traspassats als Consells I nsulars en un termini 
maxim de 15 dies des de la data de recepció de la Comuni
tat Autonoma. Aixo no obstan! i previ I'acord deIs tres Con
selIs lnsulars, les proporcions establertes al Reial Decret 
2873/79 podran ser objecte de revisió respecte d'aquells in
gressos que per la seva naturalesa sigui n susceptibles de te
rritorialització per illes. 

2.- Tant l'exercici de competencies d'administració local 
atribu'jdes pel Reial Decret esrnentat 2873/79 al ConselI Ge
neral 1 nterinsular i les quals s'ha subrogat aquesta Comuni
tat Autonoma com a finan<;ament d'aquestes, s'efectuaran 
amb subjecció escrita als acords adoptats per la Comissió 
Mixta Govern de la Comunitat Autonoma-Consells Insulars». 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus, accepten aquesta transaccional que no 

es firmada? Sí? Per part de tothom? 
Hi ha alguna interven ció deIs Srs. Portaveus deIs Grups 

Parlamentaris o podem procedir a la votació? 
Passam, ido, a la votació de l'artide 15 tal com queda 

després de I'esmena transaccional que ha acceptat aquest 
Plenari. 

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

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat l'artide 15 per unammltat. 
A I'article 16 i a I'article 178 no hi ha esmenes presenta

des. Per tant, si no hi ha cap inconvenient per part deis Srs. 
Portaveus, se sotmetran a votació conjuntament. 

Sí, té la paraula el Portaveu del Grup MIXT, Sr. Ricci. 

EL SR. RICCl 1 FEBRER: 
Jo en tenc una viva, encara, a I'article 16. La meya és 

la 2718 . 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Ricci, d 'acord, és a dir, voste demana addicions de 

nous articles, no vol dir que siguin al 16 i al 17. Demana 
addició de nous articles. 

EL SR. RICCl 1 FEBRER: 
Sí, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Es així? 
Per tant, ido, passam a votar els articles 16 i 17 conjun

tament. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es vol en po
sar drets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queden aprovats per unarumJtat de la Cambra. 
Hi ha dues esmenes mantengudes, la 2341/88 del Grup 

Parlamentari SOCIALISTA i la n? 2718/ 88 del Grup Parla
mentari MIXT, que proposen creació de nous artieles. Per 
defensar la n? 2341/88 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, té la paraula el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sí. En la documentació que ens han donat, logicament 

s'ha produil un error que ara volem corregir perque es va 
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corregir a Comissió. ~esmena diu que «els Decrets de Go
vern i els informes elaborats perla Intervenció General refe
rits a l'article 5.5 i 11.3 formaran part de la documentació 
que el Govern ha de remetre al Parlament de les Illes Ba
lears d'acord amb el que disposa l'article 16 -que esta bé 
perque s'ha suprimit el 10- d'aquesta !lei}). Exactament I'es
mena havia quedat així en Ponencia i Comissió i així deim 
que la Mesa en prengui nota, perque ha documentació que 
tenim diu una cosa pareguda, pero no aquesta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Cesmena que tenim nosaltres diu una cosa pareguda, 

pero no aquesta. Defensi I'esmena. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Del que es tracta és que dins la documentació que s'ha 

previst i que acabam d'aprovar que es remetnl al Parlament, 
el Govern ens remeti igualment els Decrets que afectin l'ac
tuació economica de! Govern i també una cosa que l'any pas
sat va quedar aprovada i que enguany el Govern, d'una for
ma curiosa, perque no s'ha donat cap cas, almanco no en 
tenim coneixement, d'aquells informes que l'Interventor Ge
neral elabori per mostrar el seu desacord o no amb una ac
tuació economica del Govern, també se'n reti compte al Par
lament. 

Quin és I'objecte d'aquesta petició? Cobjecte és que els 
Diputats, quan analitzam el que preveu l'articJe 103, tenguem 
dos tipus de coneixements, un, la base jurídica en que es mou 
l'actuació puntual de subvencions, etc., el que sigui, del Go
vern de la Comunitat Autónoma; en segon 1I0c, que si hi 
ha una discrepancia que resol el Consell de Govern entre l'In
terventor General, que és el controlador oficial economica
ment del Govern, i aquest Interventor General, també el Par
lament en tengui constancia precisament per poder analitzar 
i jutjar des del punt de vista parlamentari qui pugui tenir 
raó. Es evident que al Govern ti pot interessar poc aixo, igual 
que l'interessa molt poc contestar a qualsevol ti pus d'inter
vencions en aquest PIe, cosa que ens sorpren, com a mínimo 
Pareix que els pressuposts, una vegada que han tengut els 
vots que necessitaven, no interessen e! més mínim a nivelI 
d'aclaració o a nivelI de discussió parlamentaria, pero ja és 
una actuació prepotent normal d'aquest Govern que varem 
sofrir a Comissió. No importa riguin, perque és així, a Co
missió la varem sofrir, és una actuació que per un votet d'un 
senyor que ha sortit d'un altre Grup a vostes els permet aixo. 

Pero, vaja, ja ho veim aquí, no han contestat ni una 
sola vegada. A nosaltres ens és bastant indiferent que con
testin així, cree que a la Cambra no li ho és, pero que volem 
que al\o que tenen obligació de presentar al Parlament al
menys es presenti amb tates aquelles garanties i documenta
ció que el Parlament necessita per jutjar. Creim que és per
fectament logic i que un Parlament tendra mal de fer jutjar 
una despesa, un cert tipus de despesa, per exemple de canvi 
de capítol, si no sap ['opinió, si n'hi ha haguda, de l'Inter
ventor General. Vostes no ha volen així, vostes valen anar 
sempre d'amagat, nosaltres continuarem intentant que les co
ses es facin molt més ciares. 

Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups parlamentaris que vulguin in

tervenir? 

Passam, ido, a votar I'esmena 2341/88 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. Sres. i Srs. Diputats que votin a fa
vor, es volen posar drets? Gracies. 

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

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 

30. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a Votació. 

Per defensar I'esmena 2718/88 del Grup Parlamentari 
MIXT, té la paraula el Diputat Sr. Caries Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Gnkies, Sr. President. 
Aquesta esmena que hem presentat i mantenim és no

més per fer un acJariment de com i on s'han de destinar els 
doblers de l'IOJo que ja és marcat a la Llei 3/ 1987. En aques
ta llei hi ha dues opeions, quan arriba a l'articIe 2, una op
ció que nosaltres volem defensar, que és I'opció A, i aquesta 
opció efectivament tracta que vagin a financ;ar treballs de con
servació i enriquiment del patrimoni historic' o del foment 
de la creativitat artística. En definitiva, com qúe enguany veim 
pels pressuposts de la ConselIeria de Cultura que quedara 
molt minvada aquesta possibilitat, voldríem que quedés to
talment destinat a aquest punt, aixo és tot. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. 
Molt breument per dir que el nostre Grup va votar en 

contra d'aquesta esmena i no voldríem que s'interpretas ma
lamenl. Nosaltres votarem en contra no que es destini 1'1 OJo 
de les obres a millora del patrimoni historie, sinó precisa
ment anant amb l'esperit de la llei, que aquesta aplicació de 
1'[ OJo sigui dins la mateixa obra, aixo és la idea o almanco 
l'esperit de la lIei. El que se'ns proposa és precisament que 
vagi a una bossa general per a actuació de la Conselleria de 
Cultura, i nosaltres creim que no era el que es volia dir a 
la llei, sinó que és volia dir que aquestes obres importants, 
autopistes i d'altres, tenguin una millora de patrimoni que 
al mateix temps desenvolupi la nostra cultura o la cultura 
i no a un caracter general que es perdria. A posta nosaltres 
votam en contra, tot i estant logieament d'acord i demanam 
ja que es comenci a actuar en funció d'aquesta llei, nosaltres 
no acabam de creure que no hi hagi cap projecte -la inter
pretació que fa el Govern de la L1ei de Patrimoni és una al
tra historia-, que no hi hagi cap projecte executat aquests 
dos darrers anys superior a 50 milions de pessetes, creim que 
n'hi ha moltíssims. Ara bé, si el nivell és de redacció de pro
jecte, com dei a el Conseller I'altre dia, la cosa ja pot eanviar 
perque poden tenir proJecles redactats des del 64, pero si es
tam d'acord en I'aplicació de 1'[ OJo, no estam obviament, i 
ens agradaria saber que diu el Govern sobre aixo, amb l'as
signació del patrimonio 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
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Per part del Grup PSM-EEM té la paraula el Sr. Sebas
tia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Nosaltres, mentre aquest tema no quedi suficientment 

aclarit per part del Govern i les distintcs Admini,tracions pú
bliques, donarem suport a tot' el que sigui vincular aquest 
¡Uio, I per aIXO, SI be J'esmena del CJrup MI>" 1 no e~ una 
esmena que semblas que s'hagués de situar en aquests pres
suposts, creim que no té mala volllntat i que vol una vincu
lació a Cultura d'aquest 1 OJo. Per tanl, votarem afirmati
vament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Ricci, té la paraula per replicar. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Gracies, Sr. Sena, per haver compres totalment el meu 

pensament, i soIs dir al Grup del PSOE que la llei és la \lei 
i la lIei diu que hi ha dues opcions, I'opció A i la B, per 
tant enguany no es tracta de canviar la lIei, sinó senzillament 
i únicament de dedicar-ho a I'opció A , o sigui que I'esperit 
és el mateix que diu la lIei, i no el variam. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Alfonso, per a replica. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. 
Nosaltres, que som els redactors de l'avantprojecte de 

lIei, no de la lIei, sinó de la Proposició de Llei, creim que 
ens trobam legitimats per saber quin era l'esperit de la lIei, 
a posta he defensat aquest esperit. Nosaltres estam d'acord 
amb el Sr. Ricci que s'apliqui, pero no ens ho ha de dir a 
nosaltres, ho ha de dir al Govern al qual ell dóna suport, 
que s'apliqui aquest IOJo d'una vegada, i el Govern que con
testi . Per molts d'artic1es que posem, si el Govern no deci
deix que els nous projectes no seran a nivell de redacció, sinó 
a nivell d'execució o com a mínim de pressupostació, aquest 
IOJo no arribara mai . 

EL SR. PRESIDENT: 
Procedeix passar a votació I'esmena 2718/88 del Grup 

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

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

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 34. Vots en contra, 

23 . Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, aprovada aquesta 
esmena, que s'incorporara a l'articulat amb el número que 
li correspon. 

A la Disposició Addicional Primera i a l'Addicional Se
gona no hi ha esmenes mantengudes. Per tant, si no hi ha 
inconvenients per part deis Srs. Diputats les votaríem con
juntament. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Disposició 
Addicional Primera i de la Disposició Addicional Segona, es 
volen posar drets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queden aprovades per unanimitat. 

A la Disposició Addicional Tercera es manté I'esmena 
nU 2754/88. 

Sí, Sr. Alfonso, per que demana la parallla? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí. Sé que és fora de temps i si vol callaré, pero m'ha 

produit un problema legal o alrnanco de formulaeió legal 
I'aprovaeió de I'esmena anterior, i és que teoricament hi ha 
uns ingressos i no és previs! eom s'afectaran aquests ingres
sos si va a una bossa de patrimoni, no és previst dins tot 
el tex! legal, i aixó també s'hauria d'aclarir, no és res més 
que aixo.: 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Per defensar I'esmena 2754/88 del Grup Parlamentari 

PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
Quan debatem una qüestió que afecta molt directament 

persones concretes, el nostre Grup realment es preocupa i vol 
donar al tema la transcendencia política que li pertoca sense 
entrar en qüestions de tipus personal. Per aixo nosaltres en 
aquest moments creim que la nostra Comunitat Autonoma, 
modesta quant a pressupost, modesta quant a realitzacions 
polítiques, no es pot permetre en aquests moments, pensam 
nosaltres, col·locar pensions amb carree al fons públie a per
sones que han estat President de la Comunitat o del Parla
men t. Pensam que pel poder adqui<;ítiu d'aque,te<; per<; on ec; 
i al mateix temps per la realitat de la nostra modesta autono
mla, aquesta DispOSICIO AddicJOnal lercera s'hauria de su
primir i aquests tipus de güestions pensar-les molt més, 
debatre-les molt més i que en el moment historie que vivim 
no ens podem permetre aquests tipus de plantejaments po
lítics. 

Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA té la pa

raula el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. 
Jo voldria explicar un poc més I'esmena i la Disposició 

Addicional Tercera. No esper, perque ja no esper en aquest 
debat, que el Govern con tes ti i ens expliqui a que va desti· 
nat aixo, a qui van destinades precisament unes pensions que 
hauran de percebre 24 mesos els ex-presidents de Parlament 
o de Comunitat Autonoma, pero amb un afegit també molt 
curiós, que ara contaré. Nosaltres estam d'acord amb I'expo
sició del Sr. Serra, aquesta Comunitat Autonoma en aquests 
moments no s'hauria de plantejar aquest tema, pero hi ha 
una cosa que pareix que ho suavitza, pero de molt difícil 
realització. Diu que d'aquesta pensió s'haura de descomptar 
aBo que percebin a carrec de fons públics o privats, i creim 
que és un embolic bastant considerable que una pensió X, 
de 6 milions de pessetes durant dos anys, seria una cosa no 
molt agradable per al President del Parlament o de la Co
munitat Autonoma que hagués d'anar no sabem on, supo
sam que a una Conselleria d'Economia i Hisenda, i dir que 
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rebia 2 milions, 3 milions, 6 milions, 7 milions de rendes, 
del que sigui, de fons públics o privats. Es obvi que no ani
ria molt d'acord amb la dignitat deIs Presidents aquest rega
teig o aquesta presentació de la dedaració de renda o del 
que sigui i podria suscitar moltes discussions sobretot un cert 
tipus d'actuacions que no ens agradaria veure per a un Pre
sident d'un Parlament ni per a un President de la Comuni
tat Autonoma. 

Pero, arnés, hi ha el concepte en si de crear en aquests 
moments una pensió per a ex-presidents de Parlaments, per
que nosaltres miram un poe el panorama i pensam que aquest 
artide és fet a posta i ho hem de dir així, senyors del Go
vern, i ens agradaria que ens desmentissin. Es fet a posta, 
no per al Sr. Cañellas, no per al Sr. Albertí, sinó per a un 
ex-president, perque ni el Sr. Cañellas ni el Sr. Albertí, per
sones d'honor, presentaran declaracions que no superin els 
6 milions de pessetes, en cas que deixassin de ser presidents, 
per tant pensam que va dirigit i no creim que una Hei de 
pressuposts ni la Comunitat Autonoma no hagin d'assignar 
fonts dirigits. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Donarem la paraula al Sr. Ricci encara que ha superat 

el torno 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Gracies, Sr. President, per la seva amabilitat. 
La realitat és que no pensava parlar, pero crec que és 

interessant perque jo he votat i penso votar a favor d'aques
ta es mena i, a més arnés, vaig afegir'hi el concepte d'ingres
sos privats, de tal manera que la consideració que avui si
guin presidents que tenguin o no capacitat economica 
particular o que qualsevol persona que no la tengui dema 
pugui ser President i no quedi desemparada, és un principi 
que el Grup SOCIALISTA especialment hauria de defensar. 
O és que pensen que persones amb manco capacitat econo
mica no puguin arribar mai a Presidents d'aquest Parlament? 
Seria molt trist que pensessin així. 

Gnkies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. El Sr. Josep Alfonso té la paraula per a replica. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Nosaltres és evident que propugnam que tota persona 

que sigui Diputat pugui ser President de Comunitat Auto
noma o President del Parlament, aixo ho diu la Constitució 
i l'Estatut i no hi tenim cap problema. El que sí veim és que 
aquest article és per a un any, aixo no és una lIei general, 
és una Ilei que dura un any i dura per a enguany, per a I'any 
1989, I'any 1990 la lIei es pot canviar, aquest article pot de
sapareixer i per tant pensam, pensam que va dirigit a una 
pensió concreta que vull aclarar. Quan he parlat de persones 
honorables referint-me al Sr. President de la Comunitat Auto
noma i a l'actual President del Parlament, per exclusió no 
en deixava un altre, sinó que eren situacions economiques, 
ho vull aclarir perque no hi hagi males interpretacions, i no 
creim que hi hagi d'haver cap tipm d'assignació económica 
dirigida, com es' veu clarament en aquest cas que és així. 

Volem dir una cosa més, ens agradaría que si no és així 
com nosaltres deim el Govern ens contestas, creim que és 

un tema important per al Govern, creim que és un tema que 
no ha de passar així com així, sinó que és un tema que el 
Govern du per primera vegada després de sis anys en aquest 
Parlament i que com a mínim requereix una explicació als 
Grups Parlamentaris, si el Govem té qualque consideració 
al Parlament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. President de la Comunitat Autónoma. 

EL SR. PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUroNOMA 
(Gabriel Cañellas i Fans): 

Sr. President, la finalitat d'aquest apartat és que quan 
es va incloure en el Projecte de Llei ens pareixia molt mala
ment iniciar a partir d'un any i que paregués que a sensu 
contrario únicament i exclusivament s'excloia una persona, 
que era rúnica que havia quedat fora d'aquesta I1ei, tot el 
contrari que vagi dirigit especialment a un, sinó que es feia 
pensant Que solament des del comen<;ament de la Comuni
tat queda exclosa una persona i pareixia que no era just co
menc;ar a partir d'un moment, deiJdmt exclosa justament una 
sola persona, tot el contrari del que volem suposar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació, ido, l'esmena n~ 2754/88 del Grup 

Parlamentari PSM-EEM a la Disposició Addicional Tercera. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Gnkies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 

30. Queda, ido, rebutjada l'esmena que acabam de sotmetre 
a votació. 

Passam a votar la Disposició Addicional Tercera tal com 
ve al Dictamen de Comissió. Sres. i Srs. Diputats que votin 
afavor, es volen posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 

27. No hi ha abstencions. Queda, ido, aprovada la Disposi
ció Addicional Tercera que acabam de sotmetre a votació. 

A la Disposició Addicional Quarta ... 
Per que demana la paraula, Sr. Serra? 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Per una qüestió d'ordre, Sr. President. 

'. 
EL SR. PRESIDENT: 

Digui. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Que en aquestes Disposicions, entenem nosaltres que per 

abreujar, quan és una es mena de supressió no importaria tor
nar a votar, perque si és de supressió o se suprimeix o no 
i per tant bastaria una votació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Reglamentariament s'han de fer les dues votacions, Sr. 

Serra. Disposició Addicional Quarta, on hi ha les esmenes 
n~ 2345/88 del Grup Parlamentari SOCIALSlTA. Per de-
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fensar aquesta esmena té la paraula el Diputat Sr. Josep 
Alfonso. 

EL SR . ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. 
Continuam amb el mateix tema, pero en aquest cas es 

crea Ulla pensió vitalícia a partir deis 65 anys i tampoc per 
diferencies de retribució, sinó senzillament una pensió vitalí
cia del 40UJo de la retribució que percebia. Nosaltres agraim 
al Sr. President que per primera vegada un membre del Go
vern hagi sorti! a defensar qualque cosa, pero no podem dei
xar de pensar el que pensam. Si el Govern \'olgués crear unes 
pensioI1s per a Presidents i ex-presidents duria una llei espe
cífica, una llei que ho preveiés a llarg termini, no ho duria 
a una Addicional de Llei de Pressuposts que dia 31 de de
sembre del 1989 haura acabat, no ho duria aquí. Que passa
ra, amb aixo? Que I'únic cas afectat, que em pareix molt 
respectable en tots els aspectes, com a persona í com a Pre
sident d'aquest Parlament, pero l'únic cas afectat en aquests 
moments per aquesta lleí tendra ja les retribucions retarda
des, suposam, suposam que s'ha previst així, corresponents 
als dos anys i entrara quasi immediatament, supos que l'any 
1989, no ho sabem, no ho hem anat a mirar, ho hem de dir 
així clarament, amb una pensió vitalícia. Nosaltres creim que 
no es fa així, no creim que s'hagi de fer a una lIei de pressu
post s, que si es vol dur el tema es dugui a una lIei normal 
amb els debats pertinents i no quedar sotmesos que el Sr. 
Ricci canvií un dia d'opinió. Creim que el tema és aquí, Srs. 
Presidents, a part de la discussió del fons de I'assumpte i el 
fons de I'assumpte és claro . 

Nosaltres pensam que si un ex-President Je Parlament 
o un ex-president de la Comunitat 'Autónoma es trobas en 
situació necessitada hauríem d'arbitrar mitjans perque sortís 
d'aquesta situació:. També pensam que no és aquest mitja, 
pero en aquests moments aquestes dues, tres disposicions ad
dicionals creim que són inoportunes i que requeririen una 
explicació mol! concreta del Govern per llevar-nos els dubtes 
de per que s'han fet. Si és imitació del que s'ha previst a 
l'Estat per a Ministres i la resta, jo els demanaria que pri
mer de tot hauríem d'agranar dins casa nostra i que tots els 
ConselIers, etc., tenguessin una absoluta incompatibilitat. Jo 
els record que els presidents del Parlament de moment no 
en tenen, i en I'altre aspecte, també d'una forma bastant cia
ra, les pensions vitalícies em pareix que s'han llevat de per
tot, tornant a crear una figura que teníem fa 20 o 15 aJlYs, 
no cree que sigui convenient cap tipus de pensió vitalícia per 
I'exercici d'un carrec público 

EL SR. PRESIDENT: 
I..;esmena n? 2755/88 del Grup Parlamentari PSM-EEM 

practicament és igual. Per defensar-Ia, també té la paraula 
el Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí. Sr. President, és exactament igual de supressió, pen

sam que el tema s'ha argumentat prou, si bé nosaltres no 
personalitzam tant, sinó en la conveniencia de col·locar-ho 
en aquests moments. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris? 
El Sr. CarIes Ricci té la paraula per part del Grup MIXT. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
La poca sensibilitat del Sr. Josep Alfonso ens du una 

vegada més que les incoherencies del pensament són menys, 
en aquesl cas, d'una persona que de tol un Grup com el 
PSOE que canvia molt més filcilrnent que no jo. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
No sé si es pot donar per al·ludit; si vol, té la paraula. 

EL SR. ALFONSO I VTLLANUEVA: 
Senzillament , que no he entes res . 

EL SR. PRESIDENT: 
Procedim a la votació conjunta de les dues esmenes ja 

que propugnen el mateix. Per tant, Sres. i Srs. Diputats que 
voten a favor de les esmenes 2345/88 i 2755/88, es volen po
sar drets? Gracies. 

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

Abslencions? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en contra 

30. Abstencions, 2. Queden, ido, rebutjades les dues esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Procedeix sotmetre a votació la Disposició Addicional 
Quarta. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en contra, 

23. Abstencions, 2. Queda, ido, aprovada la Disposició Ad
dicional Quarta que acabam de sotmetre a votació. 

A la Disposició Addicional Cinquena hi ha també dues 
esmenes en el mateix sentit, la n? 2346/88 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA i la n? 2756/88 del Grup Parlamen
tari PSM-EEM. 

Per defensar la 2346/88, té la paraula, per part del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí. 
La defensa és practicament la mateixa de les al tres dues 

esmenes, també es refereix a una pensió vitalícia per el viu
do o viuda d'un ex-president de Comunitat Autónoma o del 
Parlament, creim que no és oportuna, que no ha d'anar a 
una Addicional del Pressupost i que s'hauria de discutir dins 
un projecte de !lei tramitat com pertoca. No és per a un any, 
es pot donar, pero no és per a un any aquest tipus de dispo
si ció o no hauria de ser per un any si es vol crear una pen
sió vitalícia de ver, s'hauria de crear en un projecte de !lei 
creim que més o manco consensuat o com a mínim aprovat 
com a tal en aquest Parlamento Els altres arguments s'han 
dit anterionnent i per tant no tenc per que reiterar-los. 

EL SR. PRESIDEN1: 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM té la parau

la el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí, és el mateix, perque certament ja arribam als darrers 

' . 
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extrems de les possibilitats de tipus familiar i de tipus gaire
bé corporatiu. Nosaltres suggerim al Govern que per fer-ho 
bé prepari una llei que contempli tots aquests aspectes, cosa 
que es pot fer perfectament, i la discutiríem amb tota sereni
tal. En canvi col·locar els viudos o viudes en una Llei de 
Pressuposts, ja ens pareix autenticament surrealista. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Passam a votar les esmenes2346/88 i 2756/88. Sres. i 

Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 

29. No hi ha cap abstenció. Queden rebutjades les dues es
menes que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
la Disposició Addicional Cinquena. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 
drels? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en contra, 

27. No hi ha abstencions. Queda, ido, aprovada la Disposi
ció ,Addicional Cinquena que acabam de votar. 

A la Disposició Addicional Sisena hi ha una esmena 
mantenguda, la n~ 2347/88 del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA. Per defensar-Ia, te la paraula el Diputat Sr. Josep 
Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. President, la retiram. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies per la retirada. 
Hi ha també l'esmena n? 2759/88 del Grup Parlamen

tari PSM-EEM. Per defensar-la, té la paraula el Diputat Sr. 
Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Perdó, Sr. President. Podria tornar a donar el número, 

que en aquests moments no ens quadren els papers? 

EL SR. PRESIDENT: 
Hi ha una es mena assenyalada amb el n? 2759/88. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sr. President, ens sembla que aquesta esmena va ser tran

saccionada, perdó, és retirada perque passa a la transaccio
nada a la secció 31. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Passam, ido, a votar, la Disposició Addicional Sisena tal 

com ve al Dictamen de la Comissió. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 

Queda aprovada la Disposició Addicional Sisena per 
unanimitat de la Cambra. 

A la Disposició Addicional Setena es manté l'esmena n? 
2348/88 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per defensar
la, té la paraula el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. 
Nosaltres aquí sí que voldríem una explicació del Go

vern, perque després d'un mes i mig de debats no en tenim 
ni idea. Ens han dit que aquests 25 milions són per a va
cants, exactament per a vacants, és a dir, per pagar aquella 
gent que substitueixi treballadors malalts, supos, o en vacan
ces, i la pregunta que hem fet, ningú ens l'ha contestada i 
demanaríem al Govern que per una vegada es molesti, s'aixe
quin, agafin el micro i ens ho expliquin, i tal vegada retiram 
l'esmena, si aquests altres anyus no s'han produit aquestes 
vacants ·i si s'han produit o si enguany esperen que el grip 
sigui més fort i hi hagi molts més malalts o el que sigui, 
i si s'han produü com s'han pagat, perque preveure 25 mi
lions per a vacants l'any 1989, quan a l'any 1988 n'hi ha d'ha
ver un caramull teoricament igual que el 89, el percentatge 
de diferencia ha de ser minúscul i es preveuen 25 milions, 
no ho entenem, no ho podem entendre. Ens agradaria que 
el Govern, per una vegada es molesti i ha expliqui, i retira
rem I'esmena si hi ha una explicació lógica. 

EL SR. PRESIDENT: . 
Té la paraula eÍ Conseller d'Economia Hisenda, Sr. 

Forcades. 

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

Aquest fons fonamentalment és dedicat a recollir les dis
tintes partides que per hores extres tenien les Conselleries i 
que ara s'ha [icat aq uí. Es cobreixen amb treballs extraordi
naris, amb personal propi i nou. 

EL SR. PRESlDENT: 
Sr. Josep Alfonso, el Sr. Conseller li ha contestat, no 

sé si satisfactoriament, pero té la paraula el Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VlLLANUEVA: 
El Sr. Conseller, Sr. President, m'ha contestat evident

ment no a satisfacció quan la Disposició Addicional Setena 
diu «tal, tal, tal, els serveis del personal que deixi de treba
llar temporalment per causes que no produeixin vacants». Ens 
han explicat, d'aquí el nostre dubte, primer que era per a 
vacants, una, segon, ara, que no és per a vacants sinó per 
a hores extres, i el Projecte de Llei diu personal que deixi 
de treballar temporalment perque no produeíxi vacants. No
saltres creim que la consideració és tan considerable, que és 
molt difícil que puguem retirar l'esmena, no creim que s'apro
vi, pero mínimament el que nosaltres demanaríem al Govern 
és que s'aclareixi o que retirí la Disposició Addicional Seter.a. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr. 

Carles Ricci. 
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EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Jo vull dir per que votaré a favor, i és perque vull pen

sar que tal com ha ha explicat o jo he entes que ha explica
va el Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, és per cobrir exac
tament les reines que, quan hi ha manca, fins ara es feien 
en hores extres i taJ vegada en aquest cas no ha seran sinó 
que es poden fer amb contractacions si és necessario Per tant, 
en definitiva, la qüestió és que quedi coberta la feina que 
fins avui en molts casos no hi quedava pel que a vegades 
sabem per experiencia. 

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

EEM, el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
En aquest tema el nostre Grup sempre s'havia manifes

tat reticent amb I'esmena del Grup SOCIALISTA i ens ha
víem abstes a Ponencia i a Comissió perque enteníem que 
era factible, a través deIs articles 15 i 17 de I'Estatut deis Tre
balladors, fer un tipus de contractació determinada quan hi 
ha unes persones que deixen de treballar temporalment per 
circumstancies diverses, i creiem que el Govern havia de te
nir una certa flexibilitat perque la funció pública. continui' 
rutllant sense cap tipus de problema, si bé també és ver que 
les explicacions que ens donaven no eren del tot clarificado
res. Pero el que no pot ser és ara haver sentit que aixo és 
per a hores extres, en aquest cas el que anam avotar no té 
a veure amb la reaJitat, i aJeshores fins i tot presentam al 
Sr. President del Parlament el dubte legal i reglamentari de 
si és possible votar una cosa que no és la reaJitat. En aquest 
cas sí que estaríem davant uns problemes molt greus, no ja 
el problema de votar sí o no a I'esmena, sinó saber que és 
el que realment votam. 

Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS té la paraula el 

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr . . President. 
Li he demanat la paraula per sumar-me al cor de per

plexitats que les explicacions del Govern han suscitat en 
aquesta Cambra. Efectivament nosaJtres també, com el Grup 
Parlamentari PSM-EEM, ens hem abstes en el transcurs de 
la tramitació tant en Ponencia com en Cornissió d'aquesta 
esmena perque esperavem una explicació que, a més, pensa
vem intuir-la, pensavem que sabíem per que era aquesta es
mena en el sentit que creiem que era per poder contractar 
eventualment les vacants que es produIssin per unes determi
nades raons que no prodlÜssin vacants de plantilla, tal com 
explica la Disposició Addicional Setena i que aixo seria ade
quadament c1arificat en Plenario No obstant aixo, ateses les 
explicacions o més exactament la manca d'explicacions i la 
incongruencia que existeix entre el text i les explicacions do
nades, en principi i salvant ulteriors adaracions el nostre Grup 
Parlamentari també votara a favor de l'esmena de supressió 
per falta de darificació. 

Grades. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el Conseller d'Econornia i Hisenda, Sr. For

cades. Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr. Huguet. 

EL SR. VICI-PRESlDENT DEL GOVERN (loan Huguet 
Rotger): 

Gracies, Sr. President. 
Jo cree que és cIar. Per una banda, I'esmena del Partit 

Socialista intenta suprirnir aquesta Disposició Addicional Se
tena. Tal com ve ressenyat aquí, cree que l'explicació és cIara 
i és que es crea aquest fons de 25 milions de pessetes per 
atendre trebaJls que per causes que en aquest moment no 
és a la nostra disposició ponderar, d'una malaltia concreta 
o un aecident, del que sigui, de personal que fa feina a la 
Comunitat Autonoma, i es neccssita treure una quantitat de 
feina, que en aquest moment no es cobreix cap vacant, sinó 
que es pugui contractar el servei d'un altre treballador per 
complir aquesta funció únicament i excIusivament, per a ac,:o 
és aquest fons de 25 milions de pessetes. Es necessita treure 
un lreball urgent que realitza una persona que per les cir
cumstilllcies que siguien en aquell momenl la persona no pot 
perque es troba malalta, es contracta una altra persona per 
realitzar aquesta feina, pero no és cobrir cap vacant. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Han quedat convenyuts els Srs. Portaveus o qualcú vol 

intervenir? 
Un momentet, Sr. Alfonso. 
Té la paraula, per part del CDS, el Diputat Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLA l ROSANES: 
Ja que el Sr. President éstan generós per clarificar i que 

tenguem una bona informació abans de votar, jo demanaria 
al Govern sí aquest fons lé res a veure amb les suplencies 
en personaJ eventual deIs alliberats sindicals. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDEN'P. 
Té la paraula el Sr. Josep Alfonso per part del Grup 

Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. 
El Portaveu segon del Govern, en aquest cas el Sr. Hu

guet, ha desmentit el que deía el Conseller d'Economia, des
prés d'un intercanvi de mirades i gests amb el Conseller de 
Funció Pública. A1tra vegada I'explicació és rara, el tema és 
que el que voste ens ha dit en aquests moments, Sr. Huguet, 
són contractacions eventuals i ho haguessin pogut posar així 
i s'hagués pogut preveure, com altres anys, com enguany, dins 
la mateixa formulació de seccions. Potser l'any passat aixo 
no existía? No hi havia comite d'empresa? No hi havia aquests 
problemes? CIar que n'hi havia. Per tant, continuam tenint 
molt confús el tema d'aquests 25 milions, senzillament per
que tot el que enguany, l'any 88, s'havia produit, vostes ara 
ho agrupen en 25 milions de pessetes, pero no per aixo s'han 
redlÜt, com veurem després, els increments de les seccions, 
en absolut, aquests 25 milions són un més a més del que 
es prodlÜa cada momento 
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EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr. Joan 

Huguet. 

EL SR. VICE-PRESlDENT DEL GOVERN (Joan Huguet 
i Rotger): 

Gracies, Sr. President. 
També als alliberats sindicals, la diferencia és en un punt 

concret i és que no és contractació per treballs extraordina
ris, que és un altre tema, sinó que aquests 25 milions van 
destinats únicament i exc\usivament a eontractar en un mo
ment determinat una persona, una feina que realitza perso
nal propi de la Comunitat que en aquell moment, per exem
pIe, es troba malalt, únicament i exc\usivament, i es fa 
referencia fins i tot als articIes 17 i 17 de l'Estatut de Treba
lladors, que no tenen res a veure amb els treballs extraordi
naris que pot tenir qualsevol Executiu. 

Gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té un tom incidental. Té la paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. Huguet, tot s'hagués arreglat si haguessin posat even

tuals i s'hagués acabat la historia, un tema, pero el segon 
tema és que el- que voste ens conta per a I'any 89 ha passat 
el 87, 88, 86, ha passat _exactament igual, jo no cree que 
aquest problema es crei" el 89, i que vos tes ho han previst 
o no ho han previst, jo cree que sí, perque s'ha vist a les 
liquidaeions de pressupost, ho han previst d'una altra mane
ra. Ara hi posen aquests 25milions i després veurem, en la 
diseussió del Capítol 1, quan els augments de cada una de 
les seccions, que no és que s'hagin reduit aquestes feines even
tuals, Sr. Huguet, els inerements han estat moIt considera
bles i, arnés, aquests 25 milions per Addicional. La veritat, 
voste em diu que són t¡;eballs eventuals, el Sr. Forcades diu 
que són treballs extraord1naris, qualsevol de les dues coses 
era prevista al pressupost del 88, per tant aquests 25 milions 
de pessetes nosaltres realment no sabem per que són. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, sembla que s'ha aclarit tot, passam a 

votació I'esmena 2348/88 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA. 

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

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 21 . Vots en contra, 
30. Abstencions, 6. Queda, ido, rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació i passam a votar la disposició Ad
dicional Setena. 

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

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

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

Resultat de la Votaeió: Vots a favor, 30. Vots en contra, 

21. Abstencions, 6. Queda, ido, aprovada la Disposició Ad
dicional Setena que acabam de sotmetre a votació. 

A la Disposició Addicional Vuitena hi ha mantenguda 
I'esmena n? 2314/88 del Grup Parlamentari CDS. Per 
defensar-la, té la paraula el Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Ens pareix exagerat que la contractació d'obligacions de

rivades de despeses que s'efectuen durant un any referides 
a l'exercici pressupostari anterior puguin abastar al reeonei
xement de despeses fins dia 31 de man;, ens pareix un perío
de de temps exagerat perque la nostra proposta, que és que 
aquesta possibilitat, el reconeixement d'obligacions, es tan
qui dia 31 de gener, ens sembla que dóna suficient marge 
de temps perque l'Executiu pugui liquidar adequadament els 
comptes per poder reconeixer les obligacions que es carrega
ran a l'exercici anterior i no a dia 31 de man;, que ens sem
bla des de tots els punts de vista una exageració i que pot 
introduir distorsions importants en el sistema comptable, que 
dia 31 de mary ja ha de funcionar amb tota normalitat se m
pre que dia 31 de desembre ja s'hagin aprovat e1s pressuposts 
en aquest Parlament, com ja comen¡;a a ser afortunadament 
practica habitual. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Por

taveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Per recordar o dir a aquesta Cambra que es va intentar 

una transacció, em pareix que era davant Comissió, propo
sant dia 29 de febrer com a data intermédia entre 31 de fe
brer i 31 de mar¡; i que no es va acceptar, només dir aixo. 

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

raula el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. 
El tema és bastant clar. El Govern vol presentar una li

quidació de pressupost un estat d'execució elevat i allarga tres 
mesos el temps, el tema és claríssim i la transacció del 29 
de febrer és una humorada, suposam, perque l'haurien d'allar
gar a cada quatre anys, supos que era 28 o 29, pero el tema 
és molt cIar, creirn que la comptabilitat de la Comunitat Auto
noma és molt important i alIargar el període tres mesos en 
Iloc de dia 31 de desembre, que és la data normal, per si 
qualque cosa s'ha retardat a causa de Nadal o d'altres mo
tíus, ens pareix que és una trampa perque el Govern pugui 
dir qualque moment que executa els pressuposts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Procedeix sotmetre a votació, ido, I'esmena 2314/88 del 

Grup Parlamentari CDS. 
Sres. ¡Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Gracies. 
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Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? Gracies. 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 

29. Abstencions, 1. Queda, idó, rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Disposició Addicional Vuitena. Aques
ta Presidencia demana a les Sres. i Srs. Diputats que votin 
a favor si es valen posar drets. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? Gracies. 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots il favor, 30. Vots en contra, 

26. Abstencions, cap. Queda, idó, aprovada la Disposició Ad
dicional Vuitena que acabam de sotmetre a votació. 

A la Disposició Addicional Novena, hi ha una esmena 
mantenguda, la n? 2349/88 del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA. Per defensar-la té la paraula el Diputat Sr. Josep 
Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. 
Nosaltres demanaríem la votació, ates que les explica

cions que demanam constantment són bastant mal ateses. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació l'esmena n? 2349/88 del Grup Parla

mentari SOCIALISTA. Sres. i Srs. Diputats que votin a fa
vor, es volen posar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a 'favor, 20. Vots en ~ontJ:a, 

30. Abstencions, 6. Queda, idó, rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Disposició Addicional Novena. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? Gracies. 
Abstencions? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 

21. Abstencions, 6. Queda aprovada la Disposició Addicio
nal Novena. 

Ala Disposició Addicional Desena no hi ha es menes 
mantengudes; procedeix ido a sotmetre a votació directament. 
Per tant, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Dispo
sició Addicional Desena, es volen posar drets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unammItat de la Cambra. 
A la Disposició Addicional Onzena hi ha presentades 

les esmenes n? 2350/88 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA i la n? 2316/88 del Grup Parlamentari CDS, que pareix 
que van orientades en el mateix sentit. Per tant, per defensar 
aquestes esmenes, té la paraula en primer 1I0c perque segui
rem l'ordre establert, el Portaveu del Grup Parlamentari CDS, 
Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes grades, Sr. President. 
Voldria cridar l'atendó de la Cambra sobre aquesta es-

mena en el sentit que entenem que tramitant-se en aquesta 
Cambra una Llei d'Organismes Autonom<; i Empreses Públi
ques de la Comunitat Autónoma, no sembla un mecanisme 
adequat ]'autontzació de creació de I~oves empreses a Lravés 
d'una Disposició Addicional de la Llei de Pressuposts, que 
seria una més, peró seria una empresa o un organisme que 
quedaria despenjat de la sistemiltica que presumiblement la 
Llei d'Empreses Públiques posara, ordcnant adequadamen
tel sector públic d'aquesta Comunitat Autónoma. 

En conseqüencia, nosaltres entenem que més val espe
rar aquella avinentesa i demanam la retirada d'aquesta auto
rització. 

Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup Parlamenari SOCIALISTA té la pa

raula el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. 
Remarcant l'argument del Sr. Quetglas, la Disposició Ad

dicional Onzena parla del marc d'aIló que estableix. De mo
ment, alló que estableix la Llei d'Entitats Autónomes no es 
pot enquadrar enlloc, no estableix res, perque és un Projecte 
de Llei. Peró hi ha un altre tema. io cree que el Govern de 
la Comunitat' esta allo que diuen en castella «rizando el rizo». 
Que vol dir, 'aixó? No crea les empreses públiques d'actuació 
dins el camp privat, necessaries, com l'actuació en depura
dores, etc., la de promoció industrial, que viu «por ahí», i 
en canvi vol crear empreses públiques que són purament de 
serveis de la Comunitat Autonoma. Hem de veure que dis
cutim, parlam d'una empresa pública que gestioni instal·la
cions de joventut, com a empresa quins ingressos tendra, les 
des peses es veuran, el tema és molt més propi d'un servei 
de la Comunitat Autónoma o d'una entitat que d'una em
presa i el Govern crea aquest tipus d'empreses, que és una 
forma de sortir un poquet per les bardisses deIs controls que 
tot sistema de Govern ha de tenir i, per altra part, empreses 
que ha demanat el Parlament, que fins i tot ha aprovat aquest 
Parlamenl, va molt remÍs de crear-les, nosaltres no ho aca
bam d'entendre, no ha acabam d'entendre, i evidentment el 
Sr. Gilet, que en aquest moment és responsable de Joventut, 
creim que no sera capac; d'explicar-ho, perque sera una cosa 
com una empresa on hi hagi picapedrers, dones de neteja, 
fabricants de mobles, no ho sabem gairebé, no sabem gaire
bé I'objectiu, i crear per Disposició Addicional una empresa 
sense objectius i com dei a el Sr. Quetglas ~ense que la Llei 
d'Empreses Públiques, que almanco té uns requisits, s'hagi 
aprovat, ens pareix una imprudencia bastant grossa. Ens agra
daria que s'aprovas l'esmena o que el Govern, creim que no 
ho fara, retiri la Disposició Addicional. 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus que volguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Por

taveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sí. 
Respecte de les argumentacions que han fet els dos por

taveus, només volia dir que quan s'aprovi la Llei d'Empreses 
Públiques es podra adaptar la situació d'aquesta empresa a 
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la llei i per tant el que fa la Llei de Pressuposts és avan¡;ar 
que es pugui constituir, senzillament aixo. 

EL SR. PRESlDENT: 
Sí, Sr. Alfonso. Per? SÍ; té la paraula. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
En primer lloc jo he d'agrair al Sr. Pascual que faci la 

feina que ha de fer el Govern; moltes gracies, Sr. Pascual. 
En segon lloc, no és que es pugui adaptar, la Llei d'Empre
ses Públiques i Entitats estableix una serie de requisits per 
crear una empresa pública, aquí no hi ha cap requisit, senzi
llament es crea tal empresa pública i «aquí paz y después 
gloria», no és així, i ja no es podnl adaptar, perque els re
quisits no s'hauran complit. 

EL SR. PRESlDENT: 
Passam a votar les dues esmenes conjuntament, ates que, 

com veim, totes dues tenen el mateix fi. Per tant, Sres. i Srs. 
Diputats que votin a favor de les es menes 2350/ 88 i 2316/ 88, 
es volen posar drets? Gracies. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27 . Vots en contra, 

29. Abstencions, 1. Queden, ido, rebutjades les dues es me
nes que acabam de sotmetre a votació i passam a votar la 
Disposició Addiccional Onzena. 

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

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

Abstencions? 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con

tra, 27. No hi ha abstencions. Queda, ido, aprovada la Dis
posició Addicional Onzena que acabam de votar. 

A la Disposició Addicional Dotzena no hi ha esmenes 
presentades. Procedeix, ido, passar directament a la votació. 
Sres. ¡Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat. 
A la Disposició Addicional Tretzena, a la Catorzena, a 

la Quinzena i a la Setzena no hi ha es menes presentades. Si 
no hi ha inconvenient per part deis Srs. Portaveus procedi
rem a votar-les canjuntament. 

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

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queden aprovades per unammltat. 
Hi ha una esmena mantenguda amb el n? 2317/ 88 del 

Grup Parlamentari CDS que propasa una nova Disposició 
Addicional. Per defensar-la, té la paraula el Portaveu Sr. Fran
cesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Es tracta d'una esmena diríem que ja tradicional i de 

pura racionalitat, es tracta d'extingir el Patronat per a la Vi
venda Rural, que ja hem defensat sobradament en aquest Ple
nari i insertar aquest Patronat, que és, no ja una herencia 

de les transferencies de l'Estat, sinó una herencia de les ve
Hes institucions franquistes, dones insertar-lo dins el que és 
una política racional de Vivenda, i em pareix que aixo justi
fica per si mateix aquesta es mena, la constitució d'un servei 
amb personalitat jurídica propia per administrar un aspecte 
tan puntual com ho és el de la Vivenda Rural al marge de 
la Política General de Vivenda ens pareix una disfunció que 
encara no ens explicam. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Passam a votar l'esmena 2317 /88 del Grup Parlamenta

ri CDS. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen po
sar drets? 

Sres. 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, 23. Vots en contra, 
30. Abstencions, 4. Queda rebutjada I'esmena que acabam 
de sotmetre a votació. 

Hi ha també una esmena del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, n? 2352/88, de creació d'una nova Disposició 
Addicional. 

Per defensar aquesta esmena té la paraula el Diputat Sr. 
Josep Alfonso. 

' EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sí. 
Cree que en aixo estam d'acord amb el Govern, és la 

creació d'una empresa que tengui com a objectiu la cons
trucció, manteniment i conservació de depuradores i és evi
dent que no demanam la creació immediata d'aquesta em
presa, sinó, com diu I'esmena, si la volen I1egir, després 
d'haver aprovat la Llei d'Entitats i Empreses públiques. 

Obviament, aquesta empresa de manteniment i construc
ció és dins l'anim del Conseller d'Obres Públiques, perque 
així ens ho va dir a Comissió, i pareix que també és dins 
l'anim del Govern, perque si no ho record malament es va 
aprovar una partida de 1.000 pessetes oberta per crear-la. No
saltres creim que és imprescindible, perque el que no es pot 
fer és fer unes inversions impressionants a la Comunitat Auto
noma en aquest tipus d'activitat, en depuradores, i després 
deixar que el seu manteniment sigui com el que s'ha fet fins 
ara. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr. Joan 

Huguet. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan Huguet 
Rotger): 

Gracies, Sr. President. 
Jo deman disculpes si no tenc el Reglament a ma, pero 

demanaría sí aquesla esmena es pOl sotmetre a votació, ates 
que segons la meva interpretació cree que es contradiria amb 
la Disposició Addicional Tretzena, que no tenia cap esmena 
i s'ha aprovat, que és la que autoritza a crear mitjan¡;ant De
cret una empresa pública que aniria en aquest sentit. Jo no 
sé si seria contradictoria l'esmena que proposa el Grup SO
CIALISTA, en cas que fas votada afirmativament, amb el 
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que disposa I'Addicional Tretzena que s'ha votat per unani
mitat i sense cap tipus d'esmena, és un aclariment que de
manaria als serveis d'aquesta Cambra o al mateix portaveu 
del Partit Socialista, que d'interpretació sobre contradiccions 
en sap proU. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLA NUEVA: 
Es evident que no hi ha cap tipus de contradicció, entre 

allres coses perque primer hi ha el tema fonamental, «el Go
vern creara després que s'hagi aprovat la Llei d'Entitats i Em
preses Públiques», i l'Addicional Tretzena diu «s'autoritza el 
Govern a crear mitjanc,:ant Decret», dues coses absolutament 
distintes, dues coses absolutament distintes. Vostes, senyors 
del Govern, dema quan s'hagi aprovat la lIei poden crear 
aquesta empresa, nosaltres creim que mentre no s'hagi apro
vat la Llei d'Empreses i d'Entitats Públiques no s'ha de crear 
cap empresa pública. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr. Huguet. 

EL SR. VICE-PRESlDENT DEL GOVERN (loan Huguet 
i Rotger): 

Gracies, Sr. President, i gracies al Sr. AJfonso, perque 
cree que la seva intervenció ha resultat summament clarifi
cadora. Si aprovéssim aquesta es mena podríem fer dues co
ses, dema crear I'empresa i després també, si no la creéssim, 
podem esperar a tenir la lIei, no les dues coses a la vegada. 
Si aprovam aqlle~ta esmena entra en contradic¡:ió amb una 
autorització que el Parlament dóna al Govern que dema ma
teix podem crear per Decret aquesta empresa pública, men
tre que vos te diu que esperem a tenir la Llei d'Entitats i Em
preses. Com quedam? No n'hi pot haver una que digui voste 
dema per Decret ho pot fer i altre que digui voste no ho 
pot fer mentre no tengui la lIei, o val una o val I'altra, a 
posta per ac,:o die que si s'ha votat primer majoritariament 
i no s'ha esmenat, aquesta no pot prosperar per logica. No 
dic que estigui més bé ni més malament, sino que en tot cas 
havia d'anar com a esmena a la Disposició Addicional Tret
zena, com una esmena de substitució, pero no hi pot haver 
les dues coses a la vegada. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. AJfonso té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. 
Es evident que si s'aprovas aquesta esmena, Sr. Vice

president, vostes per Decret no podrien crear aquesta empre
sa, aixo és evident, perque, i aixo és previst al Reglament, 
s'haurien de redactar conjuntament les dues esmenes i no hi 
hauria cap problema, aixo és previst al Reglament, són te
mes que van junts. Per altra part, el tema no és exactament 
igual, perque autoritza, a més, a integrar-se dins un organis
me autonom de tractament d'aigües, que és una cosa encara 
més complicada. De totes maneres nasal tres no tenim cap 
inconvenient d'integrar com a esmena en el too, no es pot 

fer perque ja s'ha votat, que es voti aquesta i si s'aprova no
sal tres interpretarem que vostes no podran crear I'empresa 
mentre no s'hagi creat I'empresa pública. 

EL SR. PRESlDENT: 
Passam a votació I'esmena n~ 2352/ 88 de creació d'una 

nova disposició ... 
Té la paraula el Sr. Vice-presiden! del Govern. 

EL SR. VICE-PRESlDENT DEL GOVERN (Joan Huguet 
Rotger): 

Gracies, Sr. Presiden!. 
10 n(\ VIIII ~er reiteratiu. reró cree que aquesta esmena 

no es pot passar a votació, interpret, a posta per ac;o he de 
uemauar primer SI al PresldeIll h venIa a be un adanment 
del Portaveu del Grup SOCIALISTA i si no, he afegit des
prés, als serveis de la Cambra. Una cosa és que hi hagi apro
ximació entre la votació i un text articulat que s'haura de 
refondre, que preveu el Reglament de la Cambra, i una altra 
cosa que s'aprovin dos texts totalment diferents i que donen 
possibilitats totalment diferents al Govern a actuar sobre una 
mateixa materia. A posta he demanat una interpretació pri
mer al Portaveu del Grup Socialista i si no, als serveis de 
la Cambra. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Vice-president, les dues esmenes no van en el mateix 

sentit, són dues empreses distintes, aIla s'autoritza a crear una 
empresa sobre la loventut, si no vaig equivocat. La mateixa? 

EL SR. VICE-PRESlDENT DEL GOVERN (loan Huguet 
i. Rotger): 

. Es la mateixa, Sr. President, la de la 10ventut era una 
altra, aquesta és la mateixa, si hagués estat per a la 10ven
tut, evidentment no hi ha contradicció. 

(Pausa) 

EL SR. PRESlDENT: 
Sí, el Sr. 10sep Alfonso té la paraula, a veure si la retira. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Retirar-la així com esta, no, perque com voste sap, Sr. 

Vice-president, la Disposició Addicional Tretzena es conse
qüencia d'una esmena reta pel CDS, no ho va proposar el 
Govern, obviament hem mantengut I'esmena perque no que
dava altra solució, el que es pot fer és un arranjament si el 
Govern vol, si no, votarem I'esmena. Nosaltres hem manten
gut I'esmena a un text inexistent quant a aquesta situació, 
aixo és obvi, per tant hem mantengut l'esmena. Hi va haver 
un acord en Comissió que es podrien corregir les esmenes 
que anassin en contradicció amb texts, pero que fossin pre
sentades oportunament, aixo es va acordar i hi ha hagut re
peticions d'esmenes presentades al seu moment. Obviament, 
si el Govern admet que aquesta empresa es crel després de 
l'aprovació de la Llei d'Entitats Públiques seria una altra his
toria, si no ho fa que es vati i hem acabat. 

EL SR. PRESlDENT: 
Sí, Sr. Huguet, per favor. 
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EL SR. HUGUET: 
Gracies, Sr. President. 
Jo cree que el Sr. Alfonso és ben conscient del punt on 

ens trobam, i el! sap interiorment que aquesta no es pot vo
tar. Aquesta aproxlmació que voste de mana s'havia d'haver 
produit abans de volar l'Addicional Tretzena, i el Grup SO
CIALISTA havia de dir: Sr. President, com que aquesta Ad
dicional Tretzena concorda amb un vot particular que nosal
tres mantenim, demanam que hi hagi una refusió o 
aproximació entre els dos, a<;o és el que parlamentariament 
s'ha fet sempre en aquesta Cambra. pero resulta que en aquest 
moment ja no es tracta d'una voluntat arbitraria del Govern, 
hl ha un lexl aproval pel ParlamenL que es I'Addicional Tret
zena, aprovada per u nanimitat , perque no hi havia cap es
mena i vostes també ambé s'han aixecat, i aquesta que pre
senten aquí és totalment diferent, jo no discutesc la bondat 
de I'esmena, si tenen raó o no en tenen, sinó el precepte re
glamentari ue a¡;:o no es pot produir en aquest momento es 
poma produir abans de votar la Tretzena, pero una volta s'ha 
votal i aprovat per unanimitat no es pot produir, pero vaja, 
la interprelació no em correspon a mi, no rallaria més. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia ti agraeix les seves darreres parau

les, i passa la paraula al Sr. Miquel Pascual, que també té 
_qualque cosa a dir. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Només era preguntar sobre el que ha dit el Sr. Huguet 

que s'ha aprovat l'Addicional Tretzena per unanirnitat. Si 
aprovam do.\ texts contradictoris, un és aprovat per unani
mitat i despres un mateix Grup vota en contra del que ha 
aprovat anteriorment, aixo no té massa logica, per consegüent 
jo pens que no s'ha de votar aquesta esmena, Sr. President, 
amb tots els respectes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo li agraesc el respecte i tot l'ambient que s'ha creat 

a la Cambra. O'acord amb el precepte reglamentari, l'article 
124 donaria lloc a que aixo fos remes aItra vegada a la Co
missió perque unificas el text, pero de fet, també, abundant 
en els plantejaments que s'han fet, aquesta Presidencia con
sideraria incongruent una proposició d'una esmena que es 
contramu amb una a1tra aprovada anteriorment. Per tant, no 
se sometra a votació i la considerarn retirada per part del 
Sr. Portaveu en funció d'una major claredat del Oebat de 
Pressuposts d'aquesta Cambra. 

Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Estam d'acord amb la interpretació de la Presidencia 

sempre que quedi constancia d'una cosa, i és que nosaltres 
no estam d'acord que es erc'!' cap empresa pública abans de 
la Llei d'Empreses i ntitals púbLiques. La Disposició Addi
cional Tretzena és un mal menor, perque així estam d'acord 
amb el fons del terna, que no ho puguin fer per Decret. 

EL SR. PRES1DENT: 
Aquesta Presidencia agraeix la col·laboració de tots els 

Srs. Parlamentaris per solucionar aquelles coses que puguin 
donar lloc a distintes interpretacions. Continuam. 

A la Oisposició Derogatoria no hi ha esmenes, a les Dis
posicions Finals Primera i Segona no hi ha esmenes presen
tadesi a l'Exposició de Motius no hi ha esmenes presenta
des, per tant aquesta Presidencia les sotmetria a votació 
conjuntament, si no hi ha cap objecció per part deIs Srs. Por
taveus. 

Sotmetem a votació la Disposició Derogatoria, les Dis
posicions Finals Primera i Segona i I'Exposició de Motius. 
Sres. i Srs. Oiputats que votin a favor, es volen posar drets? 
Moltes gracies. 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queden aprovades per unanirnitat de la Cambra. 
Sr. Josep Alfonso, per que demana la paraula? 

EL SR. ALFONSO [ VILLANUEVA: 
Explicació de vot, Sr. President. 
Volem donar l'enhorabona al Parlament i a la Comis

SIO, com a explicació de vot, per la derogació de dos De
crets, el 60/64 i 61/84, que feien incompatibles certes actua
cions i en un procés sonat, com és el de l'Editorial Moll, 
que no té res a veure en aquest cas la persona, donar I'enho
rabona al Parlament per haver derogat aquests dos Decrets 
i permetre que avui, I'Editorial que ha fet més feina per a 
la nostra IIengua -és un cas, pero n'hi ha molts d'altres
pugui ser subvencionada per la Consel!eria de Cultura tal com 
la mateixa Consellera desitjava. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Oiputats, es suspen la Sessió, que recomen

c;:ara a les quatre i mitja d'avui capvespre. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bones tardes. Recomenc;:a la Sessió. 
Abans d'entrar al debat de les seccions, hi ha una esme

na, lá-2280/88 mantenguda pel Grup Parlamentari CDS. Per 
defensar-Ia, té la paraula el Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Aquesta és una esmena que intenta reduir el deute pú

blic pel qual el Govern ha sol·licitat d'aquest Parlament auto
rització per emetre'l en el transcurs de l'exercici pressupostari 
de I'any 1989, per 2.000 milions de pessetes, intenta reduir 
aquest deute públic a 600 milions. Crec que és necessari fer 
una consideració sobre el paper, sobre la importancia i les 
característiques del deute públic amb un sistema pressupos
tari i financer modern i en aquest sentit tots estarem d'acord 
i hem debatut la qüestió en el transcurs de distints debats, 
que no hi ha una gran diferencia entre la consideració del 
deute dins una economia de tipus privat, dins una economia 
familiar, sigui domestica o d'empresa, i el que significa el deu
te dins un pressupost d'una Administració Pública, d'un pres
supost consolidat d'un sector públic. 

En aquest sentit, cal recordar que un deute públic no
més es pot justificar quan existeix un esfor¡;: inversor, quan 
existeix un esfor<; de la mateixa Administració que justifiqui 
hipotecar exercicis futurs, hipotecar I'amortització i liquida
ció del deute a través d'exercicis futurs, quan els doblers que 
es recapten mitjan¡;:ant el deute serveixen per financ;:ar en pri
mer lloc béns de capital, és a dir, serveixen per finan¡;:ar fo-
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namentalment o exclusivarnent inversions i a més que aques
tes invcrsions tenguin, bé per "ia de rendibilitat social o bé 
per via de rendibilitat económica directa, la capacitat d'autoa
mortització del deute cm es i deIs interessos corresponents. 
En aquest sentit nlll recordar que hi ha una resolució parla
mentaria aprovada per majoria del Pie d'aquesta Call1bra, 
a instancies del nostre Grup Parlamentari, que demanava que 
en el pressupost del J989 no hi hagués un deute públic que 
no tengués aquestes caracteristiques, és a dir, que no es des
tinas a béns d'inversió, que no ten¡;ués una capacitat d'autoa
mortització, perque si no ja entram dins el permanent de
bat, dins la dinamica eleI fina[](;arnent, de les dificultats 
d'ingressos que té aquesta Comunitat Autónoma a causa 
eI'unes transferencies mal dotaeles, les eternes reivinelicacions, 
en definitiva, del Govern de la Comunitat Autónoma elavant 
el sistema de finan<;:ació autonomic. 

Aleshores, nosaltres pensam que inelependentment ele les 
reivindicacions elel Govern, que el Govern sap que en el que 
tenen ele justs el Grup Parlamentari CDS els dóna suport, 
és evident que només a través d'una suficiencia financera ins
trumentada a través e1e1s rnecanismes propis, de finaIl<;:ació 
propia, és a dir i clarament, a través elels mecanismes tribu
taris adequats, es po! obtenir la suficiencia i l'estabilita! fi
nancera a mig i lIarg termini a la qual el Gov~:n logicament 
aspira. 

En aquest sentit nosaltres volem denunciar aquÍ i ja ho 
vluem fer al Debat de Plenari una actituel inexplicada e1el 
Govern d'aquesta Comunitat Autonoma davant les fonts fi
nanceres, davant els recursos que a través de mecanismes tri
butaris la Comunitat Autonoma hi podria accedir, i em refe
resc logicament a l'impost turístic, per exemple, com a figura 
impositiva de la qual se'n va parlar en el transcurs del 1988, 
s'ha parlat de I'impost turístic, s'han arribat a aventurar a 
través elels mitjans de comunicació eventuals fórmules d'ins
trumentació, distintes alternatives que es tenien en compte 
i en consideració, etc .. etc.. i quan arriba el pre.ssupost d'aques
ta Comunitat Autonoma, a pesar de I'imperatiu parlamentari 
que obligava el Govern a tenir en compte totes aquestes qües
lions, no solament no apareix tal figura impositiva, no sola
ment ni tan sois no apareix una partiela oberta al capítol d'in
gressos, sinó que inexplicablement es renuncia a profunditzar 
i s'acaba el e1ebat públic sobre la qüestió i en canvi ens duen 
un pressuposf que té 2.000 milions de pessetes de deute pú
blic i al Debat de Totalitat se'ns anuncia el famós Pla Júpi
ter amb un programa impressionant d'inversions de 20.000 
milions de pessetes també finan~ats a través de deute públic. 

Nosaltres pensam que tot aixo mereix almanco una re
flexió serena i una analisi freda i rigorosa eI'on anam en re
lació amb aquesta qüestió. Analitzem, en conseqüencia, el 
pressupost que tractam en aquest Plenari, mirem si hi ha un 
esfor~ inversor extraordinari que justifiqui 2.000 milions de 
pessetes de deute público Hi és? Jo crec que tots els indica
dors, totes les anillisis que es poden fer de l'estructura del 
pressupost demostren que no. En relació amb l'any 1988, els 
increments de Capítol 1 i II en relació amb els increments 
deIs Capítols VI i VII, és a dir, els increments de capítols 
de des pesa corrent en relació amb els increments de capítols 
de despesa de capital, no alteren l'estructura pressupostaria, 
és a dir, en els dos casos, tant l'any 1988 com l'any 1989, 
parlam del 40, 41070 d'ambdues quantitats sumades, 1 i II per 
un costat i VI i VII per un altre, del total del pressupost. 
Veim, per tant que no hi ha un esfor~ inversor especialment 

important dins aquest pressupost, pero és més, el Capítol VI, 
alió que és inversió directa per part elel Govern de la Comu
nitat Autonoma, per pan de l'Administració de la COllluni
tat Autónoma, puja Ilomés 10 punts, un 1O,43 ulo per ser exac
tes, rnentre el pressupost global puja un 23070, és a dir, no 
solament no hem pujar l'esfor<;: inversor en la mateixa quan
titat qlJe ha pujat el volum total del pressupost, sinó que l'es
ron,: propi ha pujat rnolt per elavall, menys de la meilat de 
l'incrcment total pressupostari. 

Aixo, que vol dir? Que han incrementat de manera im
portant cls Capítols IV i VII, a capítols de subvencions, ca
pítols que suposen evidentment, pel que es refereix a Capítol 
IV subvencions corrents, subvencions de cl'espesa corrent, per 
part de Capítol VII subvencions ele capital, pero tots sabem 
que no efectuats amb els mecanismes de control logics i tÍ
pics eI'una gestió elel Capítol VI. Nosaltres entenem que amb 
aques! esquema no queda en absolut justificat el deute deis 
2.000 milions de pessetes i en conseqüencia feim una esme
na de reducció que contempla el deure només incrementi en 
la quantitat que augmenten els Capítols VI i VIl, descomp
tant naturalmentel pur creixemen! vegetatiu per devaluació 
monetária. DeixarÍem, en conseqüencia, el deute públic amb 
un volum d'uns 1.400 milions ele pessetes, que no és ni molt 
manco la nostra postura maxima i optima. 

Jo, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, som plenament 
conscient que aquesta esmena, ja des del moment del seu 
plantejament davant la Mesa de la Comissió d'Economia i 
Hisenda va comportar dificultats a l'hora de tenir-Ia en con
sideració, perque una vegada votades les xifres globals deis 
pressuposts, era molt difícil d'enquadrar a no ser que es fes 
una ficció com la que nosaltres hem fet, que és augmentar 
els altres ingressos. Nosaltres entenem i comprenem que 

- aquesta esmena és difícil d'encaixar avui a1 pressupost, sim
plement volíem manifestar la llosua posició davanl el deute 
públic. En aquests moments retiram aquesta esmena una ve
gada que hem manifestat la posició del nostre Grup. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grilcies, Sr. Quetglas, per la retirada de I'esmena. 
Abans d'entrar a la discussió de les seccions i d'acord 

amb la Junta de Portaveus, les esmenes referides al Capítol 
II i les del subconcepte 22.000 es debatran al final del Pres
supost. Per tant tampoc no votarem cap Secció fins al final, 
a fi de votar-les quan s'hagin debatut totalment i absoluta
ment i s'hagin acceptat o no les esmenes corresponents a 
aquests capítols. 

Seguint aquesta manera de debatre el pressupost, a la 
Secció 02 no hi ha esmenes, la deixarem sense votar, a la 
03 no hi ha es menes, i passaríem a la Secció 11 de Presiden
cia, on sí hi ha esmenes presentades. 

Comen~am per la n? 2399/88 presentada pel Grup Par
lamentari SOCIALISTA. Per defensar aquesta esmena té la 
paraula, per part d'aquest Grup, el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Aquesta és una esmena que demana una reducció de 60 

milions de pessetes en una política, que nosaltres conside
ram desastrosa, de la Comunitat Autónoma, la política de 
compra indiscriminada d'edificis administratius de la Comu
nitat Autónoma que ha dut com a conseqüencia més imme-
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diata una dispersió quasi diríem caótica de tota l'Adminis
tració de la Comunitat, de manera que avui podríem trobar 
edificis adrninistratius, Conselleries, etc., de la Comunitat a 
tots e1s indrets de Palma. 

Obviament no hi ha cap intent ni cap interes de rectifi
car un tipus de política d'aquesta classe, els edificis que en 
aquest moment té la Comunitat ja comprats es troben gaire
bé abandonats quaIcun d'ells i persisteiJ< el Govern en l'in
tent de comprar no sabem quins edificis. QlIan varem de
manar al I r. Vice-president quines despeses eran ja com
promeses, va sortir i ens va explicar que hi havia 12 mi
ltons de pessetes, nosaltres hem respectat la des pesa del Go
vern i n'hi hem deixat un poc més, 21 miJions de pessetes, 
per a la compra d'aquests edificis, per a aquestes inversions 
~n edificis administratius, pero creim que davant I'avinente-
5a, que creim que qualque dia arribara, d'haver de fer trans
ferencies als Consells Insulars, davant la necessitat lógica que 
hi hagi una administració coordinada i única, la persistencia 
d'adquirir edificis gairebé per tot Palma és dolenta per a la 
Comunitat Autónoma que \leva racionalitat a l'Administra
ció i que en definitiva no permet o que rara molt Olés cara 
la transferencia als Consells lnsulars, per aiJ<ó demanam a 
aquesta rebaixa de 60 milions de pessetes a la partida de com
pra d'edificis administratills. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Pe"r part de) Grup Parlamelltari-AP-PL, té la paraula 

el Sr. Miquel Capó. 

EL SR. CAPO I GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
A aquesta esmena, efectivament, tal com varem fer a 

la Comissió, nosaltres no Ji donarem suport perque és una 
rebaixa important. D'un Capítol de 83 .200.000 pessetes llevar
ne 60 és excessiu, i, per una altra banda, contestar al Sr. Al
fonso que realment no es tracta tampoc de tenir una partida 
de comprar edificis per tot arreu de Palma, perque amb 83 
milions de pessetes comprar els edificis i areglar-Ios, Palma 
seria molt petita. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. Per replica té la paraula el Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Es evident, Sr. Capó, que si fossin només 83 milions de 

pessetes no valdira la pena fer l'esmena, peró durant cinc anys 
la Comunitat Autónoma ha comprar edificis o ha llogat edi
ficis, podem anar esmentat, aquí a la vora mateiJ< en tenim 
un, tenim l'cdifici de Presidencia de la Comunitat Autóno
ma, al PolígOIl Industrial en tenim un altre, a les Avingudes 
en tenim un altre, no m'aturaria i en contaria 10 o 12, i per
sistir en aquesta política creim que és dolent. 60 milions de 
pessetes, 10 milions, 30 milions és excessiu per continuar com
prant i millorant edificis de la Comunitat Autónoma, peró 
hi ha més, que no es dediquen partides a edificis que ha com
prat la Comunitat Autónoma i es van podrint, i cree que ara 
no val la pena citar aquests tipus d'edificis, perque vostes ho 
saben, no importa anar molt lluny d'aquí, n'hi ha un que 
cau a bocins i el va comprar la Comunitat Autónoma, basta 
anar cap a Sant Francesc i el trobarem tot d'una. 

Per tant, és milla r una política d'adecentament, de re
forma deIs edificis que ja són propietat de la Comunitat 
Autónoma que continuar la política dolenta i en aquest mo
ment ja pessima de continuar comprant edificis. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sotmetem a votació l'esmena que acabam de debatre n? 

2399/ 88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta esme

na, es volen posar drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en contra, 

29. Abstencions, 7. Queda, idó, rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Per defensar les esmenes mantengudes n? 2281/88 i 
2283 / 88, té la paraula el Portaveu del Grup Parlamentari 
CDS, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
La presentació d'aquestes esmenes justifica la nostra abs

teneió a l'esmena anterior presentada pel Grup SOCIALIS
TA, perque si bé podem estar d'acord amb l'esperit amb el 
qual l'ha presentada, seria contradictori que nosaltres l'ha
guéssim votada i presentassim a continuació esmenes que in
crementen aquesta partida per valor de més de 200 milions 
de pessetes. 

Peró, lógicament, nosaltres no parlam aquí d'edificis ad
ministratius, no parlam aquí de la proliferació d'adquisicions 
d'edificis perque la Comunitat Autónoma multipliqui la seva 
presencia per tot Palma, sinó tot el contrari, plantejam una 
esmena que jo crec que és molt important per a aquesta Co
munitat Autónoma, perque, com és ben sabut, el Ministeri 
de Defensa té previst entre altres coses l'abandó progressiu 
d'aquelles casernes que ocupen actualment els centres de les 
ciutats per ubicar les seves instal·lacions militars als afores. 
A tal efecte ha institult un organisme autónom, la Gerencia 
d'lnfrastructura de Defensa, que en aquests moments proce
deix amb caracter sistematic a la venda d'edificis que podrien 
tenir un elevat interes per a l'ús d'aquesta Comunitat Auto
noma, per a usos educatius, per a usos esportius, com a so
lars per edificar vivendes, etc., alguns deis quals tan caracte
rístics com les casernes que formen la pla<;:a major, la Pla~a 
Principal de la població del Castell, a Menorca, que haurien 
de ser recuperades pel seu mate ix caracter monumental que 
dóna a I'estructura i al paisatge de la ciutat unes peculiari
tats molt característiques. 

Nosaltres, per tant, proposam un programa per a I'ad
quisició de la caserna General Luque, a Inca, la de Castell 
i també per a l'adquisició d'altres tipus d'edificis, com el Ci
nema Espanya d'Al aior, que corre peril1 de perdre's per inca
pacitat per part de la iniciativa privada de mantenir l'ús d'uns 
edificis o d'unes instal·lacions que tenen una gran utilitat so
cial i probablement de característiques úniques a l'illa de Me
norca. El nostre programa, per tant, no parla per a res d'una 
multiplicació d'edificis administratius, sinó més bé d'adqui 
sició, de fer créixer el patrimoni immobiliari d'aquesta Co
munitat Autónoma amb unes finalitats que, si bé en aquests 
moments efectivament són indeterminades, sens dubte tant 
a Inca com a Menorca com a molts d'altres indrets tendria 
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un gran interes per a aquesta Comunitat Autónoma un pro
grama d'adquisicions fonamentat de manera important en la 
política exposada del Ministeri de Defensa. 

Queden defensades les nostres esmenes. Gdlcies, Sr. Pre
sident. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup MIXT té la paraula el Sr. Caries Ricci 

EL SR. RICCl 1 FEBRER: 
Amb aquesta partida, amb aquesta alc;a de 210 milions, 

en principi la idea d'aquest subprograma la veim bona, la 
idea que neixi i sigui alla, peró d'aquí que neixi amb 1.000 
pessetes, per exemple, que s'hagi de fer amb 210 milions per 
comenr;:ar a comprar coses que a més a més no es sap ni 
per que s'han d'utilitzar, amb un pressupost que justament 
és esquifit i que falten pes se tes per tot i que ara diguem anem 
a gastar 210 milions en aquestes cases que ja veurem com 
les empram, aixó és pura demagógia; per tant, votarem que 
no. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari UM té la paraula el Sr. 

Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sí, un moment per intervenir en un sentit bastant sem

blant al del Sr. Ricci. A nosaltres ens pareix bona la idea 
que es posi damunt la taula que es posen a la venda dues 
casernes militars i que la Comunitat Autónoma es plantegi 
si les ha de comprar o no. Ara bé, aixó és una cosa i I'altra 
es ja posar evidentment 210 milions de pessetes per comprar, 
perqu€ nosaltres consideram que el Govern, una vegada que 
recoLIeixi la idea dins la mateixa partida té 83 rnilions de pes
setes i pot actuar com consideri convenient, pot establir con
verses si ho considera oportú, i per una altra banda he de 
dir que tal vegada no és el Govern I'adequat per comprar 
aquests edificis, tal vegada pot ser el Consell Insular de Ma
llorca o el de Menorca en el cas del cinema d'Alaior, que 
jo aquest cas el desconec, el que puc dir és que edificis com 
el cinema d'Alaior n'hi ha 40 o 50 arreu de tates les IIIes 
Balears que també són en perill perque els cinemes han dei
xat de ser rendables, al meu poble n'hi ha un per comenr;:ar, 
i al veÍ n'hi ha dos, ete., aleshores vull dir que aquesta terce
ra no l'entenem massa bé, desconeixent I'interes arquitectó
nic que pugui tenir el Cinema Espanya de LIucmajor i res
pecte de les casernes jo cree que el que ha de fer el Govern 
és recollir la idea i considerar si ho ha de comprar O no, 
peró amb tranquil·litat i sense aquesta esmena. 

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

raula el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí. 
En primer !loe dir que donarem suport a aquesta esme

na, entre altres coses perque també redueix 30 rnilions d'edi
ficis adrninistratius i en segon lloc perque la política d'ad
quirir edificis de valor historie ens pareix una política 
adequada, de la mateixa manera que no ens ho pareix l'ad-

quisició d'edificis moderns per a edificis administratius, així 
ele ciar. 

Respecte del que deia el Sr. Pascual d'UM, és evident 
que els 83 milions no són per adquirir res de tot aixó, i que, 
encara que no ho va dir el Viee-President, possiblement ja 
s'han assignat, perque, em dirigese a voste perque el Govern 
calla, com tot el temps d'aquest debat o practicament tot el 
temps, el Govern no diu una paraula ni defensa cap postura 
ni defensa el seu pressupost, cosa curiosa, peró com que voste 
el defesta em dirigire a voste. Si fos així, hi ha la mateixa 
indefinició amb els 83 milions de pes se tes; ningú no ens ha 
sabut explicar, encara que tothom ha sospita, per que eren 
aquests 83 milions de pessetes, per tant els 210 milions, que 
van ben concrets, sí que es poden explicar i es pot dir sen
yors seran per aixó i aixó, no 1.000 pessetes, perque si el Go
ven encara no té idea en que ha de gastar 83 milions de pes
setes, com el Sr. Huguet no en tenia a la compareixenr;:a, és 
obvi que és molt més ciar gastar 210 milions en aquestes ca
sernes i també amb el Cinema Espanya d'Alaior, no de Lluc
major, d'Alaior, com diu clarament I'esmena seguent. 

Per tant. Sr. Quetglas, encara que en Comissió ens abs
tenguérem, després deIs arguments escoltats i d'haver-ho vist, 
nosaltres, donarem suport a aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Diutat Sr. Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Un poc per feli citar al Sr. Quetglas per aquesta esmena, 

efectivament és una bona idea, jo diria que és una molt bona 
idea o que és una idea excepcional, és tan bona i tan excep
cional que. és massa bona , perque per gastar 210 milions de 
pessetes per comenc;:ar és que ha de ser molt bona. 

El Govern és sensible, i aquest Grup que dóna suport 
al Govern, Sr. Alfonso, és sensible a les bones idees, efecti
vament, i aiXÍ ha hem demostrat a la Comissió i en Ponen
cies, el que passa és que per desgracia no és possible atendre
les totes, perque els recursos són limilats, i aixó ja s'ha dit 
moltes vegades. Sempre voldríem gastar més, els habitants 
d'aquestes iHes es mereixen moJI més i ho hem dit altres ve
gades, peró els recursos són Iimitats i amb aquests vímets 
hem de fer els paners que puguem, maldament haguem de 
menester un cove. 

Per tant, exposar 210 milions de pessetes nosaltres creim 
que és una quantitat que, per comenc;:ar, a pesar que la idea 
sigui tan bona, tan bona, que és massa bona, dones és un 
poc forc;:at. Al que si estarÍem disposats és a fer una transac
ció, si ho admeten els altres Grups, de deixar una partida 
oberta amb una quantitat simbólica de 1.000 pessetes com 
a suport a la idea i al mateix temps poder permetre dur una 
serie de negociacions que tal vegada podria ser que fructifi
cassin en qualque aspecte positiu d'aquests ... 

Per una altra banda, I'esmena següent que voste ha de
fensat, la del cinema d'Alaior, segons les informacions de da
rrera hora que he tengut, aquest Cinema Espanya d'Alaior, 
no el de Llucmajor, s'ha venut a un empresari privat i té 
llicencia d'obres i comen~ I'obra la setmana que ve, per tant 
no sé si amb el temps d'haver presentat aquesta esmena hau
ra quedat obsoleta o haura decaigut. De tates formes, a causa 
d'aquesta avinentesa, nosaltres no li podrem donar suport, 

< 
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perque realment té una altra destinació al que en principi 
la volien destinar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Quetglas, per replica. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Els Diputats deis Grups que donen suport a la majoria 

s'expressen sempre en termes de si el Govern ho considera 
oportú. El que nosaltres plantejam com a Grup ParIamenta
ri, Sr. Pascual, és que el Govern faci si el Parlament ho esti
ma oportú, que crec que és el correcte quan feim un debat 
pressupostari, no si el Govern ho considera oportú, si aques
ta esmena s'aprova el Govern haura de dur a terme el seu 
contengut per imperatiu legal, per tant jo crec que discutim 
una esmena parlamentaria d'introducció d'un element dins 
una l1ei de pressuposts que obliga el Govern al seu com
pliment. 

Per tant no hem de deixar que el Govern estimi oportú 
o no dur endavant un programa que per via d'esmena parla
mentaria aquest Grup proposa al ParIament la seva aprova
ció perque el Govern la dugui a terme. Jo cree que sera molt 
difícil que el Govern de la Comunitat Autonoma es dirigeixi 
a la Gerencia d'!nfrastructura de Defensa a veure si hi ha 
possibilitats, i ens consta que n'hi ha, d'adquisició de la ca
serna de General Luque d'lnca. per exemple, i que hi .vagi 
amb una patida pressuposUlria de 1.000 pessetes per comen
c;:ar a discutir, jo crec que sera molt difícil que aquesta dis
cussió pugui arribar a bon port, pero en fi, jono m'atreviria 
a posar-me dins la pell del que dira el Ministeri de Defensa, 
pero jo intuesc quina seria la resposta, per tant no sé quina 
viabilitat pot donar més que el reconeixement del que, amb 
paraules exageradament amables, m'ha expressat el Sr. Capó 
dient que era una excel·lent idea i que s'admetia amb 1.000 
pessetes, evidentment més val aixo que res, aixo és clar, pero 
en qualsevoJ cas és un tema que hauriem de considerar a part. 

Sobre 'el Cinema Espanya d'AIaior a mi només se m'oco
rre una immediata reflexió, és evident que la majoria d'AP, 
que a més és la que dóna les lIicencies en el municiri d'Alaior. 
no tenia el més mínim interes que el Cinema Espanya fos ad-
qUlrit per aquesta Comunitat Autonoma. I 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr. Joan 

Huguet. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan Huguet 
1 Rotger): 

Gracies, Sr. President. 
Només per a un aclarimcnt, efectivament a l'Alaior la 

majoria és d'AP, jo Ii podria enumerar les reiterades reunions 
i converses que han tingut tots els representants municipals 
de I'Ajuntament d'Alaior, Partit Socialista, Alianc;:a Popular, 
Entesa de l'Esquerra i CDS sobre el tema de l'adquisició del 
Cinema Espanya, I'únic que passa és que hi havia una pre
mura de temps inicialment, el Cinema Espanya no té cap va
lor historie, cap ni un, té simplemcnt i planerament un valor 
sentimental i encara un poc dubtós, i a veritat és que el preu 
que es posava, per tractar-se d'un edifici públic inicialment 
era un preu elevadíssim. Per altra banda també hi ha havcr 

la consideració dins el poble d'Alaior, en tots els represen
tants deis grups polítics exceptuant l'EEM d'Alaior, que van 
ser els únics que en una reumó van marcar la postura clara 
d'adquisició d'aquest cinema, d'altres grups polítics es van 
plantejar si era més convenient no fer aquesta despesa del 
Cimena Espanya i ajudar la societat del Centre Cultural 
d'Alaior, que en aquests moments travessa problemes pressu
postaris i haura de posar en venda els baixos de tot aquest 
edifici, i tot aixo ha dut que la negociació no fructifiqués 
i la veritat és que en termes de darrera hora, amb un plane
jament en vigencia, on hi havia el Cinema Espanya es per
met un tipus d'edificabilitat i hi va haver un promotor privat 
que el va adquirir, per tant no s'ha pogut fer res, pero no 
per deixadesa per part de la majoría municipal ni sois fer-hi 
prop, fins i tot record que hi va haver intervencions dins el 
mateix poble, que hi va haver taules rodones, hi va haver tam
bé presencia al mateix Ajuntament, cartes als mitjans de co
municació referides al balle d'Alaior concretament, pero tret 
d'aquestes cartes i aquestes pressions, la postura clara d'ad
quisició com a edifici municipal només I'ha Il).antenguda real
ment fins al final l'Entesa de l'Esquerra d'Alaior, els altres 
partits polítics, n el sentit que sigui, no vuU dir si més o man
co responsables, van considerar que la despesa era bastant 
elevada, tenint el poble d'Alaior una serie d'obres a realitzar 
amb caracter immediat i urgent, com pugui ser la mateixa 
participació en l'estació depuradora del poble d'Alaior, que 
va ser un deIs temes que es va posar també damunt la taula. 

Només he fet aquesta intervenció per clarificar el que 
va passar sobre aquest tema.· Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia vol demanar als Srs. Diputats i 

membres del Govern que se cenyeixin al tema deis pressu
posts, perque si no, acabarem molt tardo Si cada vegada, amb 
una es mena tan petita, hem d'escoltar tot el que diuen els 
grups polítics ... se cenyeixin a la defensa de les .esmenes que 
hi ha a la L1ei de Pressuposts. 

Feim la votació conjuntament o separadament? Sr. Quet
glas, es pot votar conjuntament? Sotmetem a votació les es
menes 2281/88 i 2283/88 del Grup Parlamentari CDS. Sres. 
i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar drets? Mol
tes gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en contra, 

30. Queden, ido, rebutjades les dues esmenes que acabam 
de sotmetre a votació. 

Per defensar I'esmena n? 2282/88 del Grup Parlamen
tari CDS, té la paraula el Diputat i Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES; 
Es retira, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 
Moltes gracies, Sr. Quetglas. 
Passam a I'esmena 2284/ 88 també del Grup Parlamen

tari CDS. 
També es retira? 
Passam, ido, a debatre I'esmena 2284. 
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EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
sr, sr. President. No s'ha mantengut. 

EL SR. PRESIDENT: 
No s'ha mantengut? Si no s'ha manengut, fora. 
Passam, idó, a debatre l'esmena 2761/88 del Grup Par

lamentari PSM-EEM i per defensar-la té la paraula el Dipu
tal Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí; gn'lcies, Sr. President. 
Som a Capítol II de Presidencia i creim que aquesta pe

tita rebaixa que propugnam de 3 milions' de pessetes, en certs 
capítols pressupostaris que són bastant indefinits, pensam que 
ens ajudarien a aconseguir poder després aprovar unes es
menes que ens puguin ajudar a aconseguir objectius de ti
pus social més importants. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Passam, ido, a votació I'esmena 276I188. Sres. i Srs. Di

putats que votin a favor, es volen posar drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen posar 

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en contra, 

29. Abstencions, l. Queda, ido, rebutjada l'esmena que aca
bam de votar. 

Passam a debatre les es menes 2767/88 i 2768/88 del 
Grup ParIamentari PSM-EEM. Per defensar-les, té la parau
la el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. Presideñt. 
Som a Capítol IV i a Capítol VI. Són dues esmenes bas

tant oposades, la primera és un augment, és una de les vega
des que feim uns augments a les despeses del President de 
la Comunitat Autonoma, li feim un augment precisament a 
les subvencions a famílies i entitats sense fi de lucre, i direm 
per que volem augmentar en 2.800.000 pessetes aquesta par
tida fins arribar a 5.800.000. Es perque aquest any 88 qual
que vegada hi ha hagut entitats que han acudit a Presiden
cia, entitats sense fi de lucre necessitades d'ajut social i a 
vegades Presidencia ha informat que no era possible perque 

- el Parlament havia retallat considerablement les quantitats de
dicades a aquest tipus de despeses. Aleshores nosaltres, que 
hem fet unes esmenes de reducció de Capítol n, algunes apro
vades i d'altres rebutjades, també ens hem vist en l'obligació 
d'augmentar aquesta de Capítol IV, perque entenem que ser
viria per a aquestes emergencies socials que a vegades la Pre
sidencia pot atendre, segons la seva mateixa expressió a al
tres lleis de pressuposts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Hi ha qualcú més que m'hagi demanat la paraula? 
Té la paraula per part del Grup Parlamentari SOCIA-

LISTA el Diputat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Per una qüestió d'ordre, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT 
Digui, Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO l LOPEZ: 
Es que en aquesta esmena hi va haver una correcció ma

terial a Comissió i es va dir que no era d'alc;a, que era de 
baixa. aleshore~ slIposam que I'esmena ha quedat de baixa 
i ara el Sr. Ser ra la defensa com si fas una alc;a i no sabem 
a que ens hem d'atendre. 

EL SR. PRESlDENT: 
Sr. Serra. aclareixi-ho . .J () li pllC contestar la qüestió d'or

dre i ha de contestar voste. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
Sí, en principi hi havia aquesta probIematica, pero com 

que hi va haver un canvi a les baixes a causa de posició del 
Diputat Sr. Ricci i que va canviar el sentit del vot a una es
mena anterior, I'hem mantenguda com a d'alc;a sense cap can
vi material. Figura talment, vaja, així s'ha mantengut. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, aquí ha arribat mantenguda com a alta. 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir, aclareixin al Pre

sident que passa. 
El Sr. Serra té la paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sr. President, no hi ha cap problema que aquesta esme

na quedi retirada en aquest moment, perque hi ha unes al
tres que vénen d'aquí a una mica amb la mateixa voluntat 
d'ajudes socials i per tant retir. aquesta esmena en aquests 
moments i d'aquí a un poc sera votada a satisfacció de 
tothom. 

EL SR. PRESIDENT: 
Retira una esmena o les dues esmenes? 

EL SR. SERRA l BUSQUETS: 
La primera. 

EL SR. PRESIDENT: 
La 2767? 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí, senyor. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molt bé. Hi ha algun Portaveu que vulgui intervenir en 

relació amb la 2768/88? Sí, Sr. Sena, jo em pensava que l'ha
via defensada ja. Té la paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
No, la 2768 és absolutament diferent, i és una baixa de 

33.200.000 pessetes a l'adquisició d'edificis, que hem discutit 
profusament fa una estona. NosaJtres, que hem votat que sí 
a l'esmena del CDS i que ens hem hagut d'abstenir a la del 
Grup SOCIALISTA perque les quantitats no eren les matei
xes, eren 60 milions, la nostra són 33.200.000 de rebaixa en 
aquesta compra d'edificis que no se'ns va saber quantificar. 
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EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Per part del Grup Parlamentari CDS té la paraula el 

Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUElDLAS 1 ROSANES: 
Sí; gracies, Sr. President. 
Només és per justificar el nostre vot afirmatiu a aques

ta esmena, a pesar que en Comissió ens havíem absU:s i no 
és contradictoria amb la nostra es mena anterior, perque no
sal tres propugm'lvem una baixa de 30 milions de pessetes als 
doblers destinats a aquesta partida sense destinació específi
ca. Per tant, com que el cas és aquest i la quantitat practica
ment semblant, nosaltres donarem suport a aquesta esmena 
i justificam a causa d'aixo el nostre canvi de vot en relació 
amb la Comissió, on ens varem abstenir. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació l'esmena 2768/88 del Grup Parlamen

larí PSM-EEM. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? Gracies. 
Abstencions? Gracies. 
Resultats de la Votació: VOIS a favor, 26. Vots en contra 

29. Abstencions,· 1. Queda rebutjada l'esmena que acabam 
de sotmetre a votació. 

Passam a debatre l'esmena 2769/ 88 del Grup Parlamen
tari PSM-EEM. Per defensar-Ia té la paraula el Diputat Sr. 
Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí, Sr. President. 
Cany passat aconseguírem que s'aprovas una esmena 

molt semblant a aquesta, és a dir, un ajut al Tercer Món, 
de solidaritat amb els paisos del Tercer Món, necessitats de 
tot tipus d'ajut, educatiu, sanitari, etc. Aconseguírem que 
s'aprovas una esmena de 25 milions, va ser una satisfacció 
molt grossa del nostre Grup i una alegria compartida, em 
pareix, per tots els Grups d'aquesta Cambra i de fet l'aplica
ció que s'ha fet el 88 d'aquests ajuts al Tercer Món per part 
de la Comunitat Autonoma de les Balears ens sembla que 
ha estat en línies generals correcta, si bé tal vegada es po
drien discutir certes qüestions, pero en general pensam que 
s'ha fet correctament i, que nosaltres sapiguem, no hi ha ha
gut cap entitat soc;ial d'aquestes iHes que hagi posat en dub
te, que hagi discutit el fet que la Comunitat Autonoma de 
les Balears aprovas i exercís una mínima solidaritat amb els 
paisos del Tercer Món . 

Enguany ens va sorprendre molt que al Projecte de Pres
suposts no hi hagués cap partida destinada a I'ajut al Tercer 
Món, a la solidaritat internacional, i qui diu Tercer Món diu, 
per exemple, aquestes persones que en aquest moment patei
xen a Armenia els problemes geologics que hi ha hagut re
centment. i en definitiva nosaltres creiem que el Govern ha
via entes perfectament que hi havia un desig majoritari en 
aquesta Cambra, creJem també que I'experiencia del 88 no 
havia resultat dolenta , pensavem Que el Govern ho tenia as
sumit, pero insistim que la decepció va ser grossa quan va-

rem veure que el Govern no tenia cap previsió en el projecte 
d'enguany. Va ser a partir d'aquí que ens varem tornar a preo
cupar i hem presentat aquesta es mena d'una petita al<;a, l'any 
passat eren 25 milions, enguany n'hem posat 27, una petita 
liferencia-en positiu, com pertoca en uns pressuposts que in-
Lenten anar endavant, i al mateix temps amb aquesta convic
ció i consciencia que aixü havia resultat positiu el 88. 

Ha passat Ponencia, ha passat Comissió, la discussió a 
Comissió al final pareixia que anava bé, ens varem estimar 
molt més que anas a Plenari, no per una raó de debatre a 
Plenari, sinó per una a1tra raó, perque creim que aixo ha 
de ser una esmena aprovada a Presidencia, no ha de ser una 
es mena treient doblers de Sanitat o d'Acció Social, sinó que 
ha de ser directament des de Presidencia, atesa la importan
cia del tema i, a més a més, ates que ha de ser una actuació 
institucional de tota la Comunitat Autonoma. 

Aleshores ara som en aquest debat, creim que és una 
esmena que si bé la nostra Comunitat Autonoma és modes
ta quant a finances i modesta quant a autonomia, sí que pen
sam que la nostra terra a certes epoques ha estat solidaria 
i per tanl creim Que ha de continuar esssent -ho i la millor 
manera de solidaritat internacional comen<;a precisament per 
aquest tipus d'accions modestes, pero que pensam que obrin 
portes i donen llum. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr. 

Ricci . 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
Efectivament crec que aquesta es mena del PSM-EEM 

és digna de reconsiderar per tots, fins i tot de donar-li su
port. Efectivament no podem ser insolidaris amb aquest món 
de desastres que hi ha al nostre voltant i crec que fins i tot 
pot ser una Ilic;o per a la resta d'Espanya, especialment fins 
i tot per al Govern de la nació, de Madrid, diguem-ho així, 
que proporcionalment i amb la poca capacitat que nosaltres 
tenim per fer aquestes feines, que demostren la nostra vo
Juntat encara que sigui vertaderament amb una petita quan
titat com són 27 milions de pessetes, que no solucionara res 
de l'altre món, pero si solucionara la nostra idea, el nostre 
gust d'aj udar els nostres germans de la resta del món. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari UM té la paraula el Por

taveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Per anunciar el nostre vot afirmatiu a aquesta esmena 

del PSM-EEM, precisament pcr tota l'argumentació que ha 
aportat el seu Portaveu. 

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

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Molles gracies, Sr. President. 
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La veritat és que hem de manifestar la nostra satisfac
ció i la nostra alegria pel suport que es produeix deIs dis
tints Grups Parlamentaris a aquesta csmena i també voldria 
felicitar el grup esmenant perque la solidaritat en primer Iloc 
ens dignifica, ens dignifica a nosaltres mateixos. Cany pas
sat, la introducció d'aquesta quantitat en demostració de la 
sol idaritat de la !lostra Comunitat Autonoma amb el Tercer 
Món va ser possible gracies, entre d'altres com és logic, al 
suport que el nostre Grup Parlamentari i d'altres Grups Par
lamelltaris varen donar a aquesta esmena, Mostram la n05-
tra satisfacció per la previsible aprovació d'aquesta esmena 
i per descomptat hem de dir i hem de reconeixer que encara 
ens trobam molt allu!lyats de les recomanacions internacio
nals que, com a prova de solidaritat, reclamen als pai'sos rics, 
i nosaltres som una Comunitat rica encara que tenguem di
ficultats financeres a I'hora d'aprovar els pressuposts. aques
ta és una Comunitat rica que ha de demostrar la solidaritat 
amb els pa'isos del Tercer Món. 

Enhorabona a LOts I molles gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per par! del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Diputar Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí. I..:any passat ja es va aprovar una esmena d'aquestes, 

tots ens varem felicitar, jo enguany he de fer una felicit ació 
distinta -el tema no importa defensar-lo, es defensa només 
amb l'enunciat-, he de feli citar el Vice-president Sr. Huguet 
per haver conven.;:ut el Govern i el seu Grup. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Diputat Sr. Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Sr. Serra, nosaltres realment tant a Ponencia com en Co

missió mai no ens hem oposat a aquesta esmena. sempre hem 
esperat al final per veure com vénen els quadres i els assump
tes del pressupost, felic;ment podem donar-li supon amb la 
mateixa idea i amb la mateixa coherencia que l'any passat 
la varem defensar. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDE NT: 
Encara que pareix que es podria donar atesa per assen

timent, passem a votació l'esmena 2769/ 88. Sres. i Srs. Di
putats que votin a favor, es volen posar drets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unarumltat de la Cambra. 
1 passam a debatre l'esmena 2770/88 del Grup Parla

mentari PSM-EEM. Per defensar-la té la paraula per part 
d'aquest Grup, el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí; gracies, Sr. President. 
Som en aquestes esmenes que hom té la conviceió que 

han de ser aprovades per unanimitat com l'anterior, fins i 
tot hi haura Consell Eeonomic i Social d'aquí a un parell 
de mesos, tant a les Balears com a l'Estat, fins i tot, jo qua-

si ja no ha creJa. A les lll es Balears n'hi haura perque el 
Govern es dura el Projecte de Llei, em sembla que ja el té 
fet o almenys a punt d'acabar, i que sera pel més d'abril o 
maig que aquest Parlament el debatra i l'aprovara; a l'Estar 
avui es té la notícia que per Decret dins el mes de gener hi 
haura el Consell Economic i Social de tot J'Estat. 

Cesmcna és una quantitat, una alta en Capítol [1, preci
samen[ peT al rllllcionarncnt d'aquest Consell Economic i So
cial: el !lOstre Grufl tarnhé reitera amh aixo que no seI1lflre 
retalla el Capítol 11 , si lló que I'augmen ta quan creu que és 
JUSl augmcl1tar-lo . .1:.11 aquesl cas , Crelll1 que un Consell I.:co
nomic i Social necessitara d'unes despeses extraordinaries, no
sa[rres les hem calculat molt aprox imadament en JO milions 
de pessetes, som evidentment oberts a transaccions respecte 
d'aquesta alta, a suggerencia del Govern si el Govern ho té 
mínimament quantifiear o té un esperit aproximat del que 
aixo pot signi ficar, pero si que creim que el Conse!! Econo
mic i Social és una absoluta necessitat que vendra per lIei 
a Balears i que al mateix temps ajudara, creim nosaltres, a 
crear un marc de dialeg important entre els distints agents 
socials. Cal dir que alguna esmena semblant, no del Consell 
Economic i Social, pero sí de la consideració cap als agents 
socials, s'ha aprovat per unanimitat referida concretament el 
Departament de Treball d'aquest mateix Govern, per tant 
creim que en coherencia aquest Consell Economic i Social 
es creara per llei, pero es necessita una despesa, potser mo
desta l'any 89, pero sí que es necessita una primera despesa 
per al seu funcionament. 

El SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Passam a votació, ido, l'esmena 2770/88 del Grup Par

lamentari P3M-EEM. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, 
es volen posar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en contra, 

29, Abstencions, 1. Queda rebutjada l'esmena que acabam 
de sotmetre a votació. 

Passam a la següent es mena, l'assenyalada amb el n? 
2772/88, del Grup Par[amentari PSM-EEM. Per defensar-Ia 
té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Sena. 

E L SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí; gracies, Sr. President. 
Es una rebaixa proposada de ¡lO milions en des peses 

d'informatica, per tant quasi pregam que passi al bloc final 
de transacció possible. 

EL SR. PRESIDENT: 
La debatrem al final. 
Per defensar I'esmena 2281/88 del Grup Parlamentari 

CDS, té la paraula el Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Jo cree que per primera vegada es provoca un problema 

que s'ha reproduit en el transcurs del debat en Ponencia i 
Comissió, de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
CDS, que nosaltres les hem presentat quadrades amb altes 
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i baixes, pero per adequar-nos a la sistematica de la manera 
de presentar-les els altres Grups hem votat cada vegada línia 
per línia considerades independentment. Aquesta esmena ja 
s'ha discutit i s'ha rebutjat diguem en la part essencial, que 
són les altres, per entendre'ns; les baixes corresponen a unes 
altes ja debatudes i en qualsevol cas jo hauria de donar per 
votades aquestes esmenes, crec jo, que en conjunt ja s'han 
votat al seu moment. 

Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Moltes gracies, Sr. Quetglas. Realment si no s'ha apro

vat la despesa, no es pot aprovar, si no, encara desquadra
ríem més els pressuposts. 

Passam a debatre l'esmena 2771/88 del Grup Parlamen
tari PSM-EEM i per defensar-Ia té la paraula el Diputat Sr. 
Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA l BUSQUETS: 
Sí, Sr. President, gracies. 
Es una proposta de rebaixa de 10 milions en Capítol ll, 

precisament d'una quantitat de 13 milions de des peses diver
ses, tan diverses que quan varem demanar que se'ns expli
cassin no ens varen donar cap explicació, per tant és una 
partida avaluada en 13 milions, nosaltres la deixaríem en 3 
per no reduir-Ia integrament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Passam a votar l'esmena 2771/88. Sres. i Srs. Diputats 

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en contra, 

29. Abstencions, 1. Queda, ido, rebutjada I'esmena que aca
bam de sotmetre a votació i passam a debat l'esmena 3204/88 
del Grup Parlamentari CDS. Per defensar-Ia té la paraula el 
Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS l ROSANES: 
Gracies, Sr. President, pero cree que la Cambra em per

donara perque en aquest moment no trobo l'esmena. M'apun
tin quina és i la don per defensada amb els seus mateixos 
termes. Gn\cies, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 
Pareix que no l'ha mantenguda, diuen. Es una del Con

sell de Joventut. 

EL SR. QUETGLAS r ROSANES: 
Exactament, sí. Queda defensada amb els seu s mateixos 

termes, Sr. President, gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Passam, ido, a votar ... 
Diuen que no l'ha mantenguda, Sr. Quetglas, que aixo 

és un error del servei de seguiment. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
No és mantenguda, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 
No és mantenguda? 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
A posta no la trobava. 

EL SR. PRESlDENT: 
Moltes gracies. 
Passam a debatre les esmenes 2391/88, 2390/88, 2387/88, 

2388/88 i 2389/88 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per 
defensar-Ies, té la paraula el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO l VILLANUEVA: 
Sr. President. Sres. i Srs. Dipulats. 
Entram en un conjunt d'esmenes que consideram de mol

ta importancia. El primer que hem de dir és que són esme
nes que intenten la racionalització de l'Administració de la 
Comunitat Aut6noma, una feina que pel que es veu consi
deram practicament impossible tant per a l'Oposició com per 
al Govern. El Govern no ha ha pogut realitzar perque políti
cament no té fon,:a per ter-ho, internament, i l'Oposició per
que aquesta debilitat interna del Govern fa que el Govern 
no pugui admetre allo que és evident, que és absolutamenl 
irracional la distribució funcional que fa de les funcions de 
les Conselleries. 

Que proposam amb aquestes es menes agrupades? Pro
ppsam amb molt poques paraules canviar els programes d'una 
Conselleria i dur-Ios a una altra, en_ aquest cas coneret un 
programa d'informació al ciutadá de la Conselleria Adjunta 
a Presidencia, el programa d'Estadística, que sempre havia 
estat a Presidencia i curiosament ha desaparegut de Presi
dencia per col· locar-lo a Funció Pública, i el programa de 
Treball, que encara hauríem de saber per que serveix. 

Per que col·locam tot aixo a Presidencia? En primer lloc, 
anirem per parts, perque si Treball és una competencia que 
en un cert moment s'espera, qui gestiona, qui ha de dur en
davant tot el que sigui increment de compelencies, tOl el que 
sigui negociació d'aquest camp, no és una on elleria, inó 
que és la Presidencia, els serveis de Pre idencia de la Comu
nitat Autonoma. Respecte d'Estadística, perq ue ningu no ha 
entes ni crec que el mateix Govern el canvi d'ubicació 
d'aquests programes. Estadística centralitzada, precisament és 
una de les funcions importants de tot el conjunt de Presi
dencia i en darrer terme la informació i atenció al ciutada. 
Nosalt'res ja varem dir, qua n es va crear la Secció 21, i la 
Secció 21 no ens preocupa, ens preocupa la Conselleria Ad
junta a Presidencia, que dins Presidencia hi havia moltes co
ses, hi havia el President, logicament, hi havia el Vice
president, única feina pareix en relació amb el Parlament, 
]j deu donar molta feina, i havia els ConseIlers sense canera, 
o el Conseller sense cartera, i s'hi col·locava una nova Con
selleria que no sabem gairebé per que serveix, perque va ser 
una Conselleria a la qual es varen afegir competencies de Jo
ventut, que es varen retirar o que el ConseJler va arrossegar 
amb eIl, realment degué ser així perque abans eren a Cultu
ra, durant qualre anys, i no pareixia que el Govern hagués 
tengut mai en cap moment la intenció de llevarles de Cultu
ra, pero se'n va anar el Conseller de Cultura i per «arras
tre», per aquesta atracció magnetica que qualque Conseller 
deu tenir sobre aixo o que el ConseIler deu tenir sobre aixo, 
se'n va anar, i després una serie de programes o subprogra
mes, com els d'Informació i Ateneió al Ciutada, Adminis-
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tració Local, que n'hi ha un poc per tot i que els hi 
col·locaren. 

Obviament aquesta actuació del CJovem és bastant irra
cional i no són quantitats petites, no és un Conseller que 
és alla perque sí, parlam de xifres que són, per exemple, 
aquesta d'lnformació i Atenció al Ciutada, 513 milions de 
pessetes, no és una broma, els d'Estadística sumen aproxi
rnadament 30 milions de pessetes, la gestió de personal de 
la Secció 16 suma 81 milions de pessetes, els serveis generals 
de la Conselleria Adjunta a Presidencia sumen 44 milioIls 
de pessetes, és a dir, que no s'ha creat una Conselleria o no 
s'han creat una serie de programes sense dotació, sinó que 
qualcun d'aquests programes té quatre vegades més dotació 
que lota una Conselleria, programes com Informació i Aten
ció al Ciutada, jo ho vaig dir al Debat del PIe, no sé si ho 
recorden, «el brazo armado», entre cometes, electoral del Go
vern dins aquesta Comunitat Aut6noma és perfectament do
tat i tocant els dos camps on millor es pot fer electoralisme, 
Administració Local per una part, amb aix6 d'Informació 
i Atenció al Ciutada i relacions amb - els ajuntaments, poli
cies locals, ete., i Joventut, que és un altre camp molt inte
ressant electoralment, per6 a pesar d'aix6 la Conselleria no 
té funció, no té necessitat, realment no hauria d'existir com 
a tal i per aix6 demanam que una part d'aquesta Conselleria 
21 vagi a Presidencia, en una altra part d'aquesta mateixa 
Conselleria 21 es produeixi la desconnexió de l'electro-imant 
i tomi a Cultura, que és alla on era i on hauria de tomar 
a ser, o en tot cas crear una Conselleria de Joventut i Es
port, que tampoc no seria un desbarat si no fos que el Go
vem ja és massa nombrós. 

Per tant, senyors del Govem, nosaltres creim que no per 
necessitats de pactes i polítiques s'ha de desvirtuar la funció 
administrativa de la Comunitat Aut6noma, vostes creuen el 
contrari, i nosaltres mantendrem, després de cinc anys, gue 
la racionalització administrativa és important per a la Co
munitat Aut6noma, encara que no beneficii del tot el Go
vem d'aquesta Comunitat Aut6noma. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr. 

Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
Sois dir que creim que l'exposició que ha fet el Sr. Jo

sep Alfonso quant a aquestes esmenes és correcta i seria molt 
correcta si e11 governés i segurament li donaríem suport si 
eJl governés, per6 jo crec que ¡'organigrama i la forma d'exe
cució i de gestió són coses que ha de fer el qui governa, per 
tant deixarem que continui' així i si algun dia es planteja un 
Govern de diferent manera intentarem, com intentam ara, fer 
esmenes puntual s que ajudin a modificar també puntuaIment 
alguns detalls, per6 no destruir totalment un organigrama. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari UM té la parauIa el Por

taveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL J AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Per remarcar dues coses, la primera és que pel fet de 

llevar un Conseller i deixar la mateixa extructura a les ordres 
d'un altre o del President en el seu cas, no vol dir que millo
rin els serveis, punt n? 1. 

Punt n~) 2, que el proposant vol s\lprimir dues o tres 
Conselleries, per6 en vol crear dues o tres amb la mateixa 
estructura, ha di! que li aniría bé una Conselleria de Joven
tut i Esport, també parla ele fer una Conselleria de Meeli Am
bient, etc. Si és canviar caps, aix6 no és senzillament una 
reestructuració en profunditat i per tan! no suposa una mi
llora de gestió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari UM té la paraula el Por

taveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Per remarcar dues coses, la primera és que pel fet de 

llevar un Conseller i deixar la mateixa estructura a les ordres 
d'un aIre o del President en el seu cas, no vol dri que millo
rin els serveis, punt n? 1. 

Pun!. n? 2, que el proposant vol suprimir dues o tres 
Conselleries, per6 en vol crear dues o tres amb la mateixa 
estructura, ha dit que li aniria bé una Conselleria de Joven
tut i Esport, també parla de fer una Conselleria de Medi Am
bient, etc. Si és canviar caps, aix6 no és senzillament una 
reestrueturació en profunditat i per tant no suposa una mi
llora de gestió. 

EL SR. PRESIDENT: 
. Per parl del Grup Parlamelltari AP-PL, té la paraula 

el Diputat Sr. Capó. 

EL SR. CAPO I GALMES: 
Moltes gracies, Sr. Presiden!. 
Es per contestar a aquesta agrupació d'esmenes del Partit 

SOCIALISTA, amb la intervenció no vull dir brillant, crec 
que és de les més pobres que li he sentit, del Sr. Alfonso, 
amb la capacitat que té, per6 és que realment a la motivació 
posa el mateix a totes, Conselleria innecessaria, Conselleria 
innecessaria, Conselleria innecessaria, Conselleria inecessaria, 
id6 fet, ja ens quedam sense el Govem i ara ja comandam 
nosaltres sense tenir el poder, aix6 no és correcte. Jo cree 
que és lícit emprar el pressupost per canviar partides, per ra
cionalitzar la des pesa, per6 voste no racionalitza la despesa 
ni res, aquí l'única cosa que fa és com si volgués posar mal 
d'ull a una serie de Consellers, deixi que sigui el President 
que ho faci, voste ja ha sembrat la llavoreta, esperi i ja en 
parlarem l'any que ve, per aix6 nosaltres no donarem suport 
a cap d'aquestes esmenes. 

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

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. 
Nosaltres creim que els debats de pressuposts no són de

bats d'esmenes puntual s, sinó un debat en profunditat d'una 
política econornica i administrativa del Govern i a posta duim 

'. 
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esmenes de política global i de política administrativa, com 
és logic, perque per a nosaltres el pressupost no és un docu
ment més que fa el Govern, sinó que és la política del Go
vern. En primer 110c, contestant aixo al Sr. Ricci, evident
ment que duim esmenes puntuals, petites esmenes puntuals, 
pero el bessó de totes les esmenes són els debats que posen 
en evidencia quina és la política d'un Govern i quina és la 
política d'un Grup de l'Oposició, en aquest caso 

El Sr. Pascual tal vegada no ha vist les nostres esmenes, 
jo he suggerit que es podia crear, i no ara perque ja n'hi 
ha molts, també ho he dit, una Conselleria d'Oci, que hi ha
gués Joventut, Esports, etc., pero per aixo n'hauríem de lle
var tres o quatre de Conselleries abans de crear aquesta i 
sí que proposam la creació d'una Secció de Medi Ambient, 
entre altres coses, ja en parlarem després, per racionalitzar 
aquest tema, pero sí Ji vull dir una cosa. Que no es raciona
litza el tema ubicant els programes al seu 1I0c? Que no es 
racionalitza la despesa? Miri, Sr. Pascual, aVlli hem aprovat 
textos que per a substitllcions, per exemple, en un hi havia 
25 milions de pessetes. Jo li garanteixo que si agrupassin 
aquests subprogrames dins I'area de Presidencia, no s'hauría 
de !!é1<;(u un duro r er a úxü. exceptuant qU é' ~iglli nnlllé" 
per al Delegat Sindical, que aixo ja és un altre terna, i ni 
així s'hauria de gastar un cluro. 

Es racionalitza l'actuació del Govern i, ciar, els miracles 
no es fan ni en un any ni en cinc, pero aquest Govern, per 
racionalitzar, ha tengut com a mínim sis anys i l'estructura 
he retada estrictament de l'Administració de l'Estat, vosté que 
es declara tan autonomista, és I'estructura que avui, el 1988, 
manté la Comunitat Autónoma. S'han canviat persones, s'han 
co l· locat persones en virtut de pactes, etc., peró I'est ructura 
administrativa, no parIam d'estructura política, l'administra
tiva és identica amb totes les contradiccions, amb totes les 
superposicions que tenia aquesta estructura administrativa. 
Cautonomia no es demostra amb paraules, es demostra exer
cint les competcncies que hom té, i aquest Govern en I'única 
cosa que demostra l'autonomia és amb els pactes, imprescin
dibles per a eH i ens pareix molt bé, pero amb els pactes 
que fa per mantenir-se. 

Per tant, no s'ha atrevit a entrar en l'estructura admi
nistrativa del Govern, no ha tengut capacitat o poder per fer
ho i per tant no ho toca, i aixo és el que ens havia d'haver
dit i ens hagués conven~ut, encara que haguéssim mantengut 
I'esmena. 

Sr. Capó, a mi no em sap greu no fer-ho bé un dia o 
fer-ho millar o pitjor, aixo no em preocupa, ara bé, quan 
die veritats que cauen pel seu mateix pes, I'única solució que 
tenen és dir que no he estat brillant. No és important ser 
brillant, l'important seria i és que el Govern s'atreveixi d'una 
vegada a racionalitzar I'estructura administrativa hcretada del 
centralisme. Tots aquests membres del Govern tan summa
ment autonomistes - m'anava a equivocar- tan summament 
autonomistes, que apliquin I'autonomia a casa seva, no si
guin com aqueIls «matxistes)} que són molt liberals cap a 
fora i dins casa seva, la dona fermada a la cama del lIit. 
Vostes fan aixó amb l'Autonomia, no utilitzen el poder 
d'autoorganització -que és complet- que vostes tenen per 
arreglar l'estructura administrativa de la Comunitat i aixo els 
ho hem de treure. 

No hem fet aquestes es menes en cinc anys perqué creiem 
que s'atrevirien a durles endavant; en aquest moment, ja creim 
que s'han passat mantenint estructures administratives obso-

letes i creant-ne de noves, perque la creaeió de l'Adjunta a 
Presidencia fa un any que no és res més que un repartiment 
de truita, aixi de ciar, i vostes, senyors del Govern, i vostes, 
senyors del Grup Popular, ho saben molt millor que jo. 

EL SR. PRESIDENT: 
Es poden votar conjuntament totes les esmenes, Sr. 

Alfonso? 
Passam, idó, ala votació de les es menes 2391, 2390, 2387, 

2388, 2389, tates del 88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 17. Vots en contra, 

29. Abstencions, 7. Queden, ido, rebutjades les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació. 

Les esmenes 2372 i 2355 del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA es debat ran al final perque corresponen a informati
ca i Capítol 11. 

Sí, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí. Cesmena 2372 corres pon a una agrupació, com ha 

dit molt bé el President, que són el que hem dit a Comissió 
les es menes d'informarica; la de Capítol ll, també ho ha dit 
el President. Nosaltres també demanaríem que s'agrupassin 
totes les baixes a l'acciú del Capítol I per fe r un sol debat, 
per no ser repetitiu, que no ha havia dil el President i no 
sabíem si també s'havia previst. 

EL SR. PRESIDENT: 
D'acord. També I'esmena 2286/ 88 del Grup ParIamen

tari CDS afecta el Capítol Il i la deixarem per debatre al final. 
Queda, idó, l'esmena 2356/88 del Grup Parlamentari SO

CIALISTA, que afecta el Capítol 1 i per tant es debatra en 
aquest moment. Per defensar-la té la paraula ... No, el Capí
tol [ hi va ..ara. 

EL SR. ALFONSO [ VILLANUEVA: 
Tot el Capítol 1? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. Es deixa per al final el II i la informatica només. 
Té la paraula el Diputat Sr. Josep Alfonso. Esmena 

2356/88. 

(Pausa) 

Ates l'estalvi que suposara que facem el debat de tot 
el Capítol l de les esmenes del Grup SOCIALISTA, també 
debatrem el Capítol 1 al final i així anirem estalviant temps 
i tendrem més materia per poder quadrar, si els pareix bé 
al s Srs. Portaveus. 

Sí, Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Nosaltres estam una mica confusos en un aspecte, Sr. 

President. Quan hi ha qualque alta de Capítol 1, es debatra 
també dins el Capítol 1 de reba1xes o puntualment en el mo
ment que es produeixi l'esmena? 
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EL SR. PRESIDENT: 
Puntualment en el momen! que es produeixi I'esmena. 

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

EL SR. PRESIDENT: 
Passam, idó, a debatrc les esmenes 2293/ 88 i 2303 / 88 

del Grup Parlamentari CDS. 

(Pausa) 

Es un increment. Sí, s'ha mantengut ; pareix. 2293 / 88 i 
2303/88. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
A la Secció 11, Sr. President? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. Bé, hi ha una baixa de 1'11 per passar una alta a 

la 17, de lOO milions de pessetes. 

EL SR. QUETGLAS r ROSANES: 
Sí, és que en Comissió es varen debatre amb una altfa 

sistematica, cree, si no ho record malament, i les tenc agru
pades en un aItre 1I0c. 

Si em permet un moment el Sr. President, intentaré tro
bar les esmenes. 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha cap inconvenient, puc esperar el temps que 

sigui necessari, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Sí, és que en Comissió es varen debatre amb una altra 

sistematica, cree, si no ha record malament, i les tenc agru
pades en un altre 1I0c. 

Si em permet un moment el Sr. President, intentaré tro
bar les esmenes. 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha cap inconvenient, puc esperar el temps que 

sigui necessari, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 

(Pausa) 

Sí, és el mateix problema que s'ha exposat a I'anterior 
esmena, aixó són diguem-ne les compensacions d'ingressos 
i baixes, perque el nostre Grup Parlamentari ha presentat cada 
esmena d'increment de despesa amb la seva baixa correspo
nent. Aleshores jo crec que sistematicament al meu judici pa
reix més correcte que, com que aquesta esmena i totes les 
que fan referencia a línies posteriors a la la. o la. i 2a., se
gons el cas, fan referencia en la seva argumentació principal 
a la la. línia, i en aquest cas concret fan referencia a la Sec
ció 17, cree que és en aquel! moment quan s'han de debatre 
i defensar aquestes es menes, perque ja die, la sistematica de 
les nostres esmenes és distinta a la deIs altres Grups. 

EL SR. PRESIDENT: 
La 2293 i la 2303 estan igual, no? 

EL SR. Q UETGLAS I ROSAN ES: 
Sí, la seva referencia a la Secció 11 és en concepte de 

baixa, peró la justificac ió de I'esmena és la la. lini a, que en 
els dos casos fa referencia a la Secció 17. 

EL SR. PRESIDENT: 
D'acord. 

EL SR . QUETGLAS I ROSAN ES: 
Grilcies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Dones les debatrem dins la Secció 17. 

(Pausa) 

Queda, icló, en aquest moment, salvanl el que hem dei
xat per a la 17, per al final, acabat el debat de la Secció 
11 en aquesta primera etapa, direm, després passarem a la 
segona. 

Passam a debatre la Secció 13 i després farem l~ 12; pas
sam a la 13 en aquest moment per qüestions de dinamica 
parlamentaria. 

Hi ha una esmena, la 2413/88 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, a la totalitat de la Secció, i per defensar-la 
té la paraula el Diputat Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Dirutats. 
Aquesta esmena a la totalitat de la Secció 13, Secció de 

Cultura del Pressup?st de la Comunitat Autónoma, té ja un 
precedent parlamentari que es va produir practicament en 
aquesta mateixa data ara fa un any quan, davant un pressu
post, varem denunciar que era mancat d'una programació 
sistematica. La Secció 13, I'any passat, en el pressupost de 
I'any passat, va venir totalment desvertebrada a nivell pro
gramatic; consistia basicament en una serie d'accions disper
ses i no oferia, per tant, una coherencia, una racionalitat, 
una sistematització de totes les accions d'aquest món de fron
teres tan difuses, peró un món tan ampli com és el de la 
cultura. 

Avui presentam una es mena a la totalitat d'aquesta Sec
ció en un sentit, pero, molt diferent. Quan discutíem aques
ta esmena de totalitat ara fa un any, varem mostrar a aques
ta Cambra com a nivell de Cultura hi havia una alternativa 
cultural, una altra sistematica, hi havia uns programes realit
zables per part d'aquesta Conselleria, i record, no diré el nom 
per elegancia, que un deIs Directors Generals d'aquesta Con
selleria em va dir: I'any que ve no vos queixareu, perque hi 
haura programes. Efectivament, Sra. Consellera, vostes han 
complit la paraula que em va donar de manera informal 
aquest Director General de la seva Conselleria. Hi ha pro
grames, certament, peró un pressupost no és una col·lecció 
d'afirmacions de tipus voluntarista, són uns enunciats que 
s'ernmarquen dins una sistematica, peró que han de tenir els 
peus a terra, han de ser fonamentats en unes partides pres
supostaries adients. 

1 aquí ve la primera qüestió. La Cultura ocupa dins 
aquesta Comunitat Autonoma el l!oc que li correspon dins 
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una Autonorrlla, dins una regió europea? Es manté viva 
aquesta llamentable afirmació que es va fer dins aquest Par
lament, la cultura ja fa oi, o ha hem deixat endarrera? Creim 
que encara es continua tenint la cultura com un element de 
tipus decoratiu, com una maria que no ocupa el centre, no 
ocupa I'atenció que li correspon. El nostre objectiu, I'hem 
explicat mol tes vegades i I'explicarem una vegada més, és que 
aquesta Autonomia sigui un autogovern de les Illes Balears 
dins el marc de la Constitució i que tengui com a finalitat 
anar creant una infrastructura cultural, acabar amb el ter
cermundisme que varem heretar del passat per dues raons, 
perque en el passat hi havia pobresa en aquestes illes, avui, 
sortosament I'hem superada, i en aquest temps passat hi ha
via, hi va haver quasi quaranta anys d'una dictadura que no 
es va destacar precisament per les seves vel·leitats de tipus 
il·lustrat. La cultura era un enemic del sistema autoritari que 
aquestes illes, com tot el territori de l'Estat Espanyol, varen 
haver de suportar. 

Per tant, la cultura, dins d'area de prioritats d'aquesta 
Comunitat Autonoma, de I'acció de govern de la Comunitat 
Autonoma, no ocupa el \loc que Ii correspon i aixo es tra
dueix a I'hora d'analitzar aquesta Secció 13, d'analitzar la Sec
ció de Cultura. 

1 que ha passat? Que han volgut fer plans, han voJgut 
fer programes i els han fet, pero aquests programes són plens 
de bones intencions, són plens de grans paraules, de grans 
objectius, pero que a I'hora de traduir-se en termes pressu
postaris certament són absolutamen! inconsistents, és a dir. 
van al revés d'allo que recomalíaven els lIatins, «facta non 
verba»; la Conselleria de Cultura és plena de paraules, pero 
difícilment aquestes paraules - ho veurem després- podran 
davallar al terreny deis fets, perque sense el suport pressu
postari no hi ha declaracions d'intencions, no hi ha vol unta
rismes que valguin. 

Primera cosa, un deis enunciats que es fan dins aquesta 
Secció 13 és «reduir al maxim les des peses derivades de per
sonal». El Grup SOCIALISTA no és partidari d'una inf1a,~ 
ció de personal indiscriminada, tampoe no és partidari que 
sense cap explicació se'ns anuncü que es redueixen des peses 
de personal al maxim, precisament hi haura alguna esmena 
que sortiré amb molt de gust a defensar, que hi ha necessitat 
real de personal a algunes arees de Cultura -el cas deis ar
xius, després ho veurem- que sense que hi hagi una con
tractació de personal és absolutament impossible afrontar una 
situació de tercermundisme cultural. Hi ha greus, gravíssimes 
contradiccions. S'enuncien com a principals objectius -i es
tic citant- «dotació d'una infrastructura i ampliació de pro
grames». Dotació d'una infrastructura, com?, si després la 
mateixa Conselleria fa una afirmació tan contundent .com 
que abandona el conceple d'institució inversora. Com es vol 
crear infrastructura sense fer una inversió adient? 

Direcció General d'Educació. Va ser una petició que li 
varem fer, era en aquests elements programatics que nosal
tres varem demanar que s'incloguessin dins la Secció 13, i 
ha passa! una cosa molt curiosa, de dues Direccions Gene
rals, una que és la d'Educació, que té una area futurible, que 
són les grans competencies aquestes d'Educació, que a tra
vés d'un desenvolupament del sistema autonomic de I'Estat 
Espanyol acabaran inevitablement gestionades, acabaran es
sent una competencia de la Comunitat Autonoma en un 
temps que no sabem quin sera, pero que el final sera aquest, 
aquesta Direcció General d'Educació que és practicament bui-

da de competencies, s'ha nomenat un Director General, s'ha 
creat aquesta Direcció General, s'han fet uns grans enunciats, 
és pie de programes voluntaristes, pero és molt curiós, fan 
més insistencia sobre el que no tenen, que és l'Educació, que 
és en mans de l'Estat, i en canvi el tema de la cultura propia 
de les llles Balears és notoriament desprotegit. Una altra Di
recció General de molta més substancia que aquesta, pero 
evidentment de no tant d'interes per al Sr. Cañe\las al seu 
Discurs d'lnvestidura, com és el tema de la Direcció General 
de Política Lingüística, que nosaltres demanavem que fos dins 
aquesta Conse\leria tot i que creim que la política lingüística 
no és un tema de Cultura, sinó que és un tema de Presiden
cia, aquesta Direcció General de Política Lingüística no s'ha 
nomenat ni es pensa nomenar. Per quina raó? Perque és molt 
facil gemegar competencialment en materia educativa, quan 
evidentment el model educatiu de la dreta és absolutament 
diferent del que impulsa el Govern Socialista i en canvi la 
possibilitat de crear una Direcció de Política Lingüística que 
dugués a terme una acció clara en un terreny que PO! ser 
conflictiu i que evidentment ha seria, aquí ja no hi ha tant 
d'interes d'agafar el bou per les banyes i en conseqüencia val 
més deixar-ho estar i val més deixar que aixo de la normalit
zació lingüística continui' essent una maria dins la Comuni
tal Autonoma i fins i tal dins la mateixa Conselleria de 
Cultura. 

l és preocupant. Qüestió de normalització lingüística -
seré breu, Sr. President-, ens preocupa veure com tenint ta
tes les competencies no s'enuncien accions ciares. Quan enun
ciaran un programa amb un suport pressupostari que ten
deixi a [er el que diu la Llei de Norinalització Lingüística, 
que tradueixi en termes de pressupost les previsions de la \lei, 
no els demanam més, aixo no hi éso Hi ha coses molt preo
cupants, aquests cursos, \libres i cartells que s'enuncien són 
una visió pseudo-culturalista, literaria, de la problematica de 
la llengua catalana a les Illes Balears, que és una \lengua de 
l'Administració, ho hauria de ser, del comerv, de I'esport i 
de tates les formes de vida de les IIles Balears, aixo és la 
normalització lingüística, perque fins i tot -ara acabo, 
doni'm mig minut- fins i tal cau, en el tema de normalit
zació lingüística, dins una visió de tipus etnologista quan par
la d'edició de cartells, de festes, treba\ls de camp, cases de 
possessió, etc., etc., dins Normalització Lingüística, és a dir, 
som en un camí totalment equivocat. 

Per aquesta qüestió i per moltes altres que podria expo
sar, és evident que el Grup Parlamentari SOCIALISTA de
mana el rebuig de la totalitat d'aquesta Secció 13 de Cultu
ra, tot i que a nivell de programa hem de reconeixer que han 
avanvat, pero és evident que es queden molt enfora deis grans 
objectius que d'acord amb les competencies podrien complir. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir. 
Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr. Huguet. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (loan Huguet 
Rotger): 

Gracies, Sr. Presidenl. 
Intentaré ser el més breu possible amb aquesta esmena 

a la totalitat, ates que no es tracta de reproduir aquí el de
bat que va tenir \loc dins la Comissió, on va compareixer 
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la Consellera d'Educació, Cultura i Esports i va explicar el 
seu programa, el programa complet de la seva Conselleria 
en línies generals de manera extensa i a la vegada també va 
compareixer amb tots els Directors Generals i Secretaris Ge
neraIs Tecnics per donar puntual resposta a tots aquells te
mes que de manera particular plantejaven tots els grups po
lítics. 

Simplement crec que és una obligació en aquest cas con
cret, en un debat de Plenari, on s'arriba al debat final d'una 
Llei de Pressuposts que marca la línia política a seguir al 
Ilarg d'un exercici pressupostari, que almanco el Govern sur
ti a donar compte. com en aquest cas concreto sobre la seva 
postura entorn a una esmena a "Ia totalitat d'una secció, és 
a dir, d'una Conselleria en concret. l com que l'explicació 
ve donada per cada una de les Conselleries dins la Comissió 
corresponent, amb la compareixenc,:a de cada un deis Conse
Uers i com que en aquest cas concret el pressupost és un pres
su post que vincula de manera global tota I'actuació de go
vern, a posta per ac,:o surt en aquesta esmena a la totalitat 
i a les que es puguin plantejar al lIarg de tots els debats. 

Efectivament, Sr. Pons, voste té tota la raó, vostes te
nen una alternativa cultural, no podia ser menys, perque vos
tes es consideren com el grup polític que té major possibili
tat de ser alternativa en aquest Govern d'aquí a uns anys, 
almanco així ho manifesten i és la seva obligació. Efectiva
ment, vos tes ten en I'altermiúva; pero nosaltres tenim el pro
grama de govern, que coincidira o no; l'alternativa és seva, 
i el programa de dur una acció cultural és d'aquest Govern, 
no de I'alternativa que hi pugui haver el dia de dema. 

Per altra banda, voste tatxa la Conselleria d'Educació 
i Cultura -no la Conselleria, el Govern de la Comunitat 
Autonoma-de no donar importimcia a aquesta secció. Miri 
si li dóna imporUmcia, que té un pressupost de 1.736 Jl1i
lions de pessetes, el tercer de la nostra Comunitat; fl va da
vant Obres Públiques, que tots han manifestat aquí la neces
sitat d'infrastructures; Sanitat, que tots també han manifestat 
com a prioritat en tots els temes socials; Agricultura, com 
a revitalització d'un sector que en aquest moment es troba 
en un procés regressiu, i Cultura, Educació, Cultura i Es
ports, miri si és important. Que el programa del Govern no 
coincideix amb aquesta alternativa? No faltaria més, si coin
cidís el programa del Govern amb I'alternativa que voste pro
posa no s'hauria passat a aquest grup polítiCo s'hauria pas
sat al nostre, és clar que no concideix. 

Direcció General d'Educació. Com a Govern Ji he de do
nar mohes gracies per anunciar aquí públicament damunt 
la tribuna que tard o prest ens vendn't la transferencia, les 
notícies que nosaltres tenÍem fins ara eren que de moment 
res de res, gracies per aquesta bona notícia; i no solament aixo, 
que aixi farem bo que nosaltres tinguem una Direcció Gene
ral d'Edueació, que en aquest moment prepara tot aquest pro
cés de transferencies, fins i tot tenint o no tenint la compe
tencia, prepara una alternativa al tema educatiu, voste sap 
que es prepara un Llibre Blane en aquest cas concret. 

En el tema de narmalització lingüística s'han produi't 
molt de debats al lIarg de I'any, enguany s'ha vist clarament 
que no hi havia un projecte alternatiu en aques aspecte, no 
com l'any passat, que va ser consensuat entre tots els grups 
polítics; hi ha esmenes particulars, cree que qualque cosa s'ha 
avanr;at, no solament en el tema de la normalització lingüís
tica, sinó que aquí, en aquest Parlament s'ha dit que d'una 
manera gradual, sense presses, pero sense pauses, el que s'ha-

via de fer era anar a un clesenvolupament integral de la lIei, 
i així ho han manifestat tots els grups polítics j així ho ha 
manifestat també el Govcrn de la Comunitat Autonoma i la 
Conselleria cI'Educació i Cultura. 

Per tant, jo demanaria a la Cambra que no doni suport 
a aquesta esmena a la totalitat. Gracies. 

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

LISTA, el Diputat Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS mamia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sr. Huguet, gracies que com a Vice-President surt a de

fensar la postura del Govern, traduida en termes pressupos
taris logicament, en el tema de Cultura, Educació i Esports. 
Crec que la contradicció no fa falta que l'expliqui aquest Di
putat, que com que podria ser suspecte per pertanyer a un 
grup polítie que exerceix com a Oposieió al Govern, podria 
no tenir la eredibilitat suficient per a voste, pero és que aquí 
hi ha una contradieció interna, greu contradicció interna en
tre el Discurs d'lnvestidura del Sr. Cañellas, I'any 87, on 
s'anunciava «es fara un pla d'inversions per a quatre anys» 
i avui, a final deIs darrers dies del 88, som a punt d'aprovar 
un pressupost, una Secció 13 de Cultura, on es diu taxativa
ment que «aquesta ConselIeria de Cultura, Educaeió i Es
ports deixa la concepeió d'institució inversora». De que anam? 
De que anam? Es a dir, hi ha una quantitat de contradic
cions, que evidentment no tene temps i m'agrairan que no 
en tengui, perque si no, faríem mitja nit parlanl de Cultura, 
que fan que aquesta Secció 13 de Cultura sigui notoriament 
inconsistent. No es poden abandonar les inversions i ente
nem nosaltres que si hi ha hagut una rectificació política per 
pan d'un Presiclent que anuncia un pla d'inversions per a 
quatre anys i una Conselleria que abandona d'una manera 
explícita la coneepció d'institució inversora, com a mÍnim en 
aquest Parlament hi ha d'haver una informació en profundi
tat de per que s'ha donat un gir copernica al tema de les 
inversions cu/turals. 

Ja sabem que en materia d'inconseqüencies i d'ineon
sistencies aquest Goven no fa falta que ens doni moltes; com 
en tan tes altres coses, en Cultura també paraula de President. 

Mo/tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Consellera d'Educació, Cultura i Esports, 

Sra. M.a Antonia Munar. 

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

Gracies, Sr. President. 
Tan soIs és per a una puntualització. Miri, Sr. Pons, la 

Conselleria de Cultura, Educació i Esports va presentar l'any 
passat un programa, i voste va dir que no hi havia progra
ma, que no teníem previsions, que «pegavem a bulto». En
guany, el 1989, diu que la Conselleria de Cultura, Educació 
i Esports té molts de programes i, arnés, són bons; el pro
blema, segons voste, és que no hi ha prou doblers, ens en 
donin, si el seu Govern Central ens dotas economicament mi
lIar segurament la meya Conselleria tendria més doblers per 
poder fer més activitats. 

Pe! que fa al que voste diu que la Conselleria s'ha de-
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clarat una Conselleria no inversora, li puc explicar perfecta
ment la raó d'aixó. lnversió cultural, entenc jo que és un con
cert, inversió cultural és una exposició, hi ha activitats que 
són inversions, que són inversions cultural s o educatives, pero 
e/s interventors que tenen un concepte diferent d'inversió, en
tenem que aixo no són inversions i, per tant, el que s'ha fet 
l'any 1989 és posar totes aquelles partides pressupostaries al 
1I0c que Intervenció volia per tal de no tenir problemes a 
l'hora de gastar els doblers. Aixó no vol dir que no invertim 
en Cultura, aixo vol dir que hem canviat aquestes partides 
pressupostaries de 1I0c. 

Res més, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Portaveu Sr. López i Casas novas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El nostre Grup comparte ix la insatisfacció que la Con

selleria d'Edueació i Cultura de les Illes Balears genera en 
funció d'uns programes que existeixen, pero que no troben 
després conereció dins el pressupost d'una manera satisfac
toria per a nosaltres, obviament, que també tenim alternati
va cultural encara que no tenim la mateixa forya que el Grup 
SOCIALISTA. En aquest sentit pensam que hi ha una es
eassa dotaeió a la partida d'esports, que les paraules de la 
Direeció General d'Esports i les xifres que presenta la Con-

selleria d'Educació i Cultura en aquests pressuposts són abis
malment diferents; pensam, per exemple, que mentre a les 
Illes Balears 'hi ha una espoliaeió patrimonial que no para, 
que hi ha una regressió gravíssima de l'ús social de la nostra 
lIengua que exigeix una sistematica, un tractament de xoc, 
pensam que la Conselleria no té encara ni prou iniciatives 
ni prau ereativitat. 

Sra. Consellera, voste és una excel·lent comunicadora, 
ningú no li ho nega, peró jo crec que en aquests moments 
té molt poc a comunicar, l'estat de la cultura a la nostra Co
munitat Autonoma necessita qualque cosa més que una vi
sió de fa¡;ana, que una visió d'enfront, cal entrar també dins 
les cases i comen¡;ar a posar ordre en aquest pacte cultural 
tan necessari, pero encara també sense concreció dins els pres
suposts; cal veure que hi ha moltes partides obertes, la qual 
cosa denota que programa efectivament n'hi ha, pero amb 
1.000 pessetes no es pot anar gaire lIuny. 

Suport a la realitat viva del nostre país, a les institu
cions que existeixen, dialeg amb totes les persones, indivi
dualment i col·lectivament, que fan, promouen cultura a les 
nostres iIles, jo cree que de tot ayo en pot sortir no només 
un programa eoherent, sinó, sobretot, un reflex pressuposta
ri molt millor. Per tant, nosaltres, tot i lamentant molt que 
canviem el vot de eonfian¡;a que li vam donar fa un any, 
avui hem de donar suport a una esmena a la totalitat en 
aquesta Secció. 

Gracies:' 

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

Portaveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La Consellera ha contestat a diversos aspectes de l'es

mena a la totalitat de la Secció I3 i jo els oblidaré per no 
ser repetitiu. El Sr. Pons ha dit al principi que hi ha progra
ma, efectivament hi ha sis programes des del punt de vista 
pressupostari i 21 subprogrames a la Conselleria de Cultura, 
pero després s'ha posat a analitzar i ha parlat de tercermun
disme, ha parlat d'inconsistencia, fins i tot ha dit paraules 
en Batí, peró quan ha anat a concretar quina és la crítica, 
on és aquesta inconsistencia, tal vegada ha estat perque li 
ha faltat temps, pero, Sr. Pons, nosaltres no l'hem sentit. 

Ha parlat de la ConseBeria d'Educació; ha oblidat per 
exemple, que la Direcció General d'Educació, a part de pre
parar les transferencies de competencies fa una important la
bor en l'edueació d'adults; que, a més, mitjan¡;ant el conveni 
amb el Ministeri, s'ha augmentat bastant el nombre d'alum
nes, i ens ha parlat un poc de política lingüística. De la res
ta, d'altres aspectes molt importants de la cultura, de tot el 
món de l'esport, no n'ha parlat. 

1 jo, per acabar, o sigui, atesa la inconsistencia deis ar
guments del Sr. Pons, per acabar n'hi vull dir una altra. Sr. 
Pons, fa set o vuit vegades que voste diu el mateix, que pa
reix un disc retxat, i és el seu problema. és el seu problema 
si voste no té altres arguments quan parla de cultura. Jo el 
que li demanaria és que no falti a la verital, que no tergiver
si les frases. Voste acaba de dir que en aquesta sala es va 
dir, que en aquesta Cambra es va dir «la cultura ja fa oi», 
i aixo ha ha dit voste i no ho ha dit ningú més i, si no, 
repassi el Diari de Sessions, perque si voste continua dient 
aixó, jo, quan algú tergivesi les coses, ja que voste parla de 
paraules, jo hauré de pensar paraula del Sr. Pons, tergiversa
ció igual, paraula del Sr. Pons. 

Moltes gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Pons per replica al Sr. Pas

cual, perque el Sr. López Casasnovas no s'ha ficat amb ell. 

EL SR. PONS I PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Quina crítica ~s aquesta la qüestió, Sr. Pascual- quina 

critica havia de fer? Evidentment no hi ha hagut temps, per
que el temps és limitat. Una crítica, protecció del patrimoni, 
no hi ha normativa aprovada tot i que hi ha un acord del 
Parlament; s'anuncia que es fara una normativa, no veim una 
previsió suficient dins aquest pressupost; d'altra banda, el ma
telx President --paraula de Presldent també, supós que en 
aquest cas, peró de ver- diu que impulsara una fundació 
per protegir alió que les institucions públiques no poden pro
tegir tenint la competencia exclusiva, miri si hi ha una quan
titat de contradiccions internes enormes. Aquest mateix pres
supost de Cultura, aquests famosos programes i tants de 
subprogrames fins i tot tenen una cosa molt divertida que 
no l'havia vista a cap pressupost: n'hi ha que van marcats 

amb un asterisc amb l'anotació de «partida oberta, condi
cionant la seva realització a possibles increments pressupos
taris», aixó realment és meravellós, un pressupost que es pre
para les seves propies esmenes. Xarxa d'eseoles de natura, 
acord del Parlament, dotació 1.000 pessetes; si vol més con
tradiccions n'hi puc anar donant, pero cree que el President 
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em torna ria a encendre el Hu m i per tant, per respecte a la 
Cambra . ha deixaré ana r. 

Jo mantenc que di ns aq uesta Camb ra es varen dir per 
part de l President les paraules que jo he di !; si vol, un d ia 
Ii diré pagi na i Iloc del Diari de Sessions. 

Moltes gracies. 

E L SR. P RESlDENT: 
H avent debat ut suficient ment el tema d'aquesta esmena 

a la totali tat de la Secció, passam a la votació. 
Sres. i Srs . Diputats que votin a favor de l'esmena 

2413/RR del G rup Parla mentari SOCIALISTA. es va len po-
sar drets? Mo]tes grac ies . ., 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favo r, 24. Vots en cont ra, 

30. Abstencions, 2. Queda, ido, rebut jada I'esmena a la tota
litat n ~ 24 13/88 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre l'esmena 2616/88 del Grup Parlamen
tari SOCIALlSTA. Per defensar aquesta esmena té la parau
la el Diputat Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
I;esmena propasa la creació de 25 beques d'investigació 

a negociar amb la finalitat que s'incrementi la seva quantia 
amb el Ministeri d'Educació i Ciencia i el ConselI Insular 
de Mallorca, Consell Insular de Mallorca tenint en compte 
el volum pressupostari que maneja aquest Consell i també 
la ubicació de la Universitat de les Illes Balears, a la qual 
practicament va destinada aquesta esmena, perql!é es pretén 
aconseguir a través d'aquestes 25 beque~ un sous d'investiga
ció per a gent que ha obtengut una titulació o va' camí 
d'obtenir-Ia en un termini relativament breu. 

Un deIs problemes que hi ha a la Universitat de les Illes 
Balears per a la gent que acaba la carrera és la dificultat de 
trobar feina, primera, i també la dificulta! de poder fer una 
pausa dins els seus estudis i dur endavant aquest trebal! d'in
vestigació, que és on es demostra a la Ilarga si aquesta ca rre
ra, aquests estudis universitaris que s'han acaba! o són a puní 
d'acabar s'han assimilat degudament per aquesta persona, t¡
tols al marge, i es troba en vertaderes condicions de dur a 
terme una investigació que ac\areixi, dins el camp on aques
ta persona ha cursat els estudis, alguns aspectes de la reali
tat de les Illes Balears. 

Nosaltres creim que és una esmena realment molt im
portant de cara a la Universitat, no basta omplir-se la boca 
que la Universitat és el centre d'alta investigació de les Illes 
Balears, etc., etc., si després un tema tan elemental com és 
la qüestió d'un final de carrera amb unes perspectives labo
rals no gaire optimistes i la dificultat d'investigar no troben 
per part de la Comunitat Autonoma la comprensió suficient. 
Evidentment proposam que es fad en coordinació amb el 
Ministeri d'Educació i Consell Insular a fi que aquestes be
ques no siguin una quantitat simbolica, sinó que permetin 
almenys un any, que és el que sol durar la investigació de 
final de carrera, que permeti a aquesta persona dur enda
vant un treball que d'altra manera no podra dur endavant. 
Crec que, per tant, és una esmena perfectament admissible 
i absolutament positiva, entre altres coses amb les afirma-

cions que en materia d'Universitat també va fer el President 
de la Com unitat Au tonoma. 

Molles gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups ParJamcntaris que vulguin in

tervenir? 
rer part del Grup Par[amerltari AP-PL té la paraula el 

Diputat Sr. Planells. 

EL SR. PLANELI .S I PLANELLS: 
G racies, Sr. President. 
Jo supos que no (aleJía íccOídar al Sr. POI1S que en 

aq uesta Cambra d iscu ti m i aprovam els pressuposts de la Co
munitat Autonoma, no discutim els press uposts del Ministe
ri d'Ed ucac ió ni e1s pressu posts del Consell Insular de Ma
llorca. Jo li preguntaria a l'il· lustre Dip utat si ja té ['acord 
d'aquests altres organismes per poder fer aques! fans comú, 
perque en aquest moment I'únic que podem aprovar aquí se
ria el del Parlament, no el del Consell Insu lar de Mallorca 
que im agin que voldra discut ir els seus pressuposts a un al
tre 1I0c i no aquí. 

Per tant, nasal tres no donarem suport a aquesta esme
na que ha presentat el G rup SOCIALISTA. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDE NT: 
Passam a votació I'esmena 2416/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la votació: Vots a favor, 27 . Vots en contra, 

29. Abstencions, l. Queda rebutjada I'esmena que acaba m 
de sotmetre a votació. 

Passam a debatre l'esmena 2417 /8 8 del Grup Parlamen
tari SOCI ALISTA. Per defensar-la té la paraula el Diputat 
Sr. Damiil Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Aclariré el concepte d'aquest Inventari Grafic de Cultu

ra Popular en proposta de cooperació i coordinació amb Con
sells Insulars. La cultura popular de les IlIes Balears, a cau
sa del canvi economic i sociologic que s'ha produit, es troba 
en un procés de degradació realment preocupant que dura 
-ja ha dut, en bona par!- a la destrucció de moltíssims 
deIs seus elements més peculiars. No fa falta relacionar la 
quantitat d'elements, basta recórrer les Illes, encara que en 
queden molts que desapareixeran sense deixar practicament 
rastre si no es fan dues actuacions, en primera una normati
va de protecció, és la normativa que al·ludíem quan deba
tíem el tema de l'esmena a la totalitat a la Secció 13, pero 
també hi ha un altre element important i és que sabem posi
tivament que sera impossible protegir de manera definitiva 
moltíssims d'aquests elements, una, perque és costós el seu 
manteniment i, per tant, hi ha uns processos de degradació 
que exigirien unes inversions tan grosses que seria practica
ment impossible. Record, ara que veig alla el Sr. Mayol, una 
proposta referent als marges de Mallorca que varen calcular 
que costaría molts de mils de milions de pessetes mantenir-

-
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los en bon estat, cosa que evidentment és impossible. 
Que es pot fer? A part de la normativa protectora fins 

on sigui possible, es pot fer un inventari grafie, aixo sí, 
d'aquests elements de cultura popular, perque d'aquí a vint, 
d'aquí a trenta, d'aquí a cinquanta anys almenys les genera
cions futures coneguin el que s'ha pogut conservar amb una 
normativa protectora adequada i coneguin també allo que, 
essent d'impossible conservació, almenys se n'ha deixat un 
testimoni grafic degudament inventariat. Aixo, per tant, és 
una inversió que també -tornaríem anar alla mate ix- la 
gent que ha acabat uns estudis, que cerca feina, es podria 
acollir a I'elaboració d'aquest inventari i també hi podrien 
treballar persones din<; el camp graFic i creim que és una fei
na que amb una inversió mínima, alguna cosa ja es fa en el 
Consell de Mallorca, donaría uns resultats realment posítíus. 

Evidentment aquest Parlament no aprova els pressuposts 
deis Consells Insulars, aprova o rebutja aquests 5 milions que 
proposam com a esmena. A la qüestió de cooperació o no 
per part deIs Consells lnsulars, són els Consells Insulars que 
evidentment tendran la paraula. 

Moltes gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Passam a votació I'esmena 2417 /88 del Orup Parlamen

tarí SOCIALISTA. 
Sres. ¡Srs. Diputars que votin a favor, es volen posar 

drets? Oracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? Oracies. 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 

29. No hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada I'esmena que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre les esmenes 2798, 2808, 2839/88, del 
Orup Parlamentari PSM-EEM. Per defensar-Ies té la parau
la el Portaveu Sr. Joan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Oracies, Sr. President. 
Vet aquí unes es menes que pretenen senzillament donar 

un major suport pressupostari a una activitat que dins el con
junt de les IIIes Balears i també dins el conjunt de totes les 
Comunitats Autonomes de l'Estat Espanyol podem dir que 
és el punt baix, «el farolillo rojO» com es diria en castella, 
de tot el ranking cultural, ens referim a les activitats en teatre. 

Pensam que ja és ben hora que el Centre d'Art Drama
tic de les lIJes Balears tomi a renir vida propia, tomi a tenir 
activitat, una activitat constatable, i a més a més volem que 
els grups teatral s, e/s grups que amb prou feines fan la seva 
tasca, puguin trobar, a través d'un dialeg amb la Conselleria 
d'Educació i Cultura, el suport necessari per tirar endavant 
una tasca que és moltes vegades ingrata i mala de dur a terme. 

Per tant, pensarn que aquest augment pressupostari no 
és un símbol, és una necessitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus dels Orups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Passam a la votació de les esmenes 2798, 2808, 2839/88 

del Orup Parlamentari PSM-EEM. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la votació: Vots a favor: 25. Vots en contra, 

29. Abstencions, 3. Queden, ido, rebutjades les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació. 

Aquesta Presidencia decreta un reces o un descans de 
quinze minuts, fins a les set en punt, a fi que puguin fumar 
un cigarret i descansar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Recomenc;a la Sessió. 
Per defensar les esmenes 2418/88, 2419 i 2420 també del 

88 del Orup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Di
putat Sr. Juan i Marí. 

EL SR. JUAN l MARI: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Aquestes tres esmenes d'addició es refereixen a I'habili

tació de partides, dues de 3 milions i una de 8 milions, res
pectivament, per subscriure convenis entre el Oovern de la 
Comunitat i l'Obra Cultural de Mallorca, la de Menorca i 
l'Institut d'Estudis Eivissencs, convenis destinats a fomentar 
i protegir la cultura i la lIengua de les nostres iIles. 

Aquestes entitats que acabo d'esmentar vénen desenvo
lupant fa ja molt de temps una important tasca en defensa 
i recuperació de la nostra lIengua i cultura, activitat en molts 
de casos substitutoria de la que hauria de ser propia del 00-
vern. Aquesta important activitat en el camp editorial, d'in
vestigació i divulgació s'ha de mantenir i ampliar, pero aixo 
només és possible si aquestes entitats reben un ajut econo
mic i és per aquest motiu que nosaltres presentam aquestes 
esmenes. 

Oracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Orups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Procedeix sotmetre a votació les esmenes 2418, 2419 i 

2420/ 88 del Orup Parlamentari SOCIALISTA. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Oracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

30. No hi ha abstencions. Queden, ido, rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Per defensar les esmenes 2421, 2422/88, també del Orup 
Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. 
Febrer. 

EL SR. FEBRER 1 OENER: 
Oracies, Sr. President. 
~esmena 2422 la retiram, i la 2421 fa referencia a I'equi

pament de la Casa de Cultura d'Es CasteIl i hem de dir que 
en el Discurs d'Investidura del 87, el Sr. President de la nos
tra Comunitat, entre altres coses evidentment, va dir que era 
intenció del Oovern dotar d'una infrastructura cultural ca~a 

'. 
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una de les IIIes, exactament em sembla que va dir potenciar 
una ,\.arxa cultural í Cases de Culrura. Lom que hcrn de rc
cordar que en vista d'aquest eompliment molts Ajuntarnents 
així ho han vist. que a.;o s'ha compl ert. han esyome<; la cons
tmeció d'aquestes Cases de Cultura, pero ara tenim -i a~o 
ho he de dir a la Consellera de Cultura- unes' Ca~e~ de Cul
tura molt polides retes a molts Ajuntaments, pero sense cap 
tipus d'equipament, i apel·lo realment a aquesta sensibilitat 
cultural que té aquest Govern a veure si com a mÍnim ens 
donen 10 milions de pessclcs per poder equipar aquestes Ca
ses de Cultura i augmentar el nivel! cultural de les lIles 
Balears. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Portaveu Sr. Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Nosaltres volem anunciar que donarem suport a l'esme

na, pero entenem també que la idea de planificacions a les 
actuacions pensam que hauria de presidir l'activitat de la Con
seUeria d'Educació i Cultura i de totes les ConseUeries d'aquest 
Govern. En conseqüencia, perisam que el Govern de les Illes 
Balears no ha de donar regals gratu"itament als Ajunaments 
en funció de Colors polítics, sinó que ha d'invertir planifica
dament i crec que l'Ajuntament d'Es Castell, com tants d'a!
tres de la Comunitat Autonoma, necessita aquesta inversió. 

Gracies. 
.' 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Peir

taveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Aquestes dues esmenes fan referencia a les Cases de Cul

tura d'Es Castell i de Ciutadella. 

EL SR. PRESIDENT: 
Una només, una. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
La d'Es Castell és la 21... 

EL SR. PRESIDENT: 
La 22 s'ha retirat i queda la 21. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Ido, aixo és un exemple de mol tes esmenes que hi ha 

aquí, que són totalment particularíssimes i que no res ponen 
a cap programa, o sigui, si s'ha de fer un programa de Ca
ses de Cultura s'ha de fer un programa amb caracter general 
i no d'un municipi únic de tot Balears, que jo estic segur 
que n'hi ha molts d'altres que també tenen la mateixa neces
sitat. Per tant, sempre que hi hagi esmenes d'aquest tipus vo
tarem que no, i aquesta defensa d'aquesta esmena, o sigui 
que votarem que no, ja serveix, per tates les altres que 
venguin. 

EL SR. PRESIDENT: 
' Moltes gracies, Sr. Pascual. 
Per que demana la paraula, Sr. Febrer? 

EL SR. FEBRER 1 GENER: 
Per q üestió d'ordre; perdó, per contestar al Sr. Pascual. 

EL SR. PRESlDENT: 
Miri, quan diu que no votara no dóna !loc a replica, 

perque si no, replicarem ... Les contestaeions no fan falta . 
Passam a votació, ido, l'esmena 2421 / 88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es vo len posar 

d rets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten n contra, es volen posar 

drets? 
AbstenclOns? 
Resultat de la Votació: VOIS a favor, 25. VOIS en contra, 

29. Abstencions, l . Queda, ido, rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Per defensar les esmenes 2820 i 2825/ 88 del Grup Par
lamentari PSM-EEM, té la paraula el Portaveu Sr. Francesc 
López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Aquestes esmenes responen él una necessitat basica dins 

un projecte cultural com és I'existencia d'unes biblioteques, 
d' uns centres de leclUra moderns, operatius i a l'abast de tot
hom. Per tant, nosaltres creim que congelar les aportacions 
al Centre Coordinador de Biblioteques, programa que s'exe
cuta com tothom sap a través de les corporacions locals, en 
aquest cas deIs Consells Insulars, pensam que no és justifi
cada una reducció, i en qualsevol cas aquesta es mena d1ad
dició ha de suposar anar endavanr, com es fa necessari dins 
aquest camp tan important. 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin in

terveni r? 
Passam a votació de les dues es menes que s'acaben de 

defensar, la 2820 i la 2825/ 88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 

30. No hi ha abstencions. Queden, ido, rebutjades les dues 
esmenes que acabam de sotmetre a votació. 

Per defensar les esmenes 2824, 2823, 2828/ 88, té la pa
raula, per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, el Porta
veu Sr. J oan Francesc López i Casas novas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Sí, Sr. President. 
Aquestes es menes també connecten amb la filosofia del 

Pacte Cultural, pensam que hi ha altres aspectes musicals que 
són dignes de tota consideració i de prom oció i no només 
s'han de circumscriure, ido, als temes de música classica. Els 
concerts de música moderna, de música contemporania han 
de trobar el seu lloc també dins una programació cultural 
i en aquest sentit va aquesta esmena, que s'hauria d'executar 
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obviament a través de corporacions local s, segons la ti.~cnica 
pressupostaria. 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Passam a la votació de les esmenes 2824, 2823, 2828/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en contra, 

29. Abstencions, 3. Queden, ido, rebutjades les esmenes que 
acabam de votar. 

Per defensar les esmenes 2837, 2839, 2840/88 del Grup 
Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Portaveu Sr. Joan 
Francesc López i Casas novas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Cada any, quan arriben aquestes dates, cau la mateixa 

esmena, Serveis Insulars d'Arqueologia. Hem dit aquí i s'ha 
debatut amb molta seriositat que l'cspoliació que paleix el 
nostre patrimoni cultural, patrimoni arqueologic concreta
ment, necessita un tractament immediat, un tractament coor
dinat entre les di verses institucions competehts, un tractament, 
en definitiva, que respongui a una filosofia política de dia
leg institucional, de cooperació entre entitats i, en conseqüen
cia, la figura que tradicionalment -amb poc exit, ho hem 
de reconeixer- ha tractat aquest Parlament d'instar a la Con
selleria d'Educació i Cultura que es constituís és la figura 
de Serveis Insulars d'Arqueologia. 

No hi ha color polític en aquesta proposta, tates les for
ces polítiques deIs Consells Insulars, concretament del Con
seU Insular de Menorca, s'han manifestat a favor de comp
tar amb aquest servei. Ara seria un bon moment de recollir 
una proposta programarica, i mirin que hem dit aquí, en el 
debat a la totalitat d'aquesta Secció, que de programes no 
en manquen, pero després les concrecions economiques no 
hi són, ara seria el moment, die, de posar la primera pedra 
que evités que les pedres historiques, les pedes arqueologi
ques es mantinguessin per vida d'hereus. Es un bon moment, 
ara, de fer aquesta aportació; jo demanaria de tots vostes, 
Sres. i Srs. Diputats, que donessin suport unimime a aquesta 
esmena, que sens cap dubte és necessaria i, com a tal, urgent. 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Passam a la votació de les esmenes 2837, 2839, 2840 del 

Grup Parlamentari PSM-EEM. 
Sres. i Srs. Diputats que volen intervenir... 
Sí, Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Per una qüestió d'ordre, Sr. President. Si no entenem 

malament anam a passar a votació, nosaltres demanaríem 
ti na vota ció separada. 

EL SR. PRESlDENT: 
Em digui com vol que separem. Una pcr una? Cada una? 

Aleshores, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'es
mena 2837/88, es volen posar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, é:~ volen posar 
drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en contra, 

29. Abstencions, 1. Queda, ido, rebutjada l'esmena 2837 que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votació I'esmena 2839/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? Gracies. 
Abstencions? 
Vots a favor, 4. Vots en contra, 49. Abstencions, 3. Que

da, ido, rebutjada I'esmena que acabam de sotmetre a votació. 
Sí, Sr. López Casas novas. ' 

EL SR. LOPEZ 1 CASAS NOVAS: 
Es que el nostl'e Grup, ates que són es menes dereducció 

i en no votar-se a favor I'esmcna d'addició de 30 milions, no 
té sentit que mantinguem les altres. Per tant, retiram aques
ta csmena de supressió. 

EL SR. PRESlDENT: 
De supressió, la 2840? 

EL SR. LOPEZ l CASASNOVAS: 
Sí, aquesta exactament, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Retirada, no procedeix sotmetre-Ia a votació. 
Passam a debatre les es menes 2754, 2833, 2838, 2833/88 

del Grup Parlamentari PSM-EEM. Per defensar-les, té la pa
raula el Portaveu Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Sres. i Srs. Diputats que han seguit més de prop dins 

la Comissió de Cultura els debats en relació amb les Escales 
d'Estiu, pero tots vostes també perque és un tema que ha 
tractat aquest Plenari, saben la inquietud que hi ha dins els 
grups promotors de les Escales d'Estiu de les Illes respecte 
de la davallada del suport economic que han tingut aquestes 
entitats, que són basiques, que són imprescinclibles per a la 
renovació pedagogica i que necessiten obviament de la Con
selleria d'Educació, sense competencies en materia educati
va, pero obviament amb un deure moral i polític inexcusable 
en aquesta materia, necessiten el seu su port. '. 

Per tant i a efectes també de concreció de les esmenes, 
les esmenes que nosaltres proposam d'addició són la 2754 
i la 2852, i cntcl1cm que si 110 prosperen aquestes dues esme
nes decauran immediatament les altres. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Procedim a votar, si no hi ha opinió en contra, conjun

tament les esmenes 2754 i 2822, i si no prosperen decauran 
les altres dues. 

Sí, Sr. Alfonso. 
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EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Segurament hi ha hagut un canvi de números c!'esme

nes, perque la 2822 és una esmena de baixa i hem entes que 
si no prosperaven les altes ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. President, per corregir. Efectivamel1l, és la 27 54; les 

altres tres són les que equilibren el pressupost. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam, ido, a votar I'esmena 2754/88. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Sres. ¡Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 

29. Abstencions, 1. Queda, ido, rebutjada l'esmena 2754 que 
acabam de sotmetre a votació, i decaigudes les 2822, 2838 
i 2833. 

Passam a debatre les esmenes 2789 i 2827/88 del Grup 
Parlamentari PSM-EEM. Té la paraula per fer-ho, el Porta
veu Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies. 
Ens trobam amb una altra de les esmenes que motiven 

el nostre vot a favor d'una es mena socialista a la totalitat 
de la Secció 13. La xarxa d'Escoles de Natura, Proposició 
no de Llei que va presentar en aquesta Cambra el Grup PSM
EEM, va comptar amb un supor! majoritari i, en conseqüen
cia, la instancia al Govern per crear aquesta xarxa, aquest 
programa, va ser celebrada d'alguna manera per totes les for
ces polítiques i també pels grups pedagogics de la Comuni
tat Autonoma, pero mirin per on, un programa d'aquesta 
Conselleria d'Educació i Cultura figura al pressupost amb 
1.000 pessetes. Es aquella insinuació, aquella temptació, aque
lla esca que ens posa la Conselleria d'Educació i Cultura per
que l'Oposició obviament faci una cosa que sembla que dins 
el Govern la Conselleria d'Educació i Cultura no pot acon
seguir, que és omplir de contingut economic aquest progra
ma, programa d'Educació Medio-ambiental als centres do
cents, xarxa d'Escola de Natura. 

Sr. President, aquesta esmena també va relativa amb una 
altra que implica baixa pressupostaria, si no s'aprovés I'es
mena 2789 immediatament retiraríem la 2827; esper, pero, 
que no faci falta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Passam, ido, a votació l'esmena 2789/88 del Gru Parla

mentari PSM-EEM. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra. 

30. No hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada l'esmena 271\9 
que acabam de sotrnetre a votació i per tant, retirada la 2827, 
que era la contrapartida d'aquesta. 

Per defensar l'esmena nO 2722/88 del Grup Parlamen
tari MIXT, té la paraula el Diputat Sr. CarIes Rícci. 

(Pausa) 

Havent fet arribar a la Presidencia que no es manté 
aquesta esmena, passam a debatre les esmenes 2431, 2432, 
2433/88 del Grup Parlamentari SOCIALISTA i per defensar
les té la paraul3 el Diputat Sr. Moll. 

EL SR. MOLL I MARQUES: 
Gracies, Sr. President. 
Aquestes esmenes pretenen introduir clins el pressupost 

de la Conselleria de Cultura les quantitats necessaries per dur 
a terme unes activitats que consic!eram absolutament neces
saries per combatre la manca de sensibilital que massa fre
qüentment observa m dins la nostra societat respecte deIs va
lors culturals, fins i tot de la nostra mateixa personalitat com 
a poble. Creim que així com aques! Govern no voldria de 
cap manera que qualque día se'l pogués acusar d'haver des
cuitat el turisme com a font de la riquesa del nostre poble 
cap al futur, tampoc no s'hauria de voler deixar acusar d'ha
ver descuítat el foment del patrimoni cultural de la nostra 
propia personalitat com a poble, és a dir, del nostre passat . 

Desgraciadament he de dir que en aquest Pie ja s'ha par
lat dues vegades de l'espoliació de que és objecte el nostre 
patrimoni cultural sense que hagi servit de gran cosa, sense 
que hagi servit, en definitiva, per aconseguir el suport del 
Govern o dels Grups que li donen supor!, i potser aquestes 
esmenes correran la manteixa sort. De tota manera jo m'atre
vese a clemanar, perque sigui possible iniciar una acció de 
conscienciació dins la nostra societat deIs valors de la nostra 
cultura com a poble, que s'aprovin aquestes esmenes d'addi
ció al pressupost de la ConselJeria de Cultura. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
No havent-hi desitjos d'intervenir, passam a votació de 

les tres esmenes agrupades, si no hi ha inconvenient. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de les esmenes 

2431, 2432, 2433/88 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
es volen posar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Moltes gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

30. Abstencions, 2. Quedan, ido, rebutjades les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació. 

Per defensar les esmenes 2787 i 2788/88 del Grup Par
lamentari PSM-EEM, té la paraula el Portaveu Sr. loan Fran
cese López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Afegir 2 rnilions a un programa de lluita contra l'anal

fabetisme a les Illes Balears és una esmena que podria ser 
considerada testimonial, si no fos perque alló que és testi
monial és només la visió que dóna la Conselleria d'Educa-

'. 
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ció i Cultura en manterur congelats els pressuposts de l'any 
passat. Si l'any passat aquesta Cambra enfortia el pressupost 
per arribar a convenis amb corporacions locals dins un pla 
d'alfahetització. pensam que no té ~entit que aquest pla tan 
necessari, tan prioritari dins una planificació educativa a les 
Üles Halears, no Lrobl un maJor supon economlc, i en aquest 
sentit les esmenes 2787 i 2788 van també Íntimament lliga
des. Jo demanaria, Sr. President, que es votés primer la 2788, 
que és la que implica augment pressupostari i també voldria 
dir, perque crec que és molt important, que es doni des de 
la Conselleria d'Educació i Cultura el protagonisme en tot 
aquest pla que les corporacions locals es mereixen, concreta
ment els ajuntaments, els quals són els que coordinen de prop 
i en contacte amb els ciutadans una política que, repetesc, 
és socialment j culturalment la primera que hauria de tenir 
aquesta Comunitat Aut6noma. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Passam a vOlació l'esmena 2788/ 88 del Grup Parlamen

tari PSM-EEM. 
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? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 

30. No hi ha abstencions. Queden, id6, rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Per defensar I'esmena 2289/88 del Grup Parlamentari 
CDS, té la paraula el Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS r ROSANES: 
Sr. President, aquesta es mena ja s'ha votat; crec que per

tany a la Secuo JI, em pareLX que pertany a la SecclO II 
i s'ha votat, és un rengló de les es menes compensades que 
nosaltres hem presentat, és el mateix problema d'avui matí. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Passam, id6, a debatre les es menes 2435 ... 

Sí, Sr. Valentí Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Es refereix a l'esmena 2289. I'esmena 2289 fa referencia 

a la Secció 13 i a la Secció 21, que encara no hem vist. 

(Pausa) 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Quetglas, Secció 13 i Secció 21, aquesta esmeqa. Alta, 

20 milions de pessetes a la 13, baixa ... 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
La 2289, diu, Sr. President? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, senyor. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Segons les meves notes, s'ha votat avui matí; no obstant 

aix6 ho revisaré, gracies. Em perdoru un segon. 

(Pausa) 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el Sr. Quetglas per defensar l'esmena. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies. 
Aquest Grup Parlamentari, en Comissió ja va fer la pro

posta de rebaixar aquest increment de 20 milions de pessetes 
a 10; es tracta d'incrementar la dotació de la partida per fer 
front als compromisos d'anualitat que va contreure el Go
vern de la Comunitat Aut6noma amb la Fundació de les IlIes 
Balears per a la Música, en concret per a la posada en mar
xa de l'Orquestra Simf6nica de la Comunitat Autonoma. La 
pressupostació que té prevista el Govern és de I'ordre de 50 
milions de pessetes, quan el conveni que regula l'aportació 
d'aquesta Comunitat Aut6noma a aquesta Fundació és de 
60 milions; en conseqüencia, nosaltres entenem que fan fal
ta, si no el 20 milions que nosaltres proposam a l'esmena, 
sí els 10 milions, que va ser la quantitat a la qual va ser re
baixada en Comissió aquesta esmena, per fer front als com
promisos d'anualitat, perque si no, el Govern de la Comuni
tat Aut6noma no els podría fer front. 

En conseqüencia, entenem que aquesta esmena ha de 
ser necessariament votada, perque si no, el Govern de la Co
munitat Autonoma no podra fer front a aquest compromís. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENl: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Passam, id6, a la votació de I'esmena 2289/88 del Grup 

Parlamentari CDS. 
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? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

30. Abstencions, 4. Queda rebutjada, ido, I'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Per defensar les es menes 2435, 2436, 2437/88 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Da
mia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Rellegint, com és costum, allo que hauria de servir de 

guia a I'actuació d'aquest Govern, ates que en base en aquest 
document es va demanar la confianc;a d'aquesta Cambra, he 
repassat una vegada més, i van mil, el Discurs d'Investidura 
de I'avui President, Molt Honorable President Sr. Gabriel Ca
ñellas, referit precisament al tema deis arxius a les Illes Ba
lears i sortosament hem trobat alguna cosa i en positiu; deia 
que «haurem de fer millores als museus i als arxius munici
pals i regionals». Evidentment l'afirmació era d'una vague
tat considerable, pero de totes máneres s'agraeix que recor
das que en aquestes illes hi havia arxius municipals i regionals 
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~també n'hi ha d'altres~ que necessitaven millores i neces
sitaven, per tant, una atenció política per part de l'Executiu 
d'aquesta Comunitat Autonoma. 

En aquest sentit vénen les esmenes que sotmetem ara 
a la consideració d'aquesta Cambra. Els arxius de les IIles 
Balears tenen el gran avantatge d'haver eonservat les series 
doclllnentals, moltes des de l'Edat Mitjana fins ara practica
merll sense interrupció, més que per una atenció especial de 
voluntal conserVaUOnlSla, ¡Jerque aque~te~ dIe, no han 50-

fert, per sort, els sotracs histories, els sotras bel·lics que han 
patit moitíssimes de les terres continentals d'Europa, que a 
base de revoltes, a base de guerres, sobretot les més destruc
tives, les del segle XX, varen veure desapareixer bona pan 
del seu patrimoni historie i també el patrimoni arxivístic. El 
paper I els pergamins tenen I'inconvenient que són facilment 
combustibles i logicament molts d'ineendis provocats en re
voltes i guerres varen donar bon compte del Ilegat documen
tal d'Europa. 

Les Illes Balears tenen uns arxius realment rics, realment 
importants i tenen precisament aquesla virtUl que les series 
docllmentals arranquen de molt enrera i arriben practicament 
sense solució de eontinultat fins avui, i aixo és el que els 
dóna un valor historie extraordinari i els ho die per expe
riencia propia, perque moltes vegades he compartit les hores 
amb alguns investigadors ~som un investigador purament 
aficionat de l'Arxiu del Regne de Mallorca~ amb gent arri
bats des d'Anglaterra o des d'Allemanya que estaven realment 
meravellats de les grans series doeumentals que tenim la sor! 
de posseir a les Illes Balears. 

Ara bé, el problema no es planteja als arxius de tipus 
insular o de tipus a nivell de totes les IIles, eom podria ser 
precisament I'Arxiu del Regne de Mallorca; els arxius que te
nen més problemes són basicament de d_ues elasses, els ar
xius particulars que poden sel espolials, dispersats o senzilla
ment destrults si no es recopden 1 es depositen adientment 
a l'Arxiu Municipal o a l'Arxiu del Regne de Mallorca, i els 
arxius municipals, que tot i que han estat objecte aquests 
anys darrers, sobretot des que es va iniciar l'etapa preauto
nomiea de Mallorca, I'any 79 si la memoria no em falla, va
ren ser objecte d'una ordenació gairebé sistemarica que avui 
sortosament es continua fent. 

Ara bé, els arxius no basta, no basta que s'ordenin, que 
s'elabori el seu fitxer, que fins i tot se'n publiqui un cataleg, 
sinó que requereixen una atenció puntual. Un arxiu que és 
objecte de consultes incontrolades nlpldament es comen¡;a a 
desordenar, els documents no són al lloc on ens remeten els 
fitxers i evidentment l'arxiu entra en una degradació progres
siva. No podem pretendre que cada poble de Mallorca ten
gui un arxiver amb la deguda qualificació pagat íntegrament 
per aquesta funció, perque evidentment la tasca és redulda 
per tenir una persona ocupada; el plantejament que es fa aquí 
és un plantejament que ja s'ha discutit a reunions d'arxivers 
i és la necessitat de comptar amb la figura de l'Arxiver Co
marcal. Aquí es planteja la figura de quatre arxivers comar
cals per a Mallorca ~logicament a Mallorca hi ha un nom
bre de municipis bastant considerable, aixo justifica que siguin 
quatre, i és curt~, la contractació d'un arxiver comarcal per 
a Menorca i un altre arxiver comarcal per a les illes d'Eivis
sa i Formentera, és únicament la primera passa. 

Quan parlam de fer millores als arxius jo cree que aques
tes paraules, Sr. President, impliquen un compromís realment 
seriós, a no ser, tomant a parlar un poc en llatí, al!¿) de «ver-

ha volant». Supos que no va demanar la cOIlfianc;:a d'aques
ta Cambra senzillament a base d'unes paraules que no pen
sava complir. jo cree que \'O';\C tenia intencic) de donar Iln 
eontengut real a aquestes paraules i en aquest sentit es fa la 
proposla. SI no hl ha aquesta tlgura que aquI es proposa 
~i avui no hi és~ no es poden mantenir els arxius que amb 
molt d'esforc;: i amb molts de cloblers s'han ordenat i catalo
gat degudamenl. Per tant, és una inversió relativament peli
ta per la transcendencia que tendria al nivell de la cultura 
i sobretot al nivel! de la imestigació dins les ll1es Balears, 
que també una altra vegada ho hem de lligar amb aquesta 
gran quantitat de persones que treballen o han acabat els seus 
eSludis a la nostra Universitat o a les llniversitats de fora i 
que volen dedicar una parl del seu temps a una investigació 
que aquests gran s arxius que sortosament possei'm els per
meten i també, per que no dir-ho?, permetre que aquestes 
persones arribad es sobretot cle l'Europa Comunitaria, de la 
qual avui formam part, puguin venir, puguin continuar ve
nint no només a l'Arxiu del Regne de Mallorca, sinó que pu
guin anar també a altres arxius de caire local ~record, per 
exemple, el de Sineu, que té una importancia extraordinaria~ 
i es trobin amb uns arxius realment comparables a Europa 
quant a nivell de conservació i de catalogació. 

Cree que és una es mena que s'ha rebutjat d'una mane
ra, per dir-ho d'una forma suau, un poquet frívola dins Co
missió; demanaria, per tant, un moment de reflexió i que 
considerassin que aixo és úna passa endavant que afectaria 
gent jove que no té feina i que milloraria d'una manera im
portant la nostra infrastructura cultural. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir .. 
Pássam a votaeió les esmenes 2435, 2436, 2437/88 del 

Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drcts? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votn en contra, es volen posar 

clrets? 
Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació: VOIS a favor, 28. Vots en contra, 

30. No hi ha abstencions. Queden, ido, rebutjades les tres 
esmenes que acabam de sotmetre a votació. 

Per defensar I'esmena 244U/ HH del <Jrup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Joan Nadal. 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Sí, Sr. President. 
Es indubtable que el Casal de Can Gelabert és impor

tant, importantíssim diria per a tots nosaltres, pero davant 
el menyspreu que fa el Govern a aquest Parlament, per dig
nitat propia jo renuncil a la defensa d'aquesta esmena i, a 
més, demanaria als meus companys que fes sin el mateix. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pero una volta no defensada, Sr. Nadal, es posa a vota

ció o es retira? 
Passam, ido, a votació l'esmena 2440/88 del Grup Par

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 

30. No hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada l'esmena 
2440/ 88 que acabam de sotmetre a votació. 

Per defensar l'esmena 2441/88 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 V1LLANUEVA: 
Sr. President, el Grup Parlamentari SOCIALISTA de

mana que es posin a votació totes les esmenes del Grup. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Alfonso. Es posa a votació, ido, I'es

mena 2441/88 ... Totes conjuntament , Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Una darrera I'altra, aquesta Secció, la 14, la 15, la 16, 

la 17, la 18. la 19, la 20, fins que s'acabi el pressupost, per
que hem passat 24 debals avui horabaixa i no sé quants avui 
matí sensc que el Govern s'lIagi dignal més que en compta
díssimes ocasions a defensar el seu pressuposl. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aleshores sotmetem <l_votació ... He> farem per bloes, per

que no sigui tan ... 
Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr. Joan 

Huguet. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (loan Huguet 
1 Rotger): 

Gracies, Sr. Presiden!. 
Cada Grup Parlamentari és responsable deis actes que 

fa i depen de les determinacions i les decisions que estimi 
eonvenient. Tatxar el Govern de la Comunitat Autonoma en 
aquest cas, en aquest debat, d'irresponsabilitat per no inter
venir en segons quines esmenes, cree que no és just, primer 
de tot perque el Govern va participar en lots i cada un deIs 
debats de dins la Comissió Pressupostaria, explicant quin era 
el seu programa, va explicar els programes amb els Directors 
Generals presents aHa, punt primer. Punt segon ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Valenciano, s'abstcngui de segons quins gests. Escol

tin, tenguin cortesia parlamentaria tots, que també els es col-
ten a vos tes. '. 

Sr. Vice-president. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (loan Huguet 
i Rotger): 

Gnkies, Sr. President, i agrair també a segons quins 
membres del Grup Parlamentari que tenguin la mateixa acti
tud que jo he guardat quan parlava el seu Portaveu. 

Per altra banda, aqu est Govern ha intervengut en aque
!les esmenes, que totes són importants, perque quan els Grups 
Parlamentaris les presenten és perque fan referencia als seus 
plantejaments, pero en les es menes que poguéssim dir de eon
¡ingut seriosament polític, de canvi totalment de programes 
o d'actuaeions, aquest Govern ha intervengut. 

1 per acabar, també aquÍ hi ha ¡¡·lustres Diputats d'aquest 
Parlament que també han tengut oportunitat de ser Dipu
tats al Parlament de Madrid i saben perfectament Que quan 
el debat es produeix dins un Parlament, moltes, moltes vega
des les esmenes puntuals i particulars són debatudes entre 
els Grups Parlamentaris, que són els que han fet el seu pres
supOSl una volta s'ha admes quant a les xifres globals. Per 
tant aquest Govern reitera, i aquí hi ha la prava dels Conse
Ilers que són presents en aquest debat, reitera la voluntat de
cidida de participar en el debat com sempre ha fet, punt pri
mer. ~ue en siluacions i en aquelles esmenes a la totalitat, 
també ho he manifestat aquí damunt, que afecten tol un pro
grama de les Conselleries, també han dit que partieiparien 
i en aquelles esmenes que han provocat qualque conflicte d'in
terpretaeió, el Govern també ha intervengut. Consideram que 
aquesta mesura, si més no és un tant desafortunada i que 
el desaire no el fan a aquest Govern ni de prop fer-hi, sino 
que el fan a tot el Parlament. 

Moles gracies, Sr. Presiden!. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el Diputa! Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. Presidenl. 
Sr. Vice-president, avui matí, a la discussió de l'articu

lat del Projecte de Llei el Govern ha intervengut en qües
lions d'ordre; en qüestions de diS<;ussió de Projeete de Llei 
no ha intervengut practicament en res. Han intervengut avui 
horabaixa dues vegades i no diguin que intervenen en temes 
de totalitat, perque si no era de totalitat el canvi de set sec
cions, de set sub programes de diverses seccions, ja no sé que 
és un debat de totalitat o un debat total, complet. 

Vostes. senyors del Govern, han adoptat una taetica, una 
taetica per no donar importancia ni al Parlament ni a aquests 
pressuposts. A les Comissions es varen defensar poq uíssim 
les es menes a totalitat i per descomptat practicament gens 
les esmenes parcials, es va deixar per a un debat seriós al 
PIe, seriós i dipid, pero no tan rapid com perque el Grup 
Parlamentari hagi estat dotze debats sense parlar -el Grup 
ParIamentari d'AP-PL- i no tan rapid com perque avui matÍ 
tots hagim estat d'acord que I'únic que defensava el Govern 
era el Grup d'UM. 

Per tant, tenim tot el dret, davant els menyspreu que con
sideram que es fa al debat parlamentari, a demanar les vota
cions, una a una, no tenim per qué defensar unes esmenes 
a que vostes, senyors del Govern, donen tanta importancia 
que no es molesten ni a rebatre en temes que no seran molt 
importants, pero si el Servei d'Arqueologia que defensava el 
PSM-EEM no és important, ja ens ha diran; si el canvi de 
tots els programes no és important, ja ens ho diran. 

Sr. Huguet, no tenen defensa; la seva tactica era no sor
tir, no sortir a defensar res. 

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

EL SR. VICE-PRESlDENT DEL GOVERN (Joan Huguet 
Rotger): 

Gracies, Sr. President. 
Jo llament haver arribat a aquesta situació. Miri, Sr. Al

fonso, les praves són les proves i els fets són els fets. Aquest 
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Govern i els Grups Parlamentaris que Ji donen suport, per 
exemple, no han expressat cap tipus de malestar quan hi ha 
hagut un canvi en la tramitació del pressupost perque un 
il·lustre Diputat del seu Grup no podia ser present a I'hora 
de defensar una secció, quan nosaltres haguérem pogut apro
fitar el moment per fer una protesta tal i qual, s'ha acceptat 
per respecte als Grups Parlamentaris, punt primer. Punt se
gon, voste ataca el Govern, en aquest cas el Govern, pero 
de pas els Grups ParIamentaris de no intervenir en segons 
quines esmenes. Jo li record a voste que repassi el Diari de 
Sessions, les cintes d'aquest debat, a veure en quantes inter
vencions ha participar el Grup SOCIALIST.A. de moltes es
menes que han fet els altres grups polítics; no han interven
gut, han intervengut en les seves i han passat olímpicament 
de les altres, ac;o seria el seu argument, ac;o és I'argument 
que voste empra. 

Aquest Govern, li ho manifest, i vos te avui no es pot 
agafar dient el Govern no li dóna importancia perque no hi 
ha Consellers, són tots aquí, tots som aquí, exceptuant-ne 
un que ha aguantat fins ara i se n'ha hagut d'anar. Per tant, 
consider, Sr. Alfonso, i ates el sem demble que tothom co
neix, que no és una postura personal seva, que és un desaire 
que voste fa al Parlament. Té tot el dret de sotmetre a vota
ció totes les es menes, les esmenes són seves, pero jo crec que 
el debat pot continuar de la manera que continui' a no ser 
que tenguin molta pressa d'acabar-Io. 

Gricies, Sr. President. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Confirmam la nostra postura, demanam que es votin 

d'una en una, que es lIegixin completament i I'única cosa 
que fa el nostre Grup és renunciar a parlar a la paret . 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. 
Té la paraula el Sr. President de la Comunitat Autonoma. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Gabriel Cañellas 
Fons): 

Sr. President, voldría demanar al Sr. Alfonso que reti
ras la paraula que nosaltres som la paret. Cescoltam, el que 
passa és que el fet de no votar-ti a favor no vol dir que si
guem una paret; I'escoltam, I'atenem i feim una votació i ac
ceptam el resultat de la votació. Si fos al revés haurien fet 
la protesta en sentit contrari i s'haurien ofes si els haguessin 
dit paret. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molt bé, davant aquesta situació té la paraula per de

fensar les es menes 2790, 2891, 2792, 2793 i 2794, el Portaveu 
del Grup Parlamentari PSM-EEM. 

EL SR. LDPEZ I CASASNOVAS: 
Una qüestió d'ordre, Sr. President, si em permet. 

EL SR. PRESIDENT: 
Digui. 

EL SR. LDPEZ I CASASNOVAS: 
Entenem que si no hi ha hagut una situació nova, s'han 

de posar a votació les es menes del Grup SOCIALISTA, les 
quals no queden retirades, senzillament demanen que es lle-

geixin i que es posin a votació sense entrar a un debat i ac
ceptant, obviament, supos, el paper de majories i minori es; 
el que la democracia implica és que hi hagi diáleg i debat 
parlamentario 

Grácies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar les esmenes 2790, 2791, 2792, 2793 i 2794, 

té la paraula Sr. Portaveu del Grup Parlamentari PSM-EEM. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. President, Jamentant-ho molt també haurem d'adop

tar la mateixa postura i ho lament moltíssim. La nostra si
tuació és que si no es produeix debat parlamentari, aquí el 
que venim afer és posar a votació unes csmenes i a aplicar 
una medmica numerica i punl. En conseqüencia, si ens obli
guen a aquesta situació també acceptarem la mateixa dina
mica, és a dir, posar a votació i que quedi constancia que 
el nostre Grup lamenta enormement que s'hagí produü aques
ta situació. 

EL SR. PRESIDENT: 
De la seva intervenció, no ho acabo d'entendre, la dina

mica és seva, aquesta Presidencia pensa posar a votació to
tes les esmenes del Grup SOCIALISTA, el que passa és que 
l'ordre del debat I'ordena aquesta Presidencia i no el Sr. Ló
pez i Casasnovas. 

Si voste vol debatre, vol defensar les seves es menes, les 
defensi i si no, no les defensi, pero jo posaré a votació se
gons l'ordre que ja he establert per votar les esmenes del Partit 
Socialista. No deixarem de votar cap esmena, ara si voste 
vol defensar aquestes esmenes, les defensa i si no les vol de
fensar no les defensa i si les vol posar a votació sense 
defensar-les aquesta Presidencia en el moment oportú posa
ra a votació les esmenes del Partit Socialista de Mallorca
Entesa de l'Esquerra de Menorca. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. President, o jo no m'he explicat bé o no ens hem 

entes. El nostre Grup ha presentat unes es menes, les tenim 
aquí, renunciam al nostre dret a defensar unes esmenes i de
manam en conseqüencia que es posin a votació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perfecte, ara voste s'ha explicat bé, en la intervenció an

terior voste ha demanat que posassim a votació les del Grup 
SOCIALISTA, que són les seves i aquesta Presidencia li diu 
que posara a votació totes les esmenes que realment s'han 
mantengut vives. 

Aleshores passam a votació i deman al Sr. Secret!lri que 
les cerqui, la qual cosa vol dir que les esmenes del Grup Par
lamentari PSM-EEM, que ha variat I'ordre total que teníem 
establert. no sé com les hem de lIe)!ir. mpo<; qlle no dem::¡n<t 
la lectura el PSM-EEM. Moltes gracies, Sr. López Casasno
vas, perque era impossible. 

Aleshores passam a votar I'esmena 2439/ ... La 2441/88 
no s'ha votat, eh? 

Passam, ido, a votar l'esmenta 2441/88 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, i deman al Sr. Secretari que en faci 
lectura. 

(Pausa) 
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Sres. i Srs. Diputats, prec la seva atenció ... per procedir 
a fer lectura de les esmenes i a la votació corresponent. Sr. 
Secretari, vol fer lectura de I'esmena 2441/88 del Grup Par
lamentari SOCIALISTA? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Sí. «Esmena d'addició, Secció 13, Subprograma 45.30.02. 

Subconcepte 6, alta 10 milions de pessetes. Descripció: Crea
ció deis programes d'adquisició de fans artístics». 

EL SR. PRESlDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? 
Abstencions? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 

30. Abstencions, 3. Queda, ido, rebutjada I'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a votar I'esmena 2442/88. Sr. Secretari, vol fer
ne lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Sí, Sr. President; no diu res I'esmena, supos que és del 

Grup Parlamentari SOCIALISTA, també. 

EL SR. PRESlDENT: 
Del Grup Parlamentari SOCIALISTA, sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Per tant, «Esmena n? 2442/88 del Grup Parlamentari 

SOCIALISTA. Esmena d'addició, Secció 13, Subprograma 
45.30.02. Subconcepte 6, alta 10 milions de pessetes. Descrip
ció: Pla de restauració de cases de valor historie i/o artístic 
a I'illa d'Eivissa». 

EL SR. PRESlDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 

'30. Abstencions, 3. Queda rebutjada l'esmena que acabam 
de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'esmena 2443/88 del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA. 

EL SR. SECRETAR! PRIMER: 
«Esmena d'addició. Secció 13, Subprograma 45.30.02, 

Subconcepte 6, alta 10 milions de pessetes. Descripció: Pla 
de restauració de cases de valor historie i/o artístic a l'iHa 
de Menorca». 

EL SR. PRESlDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 

30. Abstencions, 3. Queda, ido, rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'esmena 2447/88 del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Esmena d'addició. Secció 13. Subprograma 45.30.02. 

Subconcepte 5, alta 25 milions de pessetes. Descripció: Pla 
de restauració de cases de valor historie i/o artístic a l'illa 
de Mallorca». 

EL SR. PRESlDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

drets? Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? 
Sres i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 

29. Abstencions, 4. Queda, ido, rebutjada I'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a votar I'esmena 2444/88 del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Esmena d'addició, Secció 13, Subprograma 45.30.02, 

Subconcepte 6, alta 2.500.000 pessetes. Descripció: Dins el 
marc del Conveni Comunitat Autonoma-Diocesi de les Illes 
Balears, dur endavant l'ordenació i millora deis arxius ecle
siastics d'Eivissa i Formentera». 

EL SR. PRESlDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a vafor, 28. Vots en contra, 

30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada I'esmena 2444 que 
acabam de sotmetre a votació. 

Sr. Capó, voste m'ha demanat la paraula, per. .. ? 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Sr. President, era de les altres esmenes, per donar una 

explicació de vot, com que no podem intervenir perque no
més es vota, es vota; era per donar una explicació del vot 
del bloc conjunt, pero era de les passades. 

EL SR. PRESlDENT: 
Passam a votar, ido, la 2445/88 del Grup Parlamentari 

SOCIALISTA. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Esmena d'addició, Secció 13, Subprograma 45.30.02. 

Subconcepte 6, alta 2.500.000 pessetes. Descripció. Dins el 
marc del Conveni Comunitat Autonoma-Diocesi de les Illes 
Balears, dur endavant I'ordenació i millora deis arxius ecle
siastics de Menorca». 

EL SR. PRESlDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

drets? Gracies. 
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Sres. i Srs. Diputa ts que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencios? No n'hi ha. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 

30. Queda, id6, rebutjada l'esmena que acabam de sotmetre 
a votació. 

I passam a votar la 2446/ 88 el Grup Parlamentari SO
CIALISTA. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Esmena d'addició, Secció 13. Subprograma 45.13.02. 

Subconcepte 6, alta 5 milions ele pessetes. Descripció: Dins 
el marc del Conveni Comunitat Aut6noma-Di6cesi de les Ba
lears, dur endavant l'ordenació i millora de l'Arxiu Diocesa 
de Mallorca». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? Gracies. 
Abstencions? 
resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 

30. Abstencions, no n'hi ha. Queda, id6, rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'esmena 2448/88 del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Esmena d'addició, Secció 13. Subprograma 45.30.02. 

Subconcepte 6, alta 3 milions de pessetes. Descripció: Res
tauració de les torres del Lelegraf 6ptic d'Enginyeria Militar 
a Mallorca». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voLen a favor, es valen posar 

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vals a favor, 28. Vots en contra, 

30. No hi ha abstencions. Queda, id6, rebutjada I'esmena que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'esmena 2449/88 del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Esmena d'addició. Secció 13. Subprograma 45.30.32, 

Subconcepte 6, alta 3 milions de pessetes. Descripció: Cons
trucció d'accés a la Cova del Cuiram, Sant Vicen<;: de la Cala 
i acondicionament de dita cova». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 

30. No hi ha abstencions. Queda, id6, rebutjada l'esmena 2449 
que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'esmena 2450/88 del Grup Parlamenta
n SOCIALISTA. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Esmena d'addició, Secció 13, Subprograma 45.30.02, 

Subconcepte 6, alta 1.000 pessetes. Descripció: Adquisició del 
Castell de Santuerü>. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que vOLin a favor, es volen posar 

drets? Gdlcies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen ros~r 

drets? .. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Resulta! de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 

29. Abstencions, 1. Queda, ido, rebutjada I'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a votació l'esmena 2451188 del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Esmena d'addició, Secció 13. Subprograma 45.30.02, 

Subconcepte 6, alta 1.000 pessetes. Descripció: Adquisició del 
Palau Ayamans, Lloseta». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? : 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Moltes gracies. 
Resulta! de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 

29 i una abstenció. Queda, ido, rebutjada l'esmena que aca-
bam de sotmetre a votació. -

(Pausa) 

Per defensar l'esmena 2719/88 del Grup Parlamentari 
MIXT, té la paraula el Diputa! Sr. Caries Ricci. 

No és viva, Sr. Ricci? Em pareix que no és viva, diu, no? 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Es el que jo anava a dir, aquesta esmena ja s'ha vist. 

(Pausa) 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació I'esmena 2423/88 del Grup Parlamen

tari SOCIALISTA. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Esmena d'addició, Secció 13. Subprograma 45.21.01. 

Subconcepte 2, alta 4 milions de pessetes. Descripció: Pro
grama de normalització lingüística de l'Administració de la 
Comunitat Aut6noma». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. ¡Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? 
Abstencions? 
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Resultat de la VotacÍó: Vots a favor, 26, Vots en contra, 
30. No !ti ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 2423 que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la 2424/ 88, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA. Sr. Secretario 

EL SR. SECRETARl PRIMER: 
«Esmena d'addició, Secció 13, Subprograma 45.21.03, 

Subconcepte 4, alta 10 milions de pessetes. Descripció: Pro
grama de normalització lingüística als comen;:os de les IlIes 
Balears». 

E L SR. P RES IDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

d rets? G racies . 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

d rets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en cont ra , 

29. Abstencio ns, 3. Queda rebutjada, ido, I'es mena que aca
bam de so tmet re a votació. 

Passam a vo lar la 2425 / 88 del G rup Parlamenta ri SO
C IALISTA. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
« Esmena d'addició, Secció 13, Subprograma 45.21.03, 

Subconcepte 48.0.23, alta 4 milions de pessetes. Descripció: 
Recepció mitjans comunicació institucional en catala». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en contra, 

29. No hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada l'esmena que 
acabam de sotmetre a votació . 

Passam a votar l'esmena n? 2426/ 88 del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Esmena d'addició , Secció 13, Subprograma 45.21.03, 

Subconcepte 6, alta 1.000 pessetes. Descripció: Campanya d'ús 
parlat del catala, bilingüisme passiu». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Abstencions? 
Resultal de la votaóó: Vots a favor, 27. Vots en contra, 

29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'esmena 2428 / 88 del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA. 

EL SECRETARI PRIMER: 
«Esmena d'addició, Secció 13, Subprograma 45.21.03, 

Subconcepte 6, alta 1.000 pessetes. Descripció: Implantació 
del catala a I'ambit administratiu no autonomic». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Dipuats que voten a favor, es volen posar 

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 

29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada, ido, l'esmena qu'e 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'esmena 2429/ 88 del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA. 2429/ 88. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Esmena d'addició, Secció 13, Subprograma 45.21.03, 

Subconcepte 7, alta 1.000 pessetes. Descripció: Creació set
manari \lengua catalana». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 

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

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 

29. No hi ha abstencions . Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmelre a votació. 

El Grup Parlamentari PSM-EEM vol també que es voti 
una per una o es poden votar les agrupacions que havien 
avanc,:at a aquesta Mesa? 

EL SR. LOPEZ 1 CASAS NOVAS: 
Sí. Demanam que es poden votar agrupades, si bé és 

important que el concepte quedi reflectit, per tant que es Ile
geixi el concepte. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pero així s'ha de ... Vol que faci lectura ... ; és impossible. 

O sigui, si no, s'espera afora per ordenar les seves esmenes. 

EL SR. LDPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. President, les esmenes les hem presentat ordenades . 

i en conseqüencia el que demanam és ... 

EL SR. PRESlDENT: 
Per grups, tal com les han presentat. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Efectivament, sí. 

EL SR. PRESlDENT: 
O sigui, amb I'agrupació que voste m'ha presentat. 

EL SR. LDPEZ 1 CASASNOVAS: 
Amb I'agrupació que hem presentat, gnkies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Moltes gracies. 
Sotmetem a votació les esmenes 2790, 2791, 2792, 2793 

i 2794 del Grup Parlamentari PSM-EEM, referides a ensen
yament en catala i cultura de les llles Balears. 

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

", 
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Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? Gracies. 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 

29. No hi ha abstencions. Queden, ido rebutjades les esme
nes que acaba m de sotmetre a votació. 

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamenlari PSM
EEM n? 2844, 2845, 2846, referides a esport escolar i de base. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en contra, 

29. Queda, ido empatada la votació que acabam d'efectuar. 

(Pausa) 

Repetim la votació de les esmenes que hem sotmes a 
votació anteriorment. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor es valen posar 
drets? Moltes gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? Moltes gracies. Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en contra, 
29. Torna a quedar empatada la votació. Reglamentariament 
perta ca per un recés, qüe aquesta Presidencia el fa de deu 
minuts i demana als Srs. Portaveus si valen acudir al des
patx de Presidencia. 

Se suspen la Sessió. 

EL SR. PRESIDEN1: 
Sres. i Srs. Diputats recomen¡;:a la Sessió i procedeix tor

nar a sotmetre a votació les esmenes 2844, 2845 i 2846 del 
Grup Parlamentari PSM-EEM. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? Gracies. 

Resultats de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 29 i una abstenció. 

Queden, ido, rebutjades les esmenes que acabam de sot
metre a votació. 

Com que hi ha dubtes, repetirem la votació, Sres. i Srs. 
Diputats. Demanam per favor que es mantenguin drets fins 
que hagim comptat, perque si no, aixo és un poc complicat. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? Gracies, poden seure. 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en contra 

29. Persistint l'empat, d'acord amb el Reglament decauen 
aquestes esmenes que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'esmena 2414/88 del Grup Parlamenta
n SOCIALISTA. 

Sr. Secretari, vol procedir a fer-ne lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Esmena d'addició, Secció 13, Subprograma 42.20.07, 

Subconcepte 6, alta 3 milions de pessetes. Descripció: Crea-

ció de I'Escola de Música de Formentera com a annex del 
Conservatori d'Eivissa». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: VOIS a favor, 28. VOIS en contra, 

30. No hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada l'esmena que 
acabam de solmetre a votació. 

Passam a votar l'esmena 2415/88 del Grup Par.\amenta
ri SOCIALISTA. 

EL SR. SECRETAR! PRIMER: 
Esmena d'addició, Secció 13, Subprograma 42.20.07, 

Subconcepte 6, alta 6 milions de pessetes. Descripció: Soste
niment de l'Escolania de Lluc com a centre d'educació mu
sical i convertir-la en annex del Conservatori de Palma». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 

30. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada I'esmena 
que acabam de sotmetre a votaciÓ. 

I..:esmena 2286/88 del Grup Parlamentari CDS fa refe
rencia al Capítol n, passarem a la votació al final ¡. passam 
a votar l'esmena 2857/88 del PSM-EEM, i jo demanaria al 
Sr. Portaveu si vol feí- ús de la paraula i dir a que es refereix, 
perque és ímpossible trabar-la. 

Té la paraula el Sr. Joan Francesc López i Casas novas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Es l'esmena «Nou programa 1992, convenis MEC i Cor

poracions Locals, Secció 13, Subprograma 45.40.02, centre de 
cost 13.307, alga de 80 milions de pessetes. Descripció: Ins
ta)·)acions escolars educació física a Educació General Basi
ca i dotacions de material esportiu. Motivació: complir amb 
el Conveni MEC-Comunitat Autonoma de les IIles Balears, 
Consells i Ajuntaments . . 

EL SR. PRESlDENT: 
Moltes gracies, Sr. López i Casasnovas. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 

29. Abstencions, 4. Queda rebutjada, ido, )'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Una volta votada aquesta esmena, deman al Sr. Porta
veu del Grup Parlamentari PSM-EEM que em corregeixi si 
no és així, ¿queden decaigudes o es donen per retirad es totes 
les restants esmenes que es mantenien vives, Sr. Portaveu? 
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EL SR. WPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sí, efectivament, d'acord. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Passam a votar l'esmena 2394/88 del Grup Parlamenta

n SOCIALISTA. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Esmena d'addició, Secció 21, Subprograma 45.51,01, 

centre de cost 21,20,0, baixa 26.841.271 pessetes; Secció 21, 
Subprograma 45.51.02 centre de cost 21.20.0, baixa 52.100.000 
pessetes; Secció 13, Subprograma 45.51.01 centre de cost 
13.500, alta 26.841.271 pessetes; Secció 13, Subprograma 
45.50.02, centre de cost 13.500, alta 52.100.000 pessetes. Des
cripció: Canvi de centres de cost i subprogrames». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Gracies. 
Sres. 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, 25. Vots en contra, 

30. Abstencions, 3. Queda rebutjada, ido, l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'esmena 2395/88 del Grup Pana menta
ri SOCIALISTA. Sr. Secretario 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Esmena de substitució, Secció em sembla que diu 21, 

.Subprograma 45.52.00, centre de cost 21.200, baixa 34.449.113 
pessetes; Secció 21, Subprograma 45.52.00, centre de cost 
21.201, alta 34.449.113 pessetes; Seccio 13, Subprograma 
45.52.00, centre de cost 13.500, baixa 17.600.000 pessetes; Sec
ció 13, Subprograma 45.52.00, centre de cost 13.501, alta 
17.600.000 pessetes. Descripció: Canvi de centre de cost». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en contra, 

30. Abstencions, 7. Queda, ido, rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la 2396/ 88 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA. 

EL SR. SECRETARI: 
«Esmena de substitució, Secció 21, Subprograma 

45.52.00, centre de cost 21.202, baixa 18.020.000 pessetes; Sec
ció 21, Subprograma 45.52.00, centre de cost 21.203, baixa 
2.950.000 pessetes; Secció 13, Subprograma 45.52.00, centre 
de cost 13.502, alta 18.020 pessetes; Secció 13, Subprograma 
45.52.00, centre de cost 13.503, alta 2.950.000 pessetes. Des
cripció: Canvi de centre de cost i subprogrames». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en contra, 

30. Abstencions, 7. Queda, ido, rebutjada l'esmena que aca
bam de votar. 

Passam a votar la 2397/88 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Esmena de substitució, Secció 21, Subprograma 

45.42.00, centre de cost 21.204, baixa 16.140.000 pessetes; Sec
ció 13, Subprograma 45.52.00, centre de cost 13.504, alta 
16.140.000 pessetes; Secció 21, Subprograma 45.52.00, centre 
de cost 21.204, baixa 28.010.00 pessetes; Secció 13, Subpro
grama 45.52.00, centre de cost 13.505, alta 28.010.00 pesse
tes. Descripció: Canvi de centre de cost». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

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

Moltes gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en contra, 

30. Abstencions, 7. Queda rebutjada I'esmena que acabam 
~ ~tar. . 

Passam a votar I'esmena 2398/88 del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Esmena de substitució, Secció 21, Subprograma 

45.52.00, centre de cost 21.206, baixa 16 milions de pessetes; 
Seccio 13, Subprograma 45.52.00, centre de cost 13.506, alta 
16 milions de pessetes. Descripció: Canvi de centre de cost». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la VotaC¡ó: Vots a favor, 21. Vots en contra, 

30. Abstencions, 7. Queda rebutjada l'esmena que acabam 
de sotm€tre a votació. 

Les es menes 2358/88 i 2374/88, que corresponen la pri
mera al Capítol II i la segona a Informatica, totes dues del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, es debatran al final. 

Hem acabat, ido, les votacions parcials de la Secció 13, 
ja que la general es fara una volta debatudes les partides del 
Capítol Il i d'lnformatica. 

Té la paraula la ConselIera de Cultura, Educació i Es
ports, Sra. M~ Antonia Munar. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO 1 CULTURA (M~ 
Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. Sres. ¡Srs. Diputats. 
La meva intervenció és per tal de donar res posta a tot 
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el que l'Oposició aquí ha di! respecte de la Consell eria de 
Cultura, Educació i Esports . 

En conclusió, jo cree que aquesta Conselleria ha lengut 
un programa ciar, contundent i sobretot un programa coo r
dinat i a més, el que és pitjor, amb aceeptació popular. La 
ConselJeria de Cultura, Educació i Esporl s cree que és una 
ConselJeria que funciona i per aixo que en aquests moments 
s'ha de plantejar el que crec que és desmesurat per part el e 
I'Oposició, i en aquest cas concrel del PSOE, una esmena 
a la totalitat. Jo comprenc que vostes estiguin preocupats per
que les coses marxin, el que no em sembla bé és que es faci 
una esmena a la totalitat quan vos!eS mateixos diuen que hi 
ha Pf\?grama. 

Pel que fa al que l'Oposició normalment adopta com 
a posició en aquesta Cambra, jo tenia en un moment deter
minat tres opcions, o bé anar-me'n o bé passar del tema o 
bé intentar fer-ho miIJor, i ates que el 25 070 de tot el que es 
tracta en aquesta Cambra és Cultura vaig optar per la terce
ra solució, intentar fer les coses millor, i per tan! els he 
d'agrair avui a vos tes, a l'Oposició, que hagi pogut presentar 
un programa que vostes mateixos han definit com a millor, 
i és per aixo que no comprenc com el Sr. Pons pot defensar 
una es mena a la totalitat i qua n la justifica em diu tan soIs 
que hi ha molts de programes, pero que aquests programes 
no són suficientment dotats, no crec que sigui un motiu d'una 
esmena a la totalitat, i quan ha de posar un exemple per con
cretar, en resposta al Sr. Pascual, el perque d'aquesta acti
tud, ha justifica amb un exemple com són les Escales de Na
tura, i jo els vull recordar, senyors de l'Oposició, que el tema 
de les Escales de Natura no és del meu programa, el tema 
de les Escales de natura va ser un acord parlamentari que 
jo crec que era totalment improcedent, perque vostes sabien 
perfectament que I'any 1988 no hi havia pressupost per fer 
les Escoles de Natura i pel qué va ser una rabi eta parl amen
taria d'un moment deteminat es va aprovar aquest tema i 
per respecte als acords de la Cambra jo enguany he posat 
les Escales de Natura dins el mell rrograma. 

Per una altra pan el Sr. crec que es diu Febrer ha parlat 
en to de burla de la sensibilitat cultural d'aquesl Govern i 
pI.! a eH la senslbilitat cultural, en res um, ha eStaL que hau
ríem de posar 10 milions de pessetes a lIns determinats ajlln
taments, casualment eH és menorquí i era als Ajuntament s 
de CiutadelIa i Es Castell. Aixo no és sensibilitat cultural, 
aixo més aviat és oportunisme polític i els vuH recordar que 
l'any passat, quan varem parlar de t~mes de Menorca i Eivis
sa, va passar un cas molt particular, es varen aprovar deter
minats temes que jo vaig manifestar des d'aquí que no es 
podrien dur endavant perque no hi havia temps, que tan soIs 
es podien aprovar els projectes, pero no les subvencions per 
realitzar les obres, i vostes saben perfectament que en aquest 
moment aquestes obres no s'han pogut realitzar. Per tant, 
no parlem de sensibilitat, sinó d'una altra cosa. 

També m'ha parlat del pla d'instal·lacions culturals, ha 
dit que ja que teniem Cases de Cultura, necessitaven dotar
les, em sembla estupend, pero hi ha un pla d'ínstal·lacions 
culturals, un pla que és del seu Ministeri i que de qualque 
manera duen endavant els Consells lnsulars. Per tant, dintre 
d'aquest pla, es poden dotar d'infrastructura necessaria tates 
les Cases de Cultura que ha necessitin; no voldn'l que, arnés, 
quan el Ministeri decideix no donar ajudes per dotar aques
tes Cases de Cultura que entren dins el seu pi a, el Govern 
Balear, amb els seus mitjans escassíssims, les hagim de suplir. 

Per la se\a pa rt, el PSM -EEI\1 ha parlal del Servei In
sular d 'Arqueología. Nosaltn?5 tenim mo lt ciar el que volem 
fer en Arqueologia i li ho he explicat mo ltíssimes \'egades , 
reiteradament li he explicat que vo iem fer en Arqueologia, 
pero \'ostés no deuen es tar d'aeord amb aques ta política i 
me'n plantegen sempre ulIa altra. També m'ha parla t de la 
primera pedra, cJ ar que es pOl posar la primera pedra d'aqllest 
pla de SCT\ ei Insular d 'Arqueo logia, es po t posa r la primela 
pedra d'aqllest pla i de qualsevol altre, el que passa és que 
també m'ha parlat per vida d 'hereus. Miri, per vida d 'hereus, 
si només posam primeres pedres, I'únic que podram fer és 
asseure-s'hi dam unt i espera r, pero realment no en veuran 
cap d 'acabal. 

També han parlat de l'Escola d'Es tiu . CEscola d'Estiu 
té suport, té suport per part de la ConseHeria i té el supon 
que nosaltres creim qu e li podem do nar amb els press uposts 
que lenim, ciar que seria millor poder donar més, pero a 
l'Escola d'Estill i a tot s els a ltres que ens vénen a veure ha
bitualment, tots tenen projectes i tot s ten en projectes interes
sants, no és que hi hagi gent il·luminada i que els a ltres si
guin uns inconscients, normalment totes les institucions 
culturals o esportives tenen coses interessants per fer, el que 
passa és que no sempre es pot donar a tothom el que vol
drien o el que necessitarien, perque els diners són finits . 

D'Escoles de Natura ha tornat a parlar el PSM-EEM 
i cregui'm que tenia ganes d'aixecar-me, ha estat per no pas
sar temps, pero en tenia moltes ganes i li he de dir el que 
he dit abans al Sr. Pons, que era el seu programa, no era 
el meu programa, i que per respecte a l'acord d'aquest Parla
ment, que no va ser un acord massa meditat, sinó un acord 
impulsiu, perque un determinat senyor en un moment deter
minat va dir que no i l'aItre va dir doncs si voste diu que 
no jo lí dic que sí, total, I'absurd, perque es sabia perfecta
ment que er8 incomplible perque ho hi havia pressupost per 
a aixo. , 

Pla d'analfabetisme, que posem 2 milions més, seria molt 
interessant posar 2 milions més de pessetes, 2 i 22 i 200, per
que és necessari, pero no és el més necessari per una raó , 
una raó molt concreta, i és que aquest tema és competencia 
del Ministeri d'Educació i Ciencia i ja va essent hora que 
cadascú pagui el que li pertoca, i si ells valen les competen
cies i no ens volen transferir les competencies, no voldran 
que, a més, nosaltres els ha paguem tol, prou feim que col ·la
boram amb el Ministeri i amb l'INEM i hem aprotat una 
quantitat important, hem fet un pla especial per a Inca, Ma
nacor i, a més, un pla més especial i més estudiat per a la 
Mancomunitat del Pla de Mallorca, que tenia unes necessi
tats més apressants, pero no ens demanin més; perque si po
sam 2 milions aquí els hem de llevar d'una altra parto 

S'ha parlat, per part del CDS, d'un tema que era la Fun-
. dació per a la Música i deien que posassim 10 milions més 

de pessetes, era una es mena que he de reconeixer que tenia 
molta logica, perque enguany 60 milions és la quantia que 
el Govern s'ha compromes a posar i pareixia logic que per 
a I'any que ve tinguéssim aquesta mateixa quantia, ara amb 
el que no he d'estar d'acord i Ji he de dir és que obligatoria
ment hagim de posar aquesta quantia, perque és un tema 
de la Junta de Fundadors decidir cada any quina quantia 
s'ha de posar. No és que jo confii' que se'n pugui posar menys 
l'any que ve, segurament no sera així, pero tamhé podria pas
sar que robassim algun spónsor, que el cercam, i que real
ment aquests 50 milions ens bastassin; en LOt .:as sempre que-
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daria I'oportunitat d'una modificació de credit. 
Bé, manifestar que per part del Govern en general, en

cara que no sigui jo la persona més indicada per parlar del 
Govern en general, pero particularment com a ConseIlera de 
Cultura, Educació i Esports, manifestar als senyors de l'Opo
sició que el Parlament mereix tot el meu respecte i que he 
intervengut quan s'ha plantejat I'esmena a la totalitat i he 
explicat un tema que creia que era deis més fonamentals, com 
era el de la inversió cultural de la Conselleria de Cultura. 
Educació i Esports. COposició ha manifestat que jo mateixa, 
a la presentaCló del meu pressupost, vaig manifestar que la 
Conselleria de Cultura no er1 una Conselleria inversora i ra
tifie el que vaig dir, pero ho vulI matisar. La Conselleria de 
L Ull u la, lLl ul:aClo 1 l::spon~ JlO és una Consellena lllversora 
en el sentit que té I'interventor d'inversió; aixo no significa 
que no faeem inversió cultural, educativa i esportiva, que cree 
que és la que em correspon fer com a Consellera de Cultu
ra, Educaeió i Esports; que la Intervenció opini que unes de
terminades activitats no són per a ella inversió, no significa 
que culturalment no ho siguin. 

Per \lna allra l1art ,¡ no he interven?lIt en tote~ ¡ Gld<l 
una de les esmenes era tan soIs pcr evitar un eansament logic 
als :::'1'5. l)lpULal~, ates, el nombre u'esmenes ljue hl havla. IJcr 
part meya no hi ha cap inconvenient afer aquest resum que 
he fel fins ara; després, a partir d'un moment determinat ja 
no s'ha parlat de més esmenes, s'han anat vota! una darrera 
I'altra, i, en resum, mani festar--c¡ue cree que sí que tenim un 
programa, que no és justa aque~a esmena a la totalitat que 
en prineipi s'havia presentat, pcrque ['única justifieació era 
que sí hi havia programes, pero no hi havia doblers. EIs do
blers no s'improvisen, jo no tenc capacitat de fer-ne, i el Go
vern els té limitats i els ha de repartir entre les diferents Con
seIleries. 

Pel que fa a les esmenes parcials, manifestar que ten
guin en compte que basicament eren d'increment al meu pres
supost, d'obriI' partides per tal de poder fer més coses i que, 
peI' tant, personalment no tenia per que oposar-m'hi ni tenir 
res en contra, pero s'ha de ser solidari amb tots els altres 
membres del Govern i tots els doblers que m'incrementaven 
a mi de qualque manera els perdia qualcun aItre. D'altra ma
nera, si no fos així, si els doblers arribassin per un altre con
ducte que tots desitjaríem i es poguessin dur endavant molts 
de projectes d'inversions culturals, no dubtin que rebria de 
molt bon gust to!s aquests increments a les meves partides, 
perque de qualque manera em donarien possibilitat de dur 
endavant aquests programes deis quals hem parlat i que jo 
també som conscient que són insuficientment dotats, pero 
no s'ha de perdre mai l'esperan<;a de tenir uns grans progra
mes i que després, d'un lloe o de I'altre, els doblers arribin. 

No dubtin que per part de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esports som oberts a tenir convenis, tant amb 
el MinisteI'i de Madrid, de Cultura, com amb el d'Educació; 
que som també totahnent oberts a tenir acords amb el Con
sel1 Superior d'Esports i amb totes les altres institucions, 
Ajunlaments, Consells Insulars, i també, per que 110?, ja ho 
hem fet fins ara, amb institucions privades per tal de veure 
que aquests pressuposts i aquests programes s'incrementin 
tots els programes es puguin dur endavant. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracics, Sra. Consellera. 

Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM té la parau
la el Portaveu Sr. López Casasnovas. 

EL SR. lDPEZ I CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Sra. Consellera, celebram, el nostre Grup, poder con

frontar les seves opinions raonables, raonades, amb les nos
tres que esperam que també ho siguin. 

Voste, Sra. Consellera, ens ha parlat que no és el seu ' 
programa col· locar dins el pressupost les Escales de Natura.

7
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pero també ens ha dit que era molt respectuosa amb el P2r
lament i assumint aquella Proposició no de Llei que va ap,' 
var aquesta Cambra proposava un programa, un programa 
de xarxa d'Escoles de Natura. Ido bé, nosaltres entenem que 
no es tracta de iu~tificar a tr<lvés ele presumrtes rahietes par
lamentaries, perque aquí el que val són els vots, obviament, 
~IIlO de medItar SI dllls un programa del Llovern de la Co
munitat Autonoma de les IlIes Balears tenen cabuda o no 
hi tenen eabuda les Escoles de Natura. 

Ido bé, 110saltres creim que sí que n'hi tenen i eom que 
també sabem de les seves limitaeions pressupostaries, tant par
lant de serveis d'arqueologia com parlant de xarxa d'Escoles 
de Natura, hem parlat de posar primeres pedres, és a dir, 
de comenpr, i voste de comenpr projectes en deu saber al
guna cosa ates que l'any passat, precisament, en van comen
car lIll, un .. el pla d'alfabetització d'aelults. qlle aquesta Cam
bra havia reclamar des de feia molt de temps i que vam veure 
consensuat l'any passat, com també vam consensuar tot el 
programa ele normalització lingüística, el que passa és que 
enguany ens han semblat insuficients aquestes partides, ens 
han semblat insuficients per fer el desplegament cultural que 
la nostra Comunitat Autonoma necessita. 

Pensam, en conseqüencia, que és ben bé hora de posar 
fil a l'agulla i comen<;ar a cosir; el mal és que tenim l'agulla, 
pero no tenim el fil si no el contemplam elins el pressupost. 
Nosaltres discrepam rotundament i tenim el goig de dir-ho 
en aquesta Cambra en el tema de la lluita contra I'analfabe
tisme; voste ha dit que no és el més necessari, que és com
petencia del MEC, nosaltres també deim que hi ha compe
tencia del MEC, pero discrepam quant a la prioritat, quant 
a la necessitat de posar-lo en marxa. El MEC signa convenis 
amb Comunitats Autonomes com la de Múrcia, per exem
pie, que és emblematiea en aquest tema, o amb la de Ma
drid, Comunitats que no tenen competencia en materia 
d'Educació i tanmateix aquestes Comunitats s'avancen, tenen 
una actitud activa, tenen iniciativa en aquests camps tan im
portants. 

I bé, que passa amb el programa d'ensenyament de la 
nostra cultura, de l'ensenyament en llengua catalana? Voste, 
Sra. Consellera, vostes, senyors del Govern, tenen una com
petencia importantíssima reconeguda a l'Estatul d'Autonomia, 
el desplegament deis articles 13 i 14, a~o és competencia pro
pia, és competencia exclusiva i entenem que no hi ha excuses 
valides per no posar-los en practica. 

Acabaré assenyalant un buit immens en el programa de 
política cultural genera el terna de I'esport. I.;esport avui en 
dia és un fenomen social, un fenomen social comunitari que 
demana una atenció prioritaria també de qualsevol Govern, 
on cal una actitud interrelacionada, coordinada; la Con selle
ria de Benestar Social, si és que n'hi ha en aquesta Comuni-
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tat, té tant a dir o més que la Conselleria de Cultura en 
aquest tema. Vet aquí un altre camp importantíssim d'actua
ció que hauria de tenir molta més generositat pressuposta
ria, perque -i no cal repetir-ho-I'esport és marginat dins 
la nostra Comunitat Autonoma almenys, no només en vo
lum economic, sinó també en programacions i prioritats, I'es
port de base, I'espon escolar, que tan tes vegades el seu Di
rector General i voste mateixa n'ha fet emfasi i ho ha 
remarcat. 

Ido, miri, acabaré parlant d'EI nom de la Rosa. Voste, 
Sra. Consellera, potser tengui dins aquest Govern la síndro
me d'EI nom de la Rosa, la polemica entre els nominalistes 
i els realistes, que és el que té més entitat ontológica, el nom 
o la cosa. Nosaltres creim, políticament parlant almenys, que 
la cosa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per par! del Grup Parlamentan UM, té la paraula el Por

taveu, Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMaROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Quan en aquest PIe només arriben les esmenes que que

den vives i es fa un debat i es demanen més doblers, més 
altes, en aquest cas per a Cultura, no podem oblidar les es
menes que ja s'han aprovat, que han sustentat eIs Grups que 
donen suport al Govern en Ponencia i en Comissió, i aixo 
s'ha de dir perque mai no hi ha prou doblers per a la cultu
ra ni per a I'educació ni per a l'esport, pero nosaltres tenim 
unes limitacions globals de les quals no podem sortir. Ales
hores jo vulI recordar que en Ponencia i en Comissió s'han 
acceptat esmenes deIs Grups Parlamentaris, tant del PSM
EEM, com del SOCIALISTA, com del MIXT, com del CDS, 
com d'UM, que també en tenia una, per valor de 70.303.000 
pessetes si els números no em fallen; aixo vol dir, cIar, que 
hem arribat aquí i ja el Govern, els Grups Parlamentaris que 
donen suport al Govern ja han reconsiderat el projecte del 
Govem per ficar més doblers en Cultura, més doblers en Edu
cació i més doblers en Esports. Es va acceptar, per exemple, 
una esmena del Grup MIXT que proposa la creació d'un 
Col·legi Major per als estudiants de fora de Palma; per exem
pie, també es varen augmentar en 35 milions els doblers co
rresponents al pla d'equipaments esportius; la recepció de te
levisió en cataIil, o sigui-de TV3 i del canal 3, també és objecte 
d'una esmena i etc., n'hi ha moItes altres. 

AJeshores he volgut posar aixo de manifest perque no 
es pensin que s'ha vengut aquí amb una postura tancada i 
no negociadora. També hem de dir que de totes aquestes es
menes n'hi ha algunes que són raonables i que no es poden 
admetre per qüestions pressupostaries, és cIar, perque aquí 
es fa un pressupost que és a nivell global i en aquest nivell 
global doncs hi ha unes prioritats que posen la Cultura en 
uns determinats límits i que no ens queda més remei que 
no surti d'aquests límits, pero també hi ha moltes altres es
menes que són molt particularistes, com que ja s'han llegit 
no importa dir quines són, pero que són bastants, que evi
dentment, pel fet de ser tan particulars, nosaltres hem votat 
a favor per aquesta senzilla raó. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDEN'r. 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 

Portaveu, Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
En primer 1I0c vull agrai'r que finalmen! la ConselIera, 

que finalment el Govern millot di!, hagi sortit en un deba! 
en relació amb una secció tan important com és la Culutra; 
gracies, pero naturalment a continuació hem de manifestar 
les nostres discrepancies o les nostres puntualitzacions a al
gun deis conceptes que ha dit. 

Sra. Consellera, voste ha dit que algunes de les coses 
que voste no ha complit. derivades de mandill parlamentari. 
no pertanyien al seu progra~a. Efectivament no pertanyen al 
seu programa, pero JO cree que es necessan posar en coor
denades el que és la seva actuació com a Consellera d'un 
Govern, voste pertany a un partit en coalició, per tant ja hi 
ha un primer pas a la coalició, on fa una renúncía obvia 
al seu programa, al que podríem dir el seu programa ma
xim, i aquesta coalició, arnés, és en minoría, o millor dit, 
era en minoría quan es varen aprovar determinades resolu
cions parlamentaries, la qual cosa no vol dir que voste no 
les hagi de complir, sinó tot el contrari, i la qual cosa no 
vol dir que sigui una rabieta parlamentaria, perque la inter
pretació del que són rabietes és una qüestió tremendament 
subjectiva, tal vegada la rabieta va ser seva per haver de fer 
alguna cosa que voste no tenia interes afer, nosaltres po
dríem entendre que posar Palma i moltes de les ciutats de 
les nostres illes pI enes de cartells amb la cara d'un pallasso, 
en una desafortunada campanya, o un spot per la televisió, 
pot respondre a una rabieta governamental per les mateixes 
cinc-centes, és a dir, deixem d'interpretar el que és una ra
bieta i ens cenyirem estrictament al que és una resolució par
lamentaria, una resolució que ha sortit d'aquest Parlament 
aprovada per majoria i que per tant el Gover:.n ha de com
plir, encara que no pertanyi al seu programa. 

Tercer punt, Sra. Consellera, els 10 miJions de la Fun
dació de les Illes Balears per a la Música; jo no cree que 
els seus socis fundadors -ConseU Insular de Mallorca, Ajun
tament de Palma-estiguessin molt d'acord que si voste acon
segueix un sponsor per a aquesta Fundació, els doblers que 
hi aporti siguin tots acarree dels doblers que no aprotara 
el Govern de la Comunitat Autonoma i sembla que de les 
seves paraules es podria derivar aixo. Almanco les altres dues 
institucions han reservat la quantitat que els pertocava als 
seus pressuposts i en canvi el Govern Balear, no; el Govern 
de les Illes Balears, com que espera trobar tal vegada un spón
sor, spónsor que esper que no faci anar els músics amb un 
cartell que digui «La Bolsa de los Licores» per exemple, o 
una cosa d'aquestes, sinó que trobem una sponsorització mí
nimament fonarnentada culturalment parlant, dones que les 
aportacions d'aquest spónsor no hagin d'anar totes a minvar 
la participació del Govern de la Comunitat Autonoma, per
que aixo és el que sembla indicar la seva acceptació del fet 
que les altres institucions posen el 1OOOJo del que s'han com
promes i el Govern de la Comunitat Autonoma no, i li vull 
recordar que el President d'aquesta Comunitat Autonoma, 
President del seu Govern, ha firmat un comprornís a través 
del qual s'any 1989 el Govern de la Comunitat Autonoma 
posara 60 milions de pessetes a la Fundació de les Illes Ba
lears per a la Música i en aquests moments, i ja s'ha votat 
maJauradament el pressupost, aquests 60 rniJions no hi són, 
només n'hi ha 50. 
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Gracies, Sr. President. 

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

raula el Diputat Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PON S (Damia): 
Sr. President. Sres. 1 Srs. Diputats. 
Sra. Consellera, en castella, idioma que tots entenem, 

diuen que «no hay mayor desprecio que no hacer aprecio», 
no es queixi que apreciem massa la seva Conselleria. J..:apre
ciam molt perque ens agrada la cultura, consideram que una 
cosa que diferencia un país europeu d'un país tercermundis
ta és donar rellevancia precisament a aquest luxe; la cultura 
és un luxe, pero és un luxe de les grans civilitzacions, i no
saltres creim que volen ser europeus i per tant la cultura ocupa 
el 25 flJo d'iniciatives parlamentaries, doncs enhorabona. 

Pero parlem de pressupost i tornem a justificar breu
ment, logicament, primer la qüestió de l'esmena a la totali
tat. Hem estat prou clars, hem donat sobrades raons, n'hi 
podem donar també algunes més, aquesta esmena a la tota
litat ha vengut precedida d'una argumentació que reconeixia 
en relació amb I'any passat hi havia passes positives, hi ha
via programes, ara bé, uns programes carregats d'expressions 
clarament voluntaristes i per tant desvinculades de la dura 
reaJitat que són els números. Li posaré un exemple, un altre: 
Creació i Man~!';.niment de Biblioteques, diuen, Programa 
45.20.04, i parlen de « fer arribar a tots els membres de la 
Comunitat unes línies de pensament que constitueixen la iden
titat cultural de les Balears», meravellós, com a declaració 
solemne, meravellosa, pero aquest Diputat té el costum d'anar 
a les biblioteques i ha anat a la Biblioteca Pública de Palma 
de Mallorca i l'han informat que en relació amb l'any 83, 
es compren menys del 50flJo de lIibres; que la infrastructura 
és practicament congelada on era, si no més aval\. En conse
qüencia, aquestes grans paraules -podria treure moltíssims 
d'exemples, pero per raó de brevetat no els treuré-són un 
exemple entre mil; es parla de consolidar un sistema educa
tiu propi, clar, damunt les competencies que no es tenen es 
poden fer uns programes realment meraveIlosos. 

Per tant, és aixo que nosaltres criticam. NosaItres vo
lem que governin sobre allo que tenen competencies, que ac
tui'n sobre allo que poden fer; Ilengua, cultura propia de les 
Illes Balears, en aixo vostes no fan ni un IOflJo del que po
drien fe; al Sr. Oliver li fan gracia les coses que demostren 
la nul ·la sensibilitat del Govern, cree que voste és un bon 
exemple, sí. 

El tema és que sobre allo que tenen possibi!itats no ac
tu en amb la fon;:a que hi podrien intervenir. Nosaltres hem 
presentat, a part de I'esmena a la totalitat, tota una serie d'es
menes, en podríem haver presentat moltíssimes més, pero hem 
volgut precisament donar una tonica de realisme i fer una 
serie d'esmenes puntuals. 

Sobre música, vostes s'han omplit la boca del tema de 
l'edueació musical, els em donat I'enhorabona fins alla on 
han actuat, no més, no han fet tant com diuen perque el 
Conservatori continua penjant i el dia que ens asseguem a 
la taula fora nervis com hi ha hagut aquí avui, veurem eom 
I'edueació no esta per triomfalismes en materia de qüestions 
d'ensenyament musical. 

Formentera és marginada, aeabin amb aquesta margi
nació, facin un annex, deixin que aquestes modestes c1asses 

de música es transformin en un annex del Conservatorio Un 
altre exemple -i no és per fer regional-catolicisme, alerta, 
el qui els parla no és un practicant, ho vull dir públicament 
perque quedi clar-I'Escolania de L1uc, una de les més anti
gues escoles de música d'Europa, no de Mallorca ni de les 
IIIes Balears, d'Europa, que té una gran tradició musical, que 
molts d'infants que van a aquesta escola surten amb una for
mació musical important, ho potenciln, tenen interes a 
transformar-se en un annex del Conservatori, són ells que 
han sol·licitat aquesta iniciativa, aquesta quantitat, els 6 mi
!ions, no és arbitraria, és el que necessiten per funcionar, ja 
voldríem que en totes les coses hi hagués tanta dil·ligencia 
com en aixo. Per que han tengut un vot negatiu? Es una 
cosa que en definitiva denota que el famós «rodillo» no no
més funciona a Madrid, sinó que comen<;a a funcionar aquí 
tota vegada que se'ls ha afegit no un «rodillo», sinó una sim
ple rodeta fugada del centrisme. 

1 un altre tema. Com és possible que no hagin acceptat 
algunes es menes -seré breu, Sr. President- que obeeixen 
a la materialització d'un compromís d'acord amb una reso
lució cree que unanime d'aquest Parlament? El tema de I'or
denació deis arxius diocesans, element fonamental, ¿com és 
possible que a I'hora de posar-hi les quantitats economiques 
mínimes -perque no cregui que per 5 milions de pessetes 
ordenar un arxiu tan enorme com I'Arxiu Diocesa de Ma
llorca fa quasi riure- com així no hi ha hagut un vot afir
matiu, com així no hi ha hagut un dialeg a Comissió? No 
s'inventin histories, dins la Comissió no hi va haver massa 
debat ni massa comunicació, hi ha haver el «rodillo» amb 
la rodeta, etc., etc. 

Per tant, crec, Sra. Consellera, que ens ha d'agrai'r que 
ens preocupem per la cultura perque hem aconseguit que co
men<;as a fer programes; esperam que l'any que ve retallin 
la fullaca voluntarista, sigui n més realistes i preeisament per 
ser més realistes puguin fer uns plantejaments que ens duran 
a avan<;ar pel terreny de la cultura. 

1 darrera cosa, cooperin i no oblidin que hi ha un Pacte 
Cultural pendent, un Pacte Cultural que en definitiva és una 
de les grans assignatures encara pendents d'aquesta Comuni
tat Autonoma. Si hi ha un esperit de dialeg, si hi ha un es
perit de col·laboració, la cultura tirara endavant, sempre tro
bara dins el Grup SOCIALISTA una sensibilitat que ja 
voldria voste trobar en els seus companys d'Executius. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Diputat Sr. Planells. 

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
Gracies, Sr. Presiden!. 
Felieitats, Sr. Pons, per fi tenim el primer reconeixement 

del famós «rodillo» de Madrid, fins ara no I'havien accep
tat, i si em permeten jo faré una breu explieaeió de vot, ja 
que abans les votaeions es feien tan rapides que no hcm ten
gut ni temps, i quant a les esmenes del Partit Socialista, si 
m'ho permeten, les defensaré en tres blocs. 

Al primer bloc hem votat que no, i l'explicació cree que 
I'havia donat perfectamenr el Portaveu d'UM i IIcgint les es
menes és molt facil, restauraeió Casal Can Gelabert, restau
ració torres telegraf, construcció coves del Cuiram, adquisi
ció Castcll de Santueri, etc., etc., podria continuar, n'hi ha 
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algunes més, coses pUnluals que ja hem dit que ni hi enta
ríem perque si enlram ell aquesta dinami ca cree que a les 
Balea rs hi ha molts de po bies i si hem de posar un obrat 
a eaela poble en tenim per molt de temps. 

El segon bloc són els programes de normalització lin
güística, tenim programes de norrna lit zació lingüística a l'Ad
ministració de la COIl1unitat Autonom a, programes de nor
malització lingüísti ca al s coOlerr,:os, recepció de mitj ans de 
comunicació en lIellgua catalana. Jo entenc que e1s progra
mes de normalització lingüística els ha de desenvolupar la 
Conselleria de Cultura, no els ha de desenvolupar el Partit 
Socialista, per tam Ji hem votat en contra. 

I quant al terce r hlnc, nn fan el canvi ele ce ntre de cos t 
i subprogrames, així com supressió de la Conselleria, natu
ralment el Grup Parlamentari AP-PL dóna suport al Govern, 
no sóna supor! al Grup Parlamentari SOCIALISA, per tant 
és ben logie que els hagim votat en contra. 

Quant a les esmenes del PSM-EEM, la veritat és que 
ha hem dit al despatx de Presidencia, no tenim inconvenient 
a repetir-ha aquí davant ens hem passat absolutament tata 
la defensa ele les esmenes buscant-Ies eI'una banda a I'altra, 
ja que a causa eI'haver-nos canviat I'orelre que s'havien de 
defensar, la veritat és que no n'hem trobal ni la meitat. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula la Sra. ConselIera de Cultura per a con

trareplica. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO 1 CULTURA (M." 
Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. 
Als Grups d'AP i UM, donar-los les gracies per donar 

suport al meu programa. Pel que fa a I'Oposició, comenc;aré 
amb el PSM-EEM, dient-Jos que les Escoles de Natura si les 
he inclós ha estat perque les he volgut incloure i perque real
ment respecto l'opinió d'aquest ParIament. Si no hagués es
tat així, en no posar-ha i no posar la partida de 1.000 pesse
tes ja no en parlaríem en aquest moment. Per una altra part, 
que no sigui dotat pressupostariament era perque es mante
nien converses amb la Conselleria d'Agricultura, que és en 
definitiva la que té les instal·lacions per tal de muntar aques
tes Escales de Natura i per tant na havíem concretat encara 
quin seria aquest pressupost, perque no depenia tan sois 
d'Educació, no depenia tan soIs de la meya Conselleria, sinó 
que hi havia implicada, com a mínim, la d'Agricultura. 

Pel que fa al Pla d'Educació d'Adults, he de dir-li que 
I'he comenc;at i no tan sois I'he comenc;at, sinó que I'he dut 
endavant, que ja tenim resultats que crec que són molt posi
tius i que demostren que enguany, que la Conselleria de Cul
tura, Educació i Esports hi ha participat, hem tingut un nom
bre d'alumnes molt més elevat, per tant no tan soIs ha hem 
comen¡;at, sinó que ha hem dut endavant bé i, arnés, hi ha 
uns programes especials que abans no es feien i que enguany 
hem fet, per tant no crec que sigui el nostre interes deixar 
de dur endavant aquest pla d'educació i no veig la preocu
pació per part seva. 

La nostra cultura i la nostra lIengua. Es fa molt en 
aquesta materia, el que passa és que no té la ressonancia 
que tenen a1tres temes i si es presenta un pla de fac;anes tot
hom acudeix i en canvi si presentem els carteIls de fruites 
i verdures o llibres en catala o determinats programes de nor-

Olalització lingüística, no tenen el mateix ressó, i voste ho 
sap aixó i no m'ha de donar la culpa a mi el'un problema 
que és de lOlS els ciutaclans, perquc jo no puc fel res perquc 
ells e, P](~ocupin de cop i volta pe!' un tema que fins a aquell 
moment no hi ha hagut massa intereso 

Esports. M'ha parlat que en terna d'espons no feim el 
que hauríem cle fer. Tenim un programa de consolidació de 
les estruclures esponi\es a lotes les nOSlres illes; cree que en 
el temps que cm falla, si mantenc la Conselleria fins al fi
nal, tots els pobles de Mallorca tendran instal·1acions espor
tives suficients segons un estudi que s'ha fet i que cliu a cada 
poble quines instal·lacions hi hauria el'haver, també ens hem 
preocupat clel tema de les inslal ·lacion" e~polli\e" a les esco
les, que és un programa que ha presentat el Consell Supe
rior d'Esports i que hi hauria molt a discutir, perque real
ment si s'entrava a aprofunclir hauríem ele parlar d'aquest , 
tcma amb bastant prorunditat i veure les injustíeies que es 
fan per part de determinats grups polítics quan es parla que 
tots som iguals, aquí I'ensenyamcnt passa per la igualtat, cen
tres públics i privats són el matcix, cls centres privats cobren 
del Ministeri, cobren menys que els alu'es i a més cI'aquesta 
igualtat resulta que les instal·lacions esponivcs només es peIl
sen per a uns determinats centres i els altres es descuiden. 
Per tant, hi hauria molt a discutir i no obstant aixo nosal
tres hem comenc;at amb aquest tema i tenim una quantia de
terminada perque aixo es pugui dur enclavant. 

Promoció Esportiva. Miri, nosaltres feim medicina es
portiva, feim esport escolar, es pensa en psicologia esportiva 
que s'introduira enguany, tindrem la primera biblioteca es
portiva de tot Espanya; si voste aixo diu que no és fer res, 
jo no estic d'acord. Que és podria fer més si es tenguéssin 
més doblers? Aquesta és la historia de sempre, que crec que 
ja no cal entrar a discutir. Ha posat un exemple i ha parlat 
de la famosa el nombre de la rosa, a veure si era Olés impor
tant una cosa que I'altra, «la rosa» o «la cosa»; miri, nor
malment hom posa exemples segons el seu estat d'anim i es
per que el pressupost de Cultura, Educació i Esports no li 
produeixi aques! estat d'anim, no Ji ha desitjo. 

Pe! que fa al CDS també ha tornat a inciclir en aquesta 
Escala de Natura, no es preocupi, li responc el rnateix que 
al PSM-EEM i jo comen! -aqllests Diputats aquí presents 
són testimonis de si era o no rabieta, no entrarem en 
discussió- li assegur que la cosa deIs pallassos no ha estat 
rabieta i en tot cas seria una rabieta simpatica. Pel que fa 
a la Fundació per a la Música, jo no he dit en cap moment 
que si hi ha un spónsor sigui la Conselleria de Cultura, Edu
cació i Esports la beneficiada en detriment de les altres ins
titucions, ni molt manco, tan sois li he dit que la Junta de 
Fundadors cada any es reuneix i decideix quina quantia s'ha 
de posar, i voste sap que parlamentariament hi ha moltes 
solucions per tal que si he d'afegir doblers a aquesta partida 
s'hi puguin afegir. 

Per una altra part, que jo sapiga, encara les altres insti
tucions no tenen el pressupost aprovat; podria ser que l'Ajun
tament de Palma sí, no en formo part, pero del que estic 
segura és que el Consell Insular de Mallorca de moment en
cara no té aprovat cap pressupost perque jo en formo part 
i almenys no me n'he assabentat. Per tant, aquestes institu
cions encara han d'aprovar les quanties i seran aquests quan
ti es les que decideixi la Junta de Fundadors; hi posarem re
mei, aixÍ que no es preocupi. 

Pe! que fa al Partit SOCIALISTA, ha comen¡;at la seva 
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intervenció cosa estranya parlant en castella i em deia que 
«no hay mayor desprecio que el no hacer apreciQ)}. Jo li con
testaré amb una altra i també en castela, «hay amores que 
matan» ... (Rialles) ... , per tant, Sr. Pons, no m'aprecil o no 
m'estimi tant. 

Realment s'ha d'aclarir que no és normal que en un Par
lament, en un Parlament d'una Comunit.at Autonoma com 
aquesta, la primera en renda per capita, on els temes impor
tants són Turisme o potser [ndústria, potser Agricultura, real
ment la Cultura sigui el 250,10 d'aquest Parlament. Jo crec 
que més que un menyspreu cultural per part del poble, que 
voste vol suplir, m'inclin més a pensar que les altres materies 
són materies economiques i són materies interessades i en 
Cultura hom s'hi pot ficar i pot parlar molr, perque al cap 
i a la fi no toca la butxaca a ningú i és moll més comode 
per a tots. 

Ha posat uns exemples concrets, no em vul! allargar, pero 
sí puntualitzar. No és cert que a la Biblioteca Pública s'hagi 
invertit menys d'un 50 070 en lli bres, aixo no és així, i vosté, 
sigui ciar, no vol que jo faci en lema de Cultura i Eclucació 
allo per al que tenc competencies, perque vostes mateixos es 
contradiuen, vos te l1.l'ha dit facin allo que tenen competen
cies per fer, pero a la vegada vol que faci un pla d'educació 
d'adults, es va aprovar I'any passat, per tant aquésta no és 
una competencia meya, és una competencia elel Ministeri, 
pero també valen que jo ha faci. Voste em posa exemples 
en música i em diu sí, sí, el Conservatori va millor, ha millo
rat, pero no basta, no, no basta, i l'Escolania de Lluc té malta 
tradició, I'haudem d'ajuelar, miri, en un exemple com pot ser 
Música li he ele dir que en Música s'hauria de millorar el 
Conservatori i a més hauríem de convertir en Conservatori 
Menorca i Eivissa, seria just, i voste avui afegeix i a més For
mentera, perque, ciar, no és just que Formentera no en ten-

. gui, també n'hi haurien de posar un, em pareix mol! interes
sant i a més haurÍem de tenir un Conservaotri Superior de 
'Música, perque aixo és el que pertoca i també haurÍem de 
tenir beques per a tata aquella gent que en un moment de
terminat ha d'anar a estudiar afora i la seva família no pot 
pagar, també ho hauríem de pagar, i a més hem de tenir es
coles basiques de música, perque sabem perfectament de cada 
dia hi ha més afició per la música i tots els nins han de po
der saber música i, ciar, com que resulta que el Ministeri 
d'Educació no contempla la música entre les seves assigna
tures, el Govern i la Conselleria de Cultura del Govern que 
facin Escales Basiques de Música perque tots els nins pu
guin estudiar música, esplendid, pero no hem d'oblidar que 
també hi ha bandes de música i la banda de música té una 
gran importancia per a cada un deis seus pobles i també hem 
de potenciar les bandes de música, hem d'aconseguir que tots 
i cada un deIs pobles de Balears tenguin una banda de mú
sica; pero a més no hem d'oblidar les corals, les corals tam
bé són fonamentals, hem de tenir corals a tots els pobles de 
Mallorca i hem de tenir grans corals i a més han de viatjar 
i han de fer intercanvis, perque si no, es tanquen en aquestes 
i\les i aixo no pot ser, s'ha d'ajudar a tothom a sortir de 
I'i\la per promocionar-se; pero també s'ha de fer opera, els 
Amics de l'Opera troben que hem d'invertir més en aquesta 
materia, estam totalmcn! d'acord; pero arnés hem de fer con
certs i hem de fer grans concerts, hem d'anar a Madrid o 
a Barcelona, els grans concerts han de venir aquí, d'acord, 
perfecte, pero arnés hem de fer arribar els concerts als po
bies, perque la part forana es discriminada; miri, aixo es el 

«rollo» de mai no acabar, sempre es podrien fer més coses 
i només li he posat un petit exemple i no el duia preparat 
en música; li podria parlar igualment de totes les materies 
que ens afecten i que són unes setanta o vuitanta. 

M'ha alegrat moIt que reconegués que a Madrid empren 
el «rodillo», perque jo ho he vis cut i voste també, era molt 
prop de mi i va veure com I'aplicaven. Nosaltres, aquí, la ve
ritat és que no el sabem aplicar i per tant m'ha fet il·lusió 
que entre tot el que deia reconegués aquest fet. Voste vol
dria, Sr. Pons, que en aquest moment jo ha fes tot i arnés 
ho fes ja, en materia de Cultura, en materia d'Educació i 
en materia d'Esport; miri, si ho fes tot ¡arnés ho fes ja, 
en materia de Cultura, en materia d'Educació i en materia 
d'Esport; miri, si ha fes tot i tan bé, voste hauria de perdre 
les esperances de qualque dia poder ser aBa on jo som i com 
crec que és important que l'esperan¡;;a no la perdi ningú, dei
xarem qualque cosa per als que venguin. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat d'aquesta Secció, aquesta Presidencia de

mana la col·laboració del Srs. Portaveus per decidir si conti
nuam o descansam. 

Aleshores la proposta és que avui facem la Secció 12 
i la Secció 14 com a mínim, si els Srs. Parlamentaris tenen 
ganes de fer-ne més, en podrem fer més. A1eshores hi ha dues 
situacions que poden ser distintes; una, descansar una hora 
perque la gent pugui preparar-se per aguantar el debat de 
la 12 i la 14 i continuar a les onze manco un quart o conti
nuar ara fins que acabem la 12 i la 14, la qual cosa em pa
reixeria un poc exagerada i for¡;;ada. 

Srs. Portaveus? Per senyes voste ja em diu que sí; vosté, 
que fa senyes o diu el que pensa? Li és igual. Tenim un vot 
i una abstenció, de moment. Senyor...? Tallar. Senyor ... ? Tam
bé, menjar. 

Hi ha majoria, per tant suspenem la Sessió, que conti
nuara a les onze en punt; si no hi ha e\s Srs. Diputats per
dran les votacions, a les onze en punt. 

EL SR. PRESlDENT: 
Recomen<;:a la Sessió. 
Passam al debat de les esmenes presentad es a la Secció 

12, Turisme, comen¡;;ant per l'esmena 2400/88 del Grup Par
lamentari SOCIALISTA i per defensar-la té la paraula el Di
putat Sr. Joan Nada!' 

EL SR. NADAL l AGUIRRE: 
Sr. President. 
Entenem que després del recés que voste ha provocat 

avui horqbaixa, el debat del pressupost torna a ser el gran 
discurs pólÍlic d'aq uesta Cambra, el discrus on es concreten 
les aspiracions del Govern, els desitjos i les realitats que vol 
plasmar cap al proper curs polític, el proper any. 

Realment als debats que hem tengut sobre Turisme i al 
Debat sobre I'estat de la Comunitat, que també enguany han 
tengut una concreció sobre el sector turístic principalment, 
hem debatut exhaustivament la regulació del sector turístic, 
la rehabilitació de les zones degradades, la incentivació de 
la infrastructura en els municipis turístics, la regulació de la 
prom oció turística, tots els grans temes que fins ara s'han 
debatut, i creim també que el Govern esta d'acord amb no
saltres, són els grans temes que preocupen el sector turístico 

El Portaveu Socialista, al Debat sobre l'estat de la Co-
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munitat, va marcar quines eren les línies del Grup i quin era 
el que nosaltres créiem el camí a seguir per atacar aquesta 
situació, aquest ambien¡ com de crisi que es nota dills el sec
tor i dins el món turístiCo Per ventura no és una situació ele 
crisi, és una situació d'incertesa, de no saber qué pass ara en 
el futur, d'una por que aqucst creixement sigui un creixement 
que deteriori ele forma irreversible e/ món turístic, i nosa/tres 
créiem que els pressllposts eren el gran momCrlt pcrquc e/ 
Govern plasmas les seves intencions de futur, plasmas en 
aqucst pressupost els discursos que ens feien que ens acusa
ven a nosaltres de dretans i a ells d'csquerrans i que nosa/
tres espcravem veure aquí ja uns prossuposts rcalment pro
gressius en 'aqueSla materia, on s'alacassin decididament les 
mancances d'infrastructura que hi ha a/s municipis, on s'aLa
cas la falta de marc jurídic que hi ha en e/ sector turístic, 
la manca d'un marc adequat que ordeni el creixement i els 
seus nivells de qualitat, on d'atacas la rehabilitació de deter
minades zones degradades, on es fes participar en aquesI<J 
recuperació de les zones els mateixos municipis, que es creas 
un pla d'actuació conjunta de municipis-Conselleria de Tu
risme per a la recuperació de determinades zones turístiques 
que avui són degradades, que no es troben en el seu millor 
moment, on es duguessin d'una vegada a terme les promeses 
de crear una empresa de promoció turística i ja s'inclogués 
dins el pressupost la creació d'aquesta promoció turística i 
que, per tant, les partides de promoció turística ja vengues
sin pins una partida dedicada amb el títol d'Empresa ele Pro
moció Turística de les llles Balears; on es creas una inspec
ció ja suficiem, que no haguéssim de discutir de bell nou 
tota classe d'inspeccions, des de contra incendis a apartaments 
o places no controlats o il·legals, i tot i aixo ens trobam que 
per a corporacions locals hi ha una partida de 1.000 pesse
tes, que hi ha una partida de construcció de parcs i jardins 
ordenada i dirigida des de ta Conselleria, on hi posen 
76.100.000 pessetes, per tant vúll entendre que ja és un pro.
jecte concret, que no és que obrin una partida per fer un 
concurs de projectes a veure a quins ajuntaments ha d'anar, 
perque una partida de 76.100.000 pessetes s'ha d'entendre que 
ja s'ha adjudicat i que per tant so/ventara un tema d'un mu
mClpl 1 res més. 

Entenem que aquests pressuposts, Sr. Conseller, no van 
d'acord amb els seus discursos, no van d'acord amb els dis
cursos del President de la Comunitat Autonoma i entenem 
que és un pressupost totalment continui"sta, que vosté l'úni
ca cosa que fa és mantenir les partides que ha presentat els 
altres anys, no les modifica, no fa cap actuació política real
ment seriosa basada en aquests pressuposts. 

Jo no sé si la seva voluntat és continuar administrant 
la Conselleria de Turisme a base de decrets, avui a la premsa 
sortia que sortira proximament un nou Decret, el Cladera 
3, pot ser que sigui aquest el camí que voste ha triat, nosal
tres creim que no és un bon camí, cree que voste té un camí 
important afer dins el pressupost de la Comunitat Autono
ma, que és la forma que voste concreti aquí, davant el Par
lament, quina és la seva política. Nosaltres, per tant, no es
tam en condicions de donar suport al seu pressupost i per 
aixo heni presentat aquesta esmena a la totalitat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups ... 
Vol intervenir, Sr. ConseIler? Té la paraula el Sr. Conse-

lIer ele Tu risllle. 

EL SR. CONSELLER DE TURlSt\lE (.1aume Cladera i 
Clac\era): 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Et"ectivament, sens cap tipus de dubte, el prcSSllpost de 

la Comunitat Autonoma en e/ sector turístic és conrinulsta 
i ho és perquc de~ del primer dia hi ha marcada una política 
turística que jo cree ben definida, amb IOte~ les seves diri
cultats per dur-Ia endavant, perque no és tina política trivial 
ni senzilla. Curiosament, per dur enda\'ant aquesta política 
turística no fa falta cap pressupost imponanl, perqué les pans 
que ha cl'administrar la Conselleria de TUrlSI1le són /a par! 
d'ordenació i la part ele prornoció turística i per la pan d'or
denació turística, per fer qualque estudi determinat, com ha 
de ser el Pla d'OrdenaciCl Turíslica, ,í é~ nece"ita una petita 
partida, pero e/ que és necessita és tenir conei.\ement del sec
tor, capacitat eI'analisi e1cl sector de cara al futur, saber le, 
tenc\éncies de/ sector cap on aniran i sobretot ser capa~ de 
tenir comunicació amb e/s ,cctors afectals, negociar constant 
ment les coses, perque avui, en una societat moderna, el mé, 
important de IOt és saber dialogar, saber negociar per no Ila
ver d'arribar a situacion~ a vegades desagradables, i lot<, CIl 

tenem a quina em referesc. 
Aixo, cfectivament, sen s cap (ipus de dubte, té els seu, 

problemes, s'han de fer moltes vegades sessions i moltes de 
vegades les aspiracions que pot tenir un Govern per dur en
c1avant una política seriosa i definida no poden ser compli
des totalment. Crec que podern discutir el que vulguem, pero 
discutir a hores d'ara quina és la política turística d'aquest 
Govern no és el més adequat perque /'hem discutida que jo 
recordi, almenys quatre vegades en aquest Parlament i sem
pre, sempre e/ Govern ha mantengut les mateixes post ures, 
intentar que el creixement de l'oferta reretitiva no continllr 
produint-se al nivell que ho ha fet rins ara, avui el creixe
ment de I'oferta turística és completament controlat, COl1l 

pletament controlal; encara que estiguem dos an)'.> a aprovar 
e/ Pla d'Ordenació Turística no hi ha cap perill ni un que 
continu'l el creixement turístic, en aquests momenh no es rot 
posar en dubte que el creixemenl és controlat, que quan diu 
el creixement controlat no es vol dir en cap moment que no 
s'estigui aben a a/ternatives c1'un creixcment Illé, qualilatiu 
destinat a Ull tipus de turisme que tengui una capacitat ad 
quisitiva més elevada, a posta hem tardat molt ele temps a 
dur endavant la Llei de Golf, que jo esper que abans que 
acabi aquesta Legislatura es vegin els seu s resultat!'>, s'ha pre
sentat un Pla de Ports Esportius, sens cap dubte una oferta 
turística de futllr important, s'ha presental un p/a de rerno
delació de I'oferta turística, difícil, conflictiu, que sera difícil 
dur-ho a terme; en el tema de la infrastructua i la reconver
sió de determinades zones -i dic reconversió de zones i no 
dic reconversió d'establiments- s'ha pensat que dins el pla 
denominat Júpiter, li direm 2, perque 1'1 ja s'ha presentat a 
l'Administració Central, hi hagi una partida important desti
nada a les infrastructures públiques deIs municipis turístics, 
i aquestes són les línies basiques en el tema d'ordenació. 

En el tema de promoció sí que és una cosa distinta i 
és on es necessiten des peses economiques per poder fer front 
a les necessitats d'aquesta Comllnitat. Es necessita una em
presa de promoció turística, perque si no, les dificultats ad
ministratives de despesa són realment dificilíssimes, i aques
ta empresa de promoció turística s'ha ajornat dins aquest 

a 
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Parlament per excés de feina d'aquest Parlament, fa un any 
que és dins aquest Parlament, i nosaltres ja haguéssim desit
jat que en aquests pressuposts aquesta empresa s'hagués apro
vat, perque la partida pressuposUlria de 374 milions que va 
destinada a promoció turística ja formas part d'aquesta em
presa de promoció turística. Ja que voste m'ha tret aquest 
tema, els pregaria, dins les possibilitats d'aquest Parlament, 
que jo sé que són moltes, que fos possible que en un termini 
breu aquesta L1ei de creació d'Empreses Públiques fos el més 
rapida possible. 

l::n els temes ... , de moment es posen 76.100.000 pessetes 
a Corporacions Locals per resoldre problemes d'equipaments 
i de serveis perque no hi ha més disponibilitats economiques; 
sense cap tipus de dubte aixo hauria de ser la partida més 
important del pressupost de la Conselleria de Turisme i les 
suspicacies que van destinades a un ajuntament determinat 
jo crec que sobren, aquesta partida l'any 88 ja ha estat dins 
el pressupost i s'han vist beneficiats prop de deu municipis 
turístics. No vol dir que si hi hagués un pla de reconversió 
modelic a qualque zona turística determinada que s'antici
pas a les altres no tendríem cap incOl1venient a posar els 76 
milions de pessetes, pero en aquests moments no hi ha cap 
plantejament de cap municipi que sigui avanc;:at, per tant el 
normal és que hi hagi una distribució segons les prioritats 
de determinats municipis. 

1 quant al tema aquest que vOS les comencen a manejar 
per veure la possibilitat de treure rcndibi'litat política de la 
crisi, I'any 87, si trcuen les hemerotcques veuran que és qua
lifical com l'any més brillant de turisme a les IlIes Balears 
i l'any 88 acabara amb un augment del 2070 de turisme i amb 
un augment de la despesa turística, no de la des pesa turísti
ca individual de turisme, pero de la xifra global. Per tant, 
és una mica jo crec que exagerat parlar de crisi; sens cap 
tipus de dubte s'ha creat un excés d'orferta i aquest excés 
d'oferta no sera senzill que sigui absorbit per la demanda 
que tots sabem que als mercats europeus és limitada, a part 
de la successiva competencia que succeeix a molts de paisos 
del Mediterrani. 

No obstant aixo, les previsions que hi ha per a l'any que 
ve són que sera un any molt paregut a l'any 88 i per tant 
no crec que sigui oportú utilitzar en cap moment la paraula 
crisi, perque tenim una responsabilitat en aquest Parlament 
que és la de transmetre més o manco la realitat a la societat 
i si comenc;:am amb paraules d'aqllest tipus podríem trans
metre una irrealitat que podria fer mal al sector. 

Res més, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Diputat Sr. Nada\. 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Gracies, Sr. President. 
Jo cree, Sr. Conseller, que no s'ha de fer mal al sector, 

pero tampoc no s'ha de negar allo que una gran part del 
sector reconeix públicament i jo cree que tota la resta de la 
societat també comparteix que hi ha una situació delicada 
dins el món turístic de les nostres illes. 

Voste diu que dins la seva Conselleria no és necessari 
practicamcnt pressupost perque s'han de coneixer molt po
ques coses, una de les quals és I'ordenació; tenir un coneixe
ment del sector, diu, comunicar-se amb el sector, negociar 
amb el sector. Jo crec que hi ha vega des que no s'ha de ne-

gociar amb el sector, a vegades el responsable polític ha de 
fer política, a vegades per damunt del sector, no s'ha de fer 
corporativisme, s'ha de fer política i voste a vegades ha man
tengut postures que no són polítiques, són corporativistes i 
ha negociat a vegades massa coses que no havia d'haver ne
gociat. Voste diu que avui el creixement és controlat, pero 
jo mantenc que voste I'ha descontrolat també i voste l'ha des
controlat per negociar excessivament amb el sector. 

A vegades el polític s'ha d'enfrontar amb les seves res
ponsabilitats i el que no pot fer és voler-ho pactar tot, per
que si ho pacta tot no fa la política que pensa que ha de 
fer, sinó la política que a vegades volen els altres o la políti
ca que deriva de les circurnstancies del moment o del pacte, 
i aixo crec que és un poc el que li ha passat a voste i ho 
dic amb referencia del que voste ha dit que ha passat els 
darrers dies. 

La situació a les Balears, per ventura és exagerat parlar 
d'una situació de crisi, pero és una situació preocupant. Es 
una situació preocupant, i jo crec que no basta la comunica
ció amb el sector per controlar-la, per a nosaltres l'ordena
ció del sector és una altra cosa del que voste ha dit; vos te 
ja ha parlat, com he dit abans, de coneixemel1l, de comuni
cació, de negociació, jo crec que l'ordenació del sector és dic
tar unes normatives d'obligat compliment per al sector, els 
agradi o no els agradi, i vostc només vol aplicar la normati
va que agradi al sector, la que no agradi al sector vos te diu 
que no, no ha diu, pero no l'aplica, com ha passat durant 
sis anys amb el famós tema del Decret contra incendis, no 
s'ha aplicat perque voste ha pensat que era una normativa 
d'aquestes, una ordenació del sector que podia molestar el 
sector i com que vos te ha dit que s'ha de tenir molta comu
nicació i molta negociació amb el sector, deixem-la aparcada 
i així no molestarem el sector, que realment són els nostres 
vots i els nostres amics. 

Jo no sé, Conseller, si el Pla Júpiter 2 l'ajudara a vos te 
a dur endavant la seva política de solventar totes aquestes 
mancances d'infrastructura que tenen les nostres illes. Jo crec 
que si vosté hagués lluitat els pressuposts, avui tendria una 
gran part d'aquestes mancances cobertes, crec que és un deIs 
temes prioritaris de la nostra Comunitat, voste mol tes vega
des ha dit que és molt difícil modificar el mercat i que sera 
molt difícil que als grans mercats com Alemanya o Anglate
rra puguem nosaltres incidir destinant més doblers o menys 
doblers; jo crec que possiblement aixo sigui realitat, per on 
sí pode m influir és en el fet d'arreglar la nostra infrastructu
fa i d'oferir un producte de molta més qualitat. 

Aquests pressuposts no responen a aixo, jo no sé si el 
Pla Júpiter respondra a aquest futurible, en tot cas que els 
déus de l'Olimp l'ajlldin. Sr. Conseller, i així ens ajudaran 
a tots. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Conseller de Turisme. 

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

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Quasi, en lloc de discutir els pressuposts, han entrat en 

una discussió política que a mi em sorpren que voste vulgui 
moure en aquest moment, perque crec que no és el moment 
més oportú, perque els fets són al carrer i no només són al 
carrer, que veurem com acaben. Imagina voste que aquí ens 
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haguéssim dedicat a ordenar el sector i que el sector ens ha
gués ret una asseguda i hagués dit aixo no ho farem i que 
haguéssim hagut de tornar anera? I ti vull dir una cosa, ho 
die amb sentiment perque estic en contra de la vaga, que que
di ben cIar, pero cree que no és el moment més oportú per
que voste em digui si nosaltres hem de negociar o no, per
que nosaltres almanco hem evitat tenir aquests enfrontaments 
radicals que altra gent, per falta de capacitat de negociació, 
té en aquests moments. La veritat és que s'ha posat «en la 
boca del lobo», toca un tema en un momen! delicadíssim, 
jo no sé com no se n'adona, pero en fi, si vol que conti
nuem parlant de si s'ha de negociar o no s'ha de negociar 
en podem parlar tot el vespre. 

Que la situació del sector, que vol dir que la crisi, pero 
que no és la crisi, pero que pot ser la crisi ... Sens cap tipus 
de dubte, l'excés d'oferta produeix una situació nova, pero 
aquest sector que ha sabu! sortir endavant en altres situa
cions molt més difícils, com ho va ser la de l'any 74, és de 
suposar que entre esl esfon,:os del sector i que nosaltres no 
ens equivoquem molt, serem capac;os de treure el carro en
davant. 

I arnés, li diré una altra cosa, Sr. Nadal, aquesta socie
tat és una societat moderna, ja li he dit una serie de vega
des, aquÍ no podem fer despotisme il·lustrat, aquesta gent 
no ens ho perdonaria mai, el sector turÍstic en sap més que 
nosaltres, nosaltres no podem anar a donar llic;ons a ningú, 
només correm el perill que se'n riguin de nosaltres, l'única 
cosa que podem fer és recollir les deficiencies que pensam 
que té el sector, fer-lo reflexionar sobre aquestes deficiencies 
i com a conseqüencia prendre les mesures polítiques 
oportunes. 

Gril.cies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir. 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM té la parau

la el Diputat Sr. Sena. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Aquesta darrera estona del debat ens ha semblat que 

realment hi havia dues alternatives de política turística, cosa 
que haguéssim desitjat, perque la nostra abstenció a Ponen
cia i a Comissió es mantendra en aquest Plenari davant 
aquesta esmena a la totalitat del Grup SOCIALISTA, per
que entenem que si bé la voluntat expressada pel Sr. Nadal 
és de reforma i és d'intentar tota una serie de posicions polí
tiques respecte del turisme diferenciad es, per a nosaltres hi 
ha dos elements en política turística una mica contradictoris. 

Per una banda, les esmenes parcials que s'han debatut 
d'aquest mateix programa de la Secció de Turisme i que de 
fet algunes, pel fet de ser excessivament concretes o excessi
vament mancades d'una planificació global alternativa al que 
és el pressupost de la Conselleria, fan que ens sembli que 
desdiguin un poc d'aquesta esmena a la totalitat, i per altra 
banda també la política de la Secretaria General d'Estat en 
materia turística respecte de Balears, que nosaltres no po
dem ignorar de cap manera, no abona precisament unes di
ferencies excessives amb el que el Conse11er de Turisme ha 
exposat avui, si bé tal vegada la crítica al Conse11er de Turis
me hauria d'haver estat que ho hauria d'haver exposat a la 
presentació del pressupost de la seva Conse11eria, quan e11 

i el seu equip comparagueren, que en 1I0c de donar explica
cions concretes ens haguessin pogut exposar un poc més el 
fil polític per al 89 de la scva Conselleria. 

Per tant, nosaltres, com que no veim unes alternatives 
concretes a aquesta política turística que debatem, oplam en 
principi per una abstenció a un tema que ens preocupa i que 
desitjaríem veure amb més nllldesa i més participació i més 
concrcció. Així i tot, Sr. Conseller, nosaltres li voldrÍem plan
tejar una crítica frontal a un dels programes que han pre
sentat vostes i és el de Prornoció Turística, el 75.31.00. Es 
un programa amb deficiencies tecniques i ara no feirn un de
bal polític, sinó senzillament un debat de deficiencies tecni
I.j ue~, un vrogralll<t 011 hi ha molt poca concreció, sobretOl 
deis mitjans que es pensen utititzar per reali!zar aquest pro
grama i una segona crítica també és que el tema d'inspecció, 
que si bé nosaltres creim en tota negociació hi ha l'eix d'una 
política d'ordenació, en aixo estam d'acord, pero pensam que 
també el tema d'inspecció és essencial, feta aquesta negocia
ció, perque si no, no hi haura de cap manera possible execLl
ció deis acords que s'hagin pres en aquesta negociació. 

El tema d'inspecció s'ha descuidat una mica, entenem 
nosaltres; I'any 88 no s'ha complit en el terminis adequats 
al que el Parlament havia aprovat i ara, per al 89, una esme
na del Grup MIXT, em sembla que era, de creació de tres 
places d'inspectors, aprovada ja en Ponencia, em sembla, i 
ratificat aquest acord en Comissió i no cree que s'hagi es me
nat en aquest Plenari o, vaja, n'estic segur, per tant vol dir 
que hi ha més places d'inspectors i en definitiva aixo vol dir 
que aquest Parlament veu la necessitat imperiosa que previa 
negociació el Govern després executi de bon de veres i ho 
faci amb els tecnics adequats. En conseqüencia, també ens 
sembla que per executar aquesta mateixa política que voste 
diu que existeix i que en les declaracions a vegades creim que 
encertades 'que voste ha anat fent d'Ordenació Turística i fins 
i tol de Direcció i Serveis Generals, fa falta aquest bra<,: exe
cutar i concret, i aico no es pot fer sense un bon servei, d'ins
pecció i també amb una voluntat ferma que en el cas que 
arribin les sancions, cosa que no és desitjable pero a vega
des han d'arribar, aleshores hi hagi pel par! del Govern la 
celeritat i el rigor su ficienls. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Par

taveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La intervenció del Sr. Nadal, n'ha tengut dues, la pri

mera ha estat bastant curta, jo su posaré que perque ha estat 
curta no ha justificat l'esmena a la totalitat, supos que tal 
vegada hi ha altres motius, pero com que ha estat curt jo 
vull suposar que és que no els ha dit. 

De totes maneres he de dir que la motivació no té res 
a veure practicament amb el que ha dit, la motivació de l'es
mena del Grup SOCIALISTA. La motiyació diu «compartir 
-supos que és combatre-l'estacionalitat». Bé, d'aixo no n'ha 
parlat, jo vu11 recordar, com ja ha dit el Conse11er, que aquí 
s'intenta combatre l'estacionalitat amb la Llei de Camps de 
Golf i amb alguna altra cosa, poques coses més es poden 
fer, turisme de caracter medicinal, etc., etc., pero poques co
ses més es poden fer i en canvi e11s no han donat suport a 
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una lIei que cIarament va contra I'estacionalitat. 
Després parla aquí de regularització del sector turístic 

a les Illes Balears, aixó no sabem que vol dir, tampoc ens 
ho ha explicat el Sr. Nadal, regularitzar no sabem que éso 

I..;altre diu «rehabilitar i creació noves infrastructures», 
aixo sí, aixo evidentment vol dir posar doblers per als ajun
taments per crear noves infrastructures, aixo es fa des deis 
pressuposts del Govern, no només des de la Conselleria de 
Turisme, sinó des d'altres com la d'Ordenació del Territori, 
d'Obres Públiques, i evidentment el problema és que si la 
Comunitat Autonoma té una deficiencia cronica de recursos 
primer ha d'atendre les seves necessitats abans de donar do
bleIs als ajuntaments per fer coses que són municipals. Evi
ctentment 76.100.000 pessetes són [Joques i a més el Sr. Na
dal critica, diu que aixo ja es deu haver adjudicat a un sol 
ajuntal1lent, jo dic que és de bon govern que quan es du 
el pressupost ja se sapiga on es posaran tots els doblers, tant 
de bo fos així a toles les Conselleries, que ja sabessin cls 
noms j lli natges de lots els projeclcs en COllcret, no un, sinó 
segurament set o vuit o 1l0U, COl1l ha dit el Sr. Cladera fins 
ara, 

1 després també ha criticat que es governi per DecrcL 
Aquí hi ha hagut un debat de Política Turística, avui deba
tem una altra vegada i molles vegades el Govern ve aquí per 
parlar de Turisme, al Debat de l'eslal de la Comunitat també 
se'n parla, pero ¿són prohibits els Decrets? Jo crec sincera
menl que no, tots els Governs fan Decrets i també es pot 
fcr perfcctamcl1t el Decrct Cladcr;:¡ 3, que és ben complemen
tari deis debats que fcim aquí. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL té la paraula el 

Diputat Sr. Miquel Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres, i Srs. Diputats. 
Jo vull demanar excuses al Diputat Sr. Nadal perque he 

arribat una mica tard, hi havia actuacions intransferibles i 
indelegables que m'han impedit que pogués ser aquí d'hora, 
pero sí que he arribat quan deia que la situació del sector 
és delicada, que el Conseller fa corporativisme i que no fa 
política i que s'han negociat. .. ; no, aixo ha estat després, per
dó, quan he arribat era quan deia que hi havia incertesa da
vant el futur, que era un moment per plasmar el futur en 
el pressupost i que esperaven que en aquest pressupost ata-

, cas -jo cree que aquí el subconscient ja ha comenc;at a trair
lo una miqueta-, que atacas la manca de marc jurídic, les 
zones degradades, la manca d'una empresa de creació de pro
moció turística. la manca d'inspecció, bé, i que atacas ... Els 
pressuposts no són per atacar, els pressuposts són per plas
mar les realitats que ha de fer el Govern, l'Executiu, el dia 
de dcma; una altra cosa és que l'Oposició aprofiti els pres
suposts per voler atacar el Govern, a posta die que aquesta 
paraula voste l'ha dita un parell de vegades i no l'he trabada 
massa eneertada, 
. Després ha dit que trobaven que per a corporacions 10-

cals havia donat 1.000 pessetes ¡que amb aixó no podia fer 
política, quan després el Conseller Ji ha dit que hi havia 
76.100.000 pessetes per a corporacions locals i deu ser ver, 
perque el PSOE ha fet unes esmenes de canvi de partides 
que són precisament aquesta quantitat de passar de Capítal 
VI a VII o viceversa, i el PSOE ho devia saber, i per que 

em diu 1.000 pessetes si el Conseller ha dit 76.100.000 i a 
més és així? 

Que els pressuposts no van d'acord amb els discursos 
que ha [et el Conseller ni amb els del President. Jo cree que 
sí, jo cree que sí, jo el Conseller el tenc per una bona perso
na, el President no en parlem, el President no en parlem, 
pero el Conseller no té per que haver d'anar dient al pressu
post que fara el eontrari del que di u, aixo no esta bé, jo 
crec que no esta bé. 

Diu que és continui'sta, ja li ha contestat perfectament 
el Conseller de Turisme; aleshores que ha de ser si no conti
nui'sta si voste és el mateix i un home que segueix una línia 
recta no té per que haver de donar voltes; a més, la política 
que ha fet ha anal bé i es demostra i va bé, ido per que 
hem de eanviar? Voste continul i no es preocupi. 

Que no es fan accions serioses i que pensa governar per 
Decrets; ja li ha dit el Diputat d'UM a veure si és dolent 
governar per Decrets, jo crec que s'ha demostrat que era molt 
bo; arnés, tats aquests Decrets han estat tan bons que els 
hem convertit en lleis, aixo ja és ... , bé, i ara, si en fa un al
tre, també, supos. Per que és dolell( governar per Decrets, 
si el resultat és bo? 

1 després voste diu que no han estat adequades aques
tes actuacions per al turisme, i jo li dic el mateix que ha 
dit el Conseller, que el 87 es va considerar com el millor any 
turístic i que el 89 diuen que sera com el 88, aixo ho ha 
dit ell, i que no hi ha tanta crisi, i després, arnés, li ha fet 
Ull b:.ljanc;, li ha [et un bálanc; de les seves actuacions, que _ 
no importava, perque aquí no hi so'm per fer balanc;, aquí 
hi som per veure el que ha de venir el dia de dema, pero 
a més arnés li ha fet un balanc; de camps de golf, d'infras
tructures, de renovació de zones, del Júpiter, etc., etc., fins 
i tot li ha dit que la promoció és necessaria, que hi hagi una 
empresa per qüestió d'economia d'escala -prava que té co
neixements més que suficients i que coneix el tema- pero 
que s'havia ajornat per excés de feina d'aquest Parlament, 
i després, quan jo els dic que hi ha altres proposicions de 
\lei i altres lleís, que ens diguin que facem inventari d'aparta
ments il·legals, que anem a comptar no sé que, i jo els dic 
que no som aquí per dur compassos ni cartabons, que no 
som aquí per fer feina, que el Parlament és col·lapsat, no 
em creuen i després resulta que no es pot fer el que vostes 
volen perque el Parlament és col·lapsat. 

Sr. Conseller, voste continu'i així com va, que va bé i 
es deixi anar de tan tes tornades i vengudes perque si no, tan
mateix no ens entendrem, A la replica del Sr. Nadal jo el 
que sí li vull agrai'r és el to i jo també procuraré que sigui 
el mateix -després li contaré un acudit; si tene temps, Sr. 
President-, el to que ha emprat, que efectivament és un to 
eom cal pel' discutir les coses, que diu, bé, el que ji havia 
dit abans, que la situació és delicada, que voste només fa 
corporativisme, que no fa polítiques, que negocia massa co
ses; el SUbcollscient aquí també l'ha tornat a trair. Tornam 
a repetirla pregunta: Es dolent, negociar? 

1 després diu, aixo ja ha estat el summum, que ordenar 
és dictar, els vagi bé o no, «guste o no guste», és a dir, que 
tant si va bé com si no va bé, ordenar és dictar. Sr. Con se
lIer, voste no ho faci, voste continu'l així, no ho faci; negocil, 
en parli, ja ha explicat perfectamem i no vuIl entrar en aquest 
tema, no vull que puguin pensar que faig política de Ma
drid, la política de Madrid és alla i nosallres SOll1 aquí, pero 
no ho faci, voste negocü, voste ,'agi fent les coses aixi com 
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es van rent, pero, Sr. Nadal , qu e vos te em digui dictar, \'os
te, di ctar? Els dictadors di cten. Vost e, di ctar? 

1 després diu que no ha Iluitat el press upost -ara aca
bo, Sr. President-, vost e diu que no ha lJuitat el pressuposr, 
el preSsLlposts són solidari s, un membre del Govern no ha 
de Iluitar els pressuposts, els pressuposts són solidaris i es 
fan acord adament entre tot s. en equip, una altra cosa és que 
li agradin o no li agradin les polítiques i a pos ta fa una es
mena a la totalit at i a pos ta 'voste votara a favor aques ta es
mena a la totalit at i a posta nosallres I'haurem de votar en 
contra. 

J per acabar li volia dir al Sr. Serra que jo comenc a 
esta r preocupat , cada dia estic més c!'acare! amb voste, per
que diu -i jo ho havia detectar i ho havia apuntat- que 
les esmenes parcials qu e ha fel el Partit Socialista debatudes 
en concreció no s'ajusten en absolut amb .. . , hi ha una falta 
de coherencia en aquesta esmena a la totalitat i en els mo
tius que molt bé ha exposat el Diputat d'UM i que per aixo 
s'abstendra en el tema, i jo estic totalement i absolutament 
d'acord amb voste; ens permeti que en Iloc d'abstendre' ns, 
votem en contra. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Diputat Sr. Nadal, per replica. 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Sí, Sr. Presiden!. 
Dir-li al Sr. Miquel Pascual de passada que nosaltres no 

oblidam el tema de l'estacionalitat, nosaltres el tema de I'es
tacionalitat no I'hem vist reflectit en el pressupost i si voste 
volia fer un discurs sobre l'estacionalitat, hagués Ilegit 'el pres
supost i hagués vist que no era alla din5. Per ventura n05aJ
tres també hem oblidat, amb el poc temps que teníem, par
lar del tema de I'estacionalitat a I'enunciat, és un tema molt 
difícil, pero el que és evident és que dins els pressuposts no 
hi ha res per atacar l'estacionaJitat, a no ser que em diguin 
que la promoció turística és un tema per atacar I'estacionali
tal; la promoció turística hi és, indubtablement. 

Jo lIament molt, Sr. Miquel Capó, que aquestes neces
sitats imperioses i personals I'hagin fet arribar tard, pero es 
nota que ha arribat tard, es nota perque no ha entes res de 
res, res. Aixo deIs 76 milions famosos ho he dit jo, no ho 
ha dit el Conseller; després a voste li ha sortit la vena jerar
quica, en el millor sentit de la paraula, ciar, voste ha dit que 
el Conseller és una bona persona i no parlem del President, 
indubtablement «quien manda, manda y el primero es el pri
mero», nosaltres el Sr. Conseller el temm per bona persona, 
el joc no va per aquest camí. 

Es dolent negociar? No és dolent negociar, per ventura 
és dolent cedir sempre quan es negocia amb un sector deter
minat, perque es perd la visió global de la política. Es aixo 
el que vostes creuen que s'ha de fer? Cada vegada que es 
negocia per evitar conflictes, acceptar tots els termes de la 
negociació? Perque voste ha plantejat aixo. Es aixo que vos
te ens diu aquí del dia 14? Perque el que és realment absurd, 
el que és realment absurd és que des d'un Govern de dretes 
ens plantegin a nosaltres en aquests moments si hem fet bé 
o no hem fet bé en la negociació i en la vaga de dia 14, 
crec que si qualque Grup és fora de lloc en aquest tema són 
vostes i no nosaltres, crec que el tema no és aquest. 

EL SR. PRESIDENT 
Vagi acabanl, Sr. Nada!. 

EL SR. NADAL 1 AGUIRR E: 
sa ltl·cs crei m, Sr. oró, q ue el o ll 'cllt: r no ha npli 

cal al pressLlposl el rigo r que lIavia d Ilaver aplicm i no ha 
al1 lica l no nomé el ig()f quc h,,\'io l ' I1(IWI apl ica!. , ino quc 
11 0 ha aplical c) rigo r ex igible al . eus di cur."u. polil ies, el" 
és mé greu i é el gran dcba l de empre. el 'onscllcr lé un 
di curo poJili i el 'on 'el ler de~prés aCllla de forma comrle
tamenl distint a . aquc. la é~ la 110 lra critica fOTwmental i pel 
a ixó ht.;1ll }1r('" ti al aqlle~la c<l11c n:¡ ti la 100:ll il al. 

EL SR. PRESlDENT 
Sí, Sr. Conseller; té la paraula. 

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

Només un moment perque no voldria que hi hagués ma
lentesos. El Govern de la Comunitat Autonoma ha negociat 
sempre i no ha cedit mai, no ha cedit mai, ha negocial. Li 
recordaré una cosa, el darrer Decret deia 45 metres per hotel 
i per apartaments i va acabar en 45 metres per apartaments 
i 60 per hotel, després de la negociació, aixo és el que es 
va conseguir en la negociació . Si voste em parla que nego
ciar és cedir per comparar-ho amb altres 1I0es , aquí no s'ha 
cedit mai , senzillament s'ha negociat i ha sortit bé. 

Gr3cies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia vol recordar el que ha dit anterior

ment, que ens cenyim al debat de pressuposts, perque jo com
prenc que els Srs. Diputats han qúedat amb ganes d~ COfl

versar antcriorment, pero som a la primera es mena i hem 
passat quasi una hora i jo vull recordar que arribarem a la 
Secció 14, sigui I'hora que sigui. Per tant, jo deman als Srs. 
Diputats que se cenyeixin al que fan i procurin fer-ho amb 
la majar brevetat possible. 

Passam a votar l'esmena 2400/ 88 del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 20. Vots en contra, 

30. Abstencions, 6. Queda, ido, rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre seguidament les esmenes 2773/ 88, 
2774/ 88 del Grup Parlamentari PSM-EMM. Per defensar 
aquestes esmenes té la paraula el Diputat Sr. Sena. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí. 
Tal com denunciavem fa un moment, hi ha a tot pres

supost una serie d'imprecisions, números a vegades posats 
una mica «a bulto»i en concreten aquestes dues es menes que 
defensam conjuntament i si tothom hi ve a bé votarem tam
bé conjuntament, no hi ha cap problema, demanam dava
llar 12 milions en total, dos a primera esmena i deu a la se
gona, ja que pensam que són xifres que baIlen un poc i que 
són una mica inflades per al que és la realitat del CapítoI 
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11 d'aquest Programa de la Conselleria de Turisme. 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Passam a votar les esmenes 2773 i 2774/88 del Grup 

Parlamentari PSM-EEM. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en contra, 

30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació. 

L.:esmena 2305/88 del Grup Parlamentari CDS fa refe
rencia a distintes seccions. Jo deman al Sr. Portaveu si la 
vol defensar ara o si prefereix defensar-Ia a la Secció on hi 
ha la imputació de la nova partida que es crea. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. La defensarem a la Secció 31. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passa, ido, a debat !'esmena 2404/ 88 del Grup Parla

mentari SOCIALISTA. Per defensar aquesta esmena té la pa
raula el Diputat Sr. loan Nada!' 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Sí, Sr. President. 
Aquesta es mena és una esmena de reducció de 50 mi

lions d'aquesta Secció i d'aquest Subconcepte, perque ente
nem que avui per avui no són necessaries les subvencions a 
empreses privades per a la seva reconversió. Creim que el sec
tor és suficientment capitalitzat per no destinar els doblers 
públics a la scva reconyersió, sinó que és preferible destinar
los a actuacions públiques dins les arees o zones turístiques 
més desfayorides o més degradades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portayeus deIs Grups Parlamentaris que vulguin in

teryenir. 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEl'vl té la parau

la el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA r BUSQUETS; 
Gracies. Sr. President. 
El nostre Grup té una esmena a aquest malcix Subpro

grama i Subconcepte de rebaixa de 20 milions, passant la 
quantitat de 50 a 30, i la nostra esmena de rcducció, que 
és la 2779, no total de la partida com fa el Grup SOCIA
LISTA, era perque yarem escoltar amb molta d'alenció la il1-
tencionalitat de! Govern que aixo fossin unes ajudes a la pe
tita empresa de menys de 125 Ilits si no Yarem entendre 
malamenl el Conseller a la seya compareixen<;a, pero el que 
sí demanaríem al Govern, per poder prendre una posició real 
respecte tant de I'esmena del G[ up SOCIALISTA com de la 
nostra, és a yeure si hi ha hagut pcticions suficients el 88 
o el 87 que facin que sigui yiable i necessari aquest projecte 
que el Govern ens planteja als prcssuposts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. Té la parauJa el Sr. Conseller 

de Turisme. 

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

Sí, Sr. President. 
Enguany s'ha esgotat el credit turístic a la petita empre

sa, no només ya destinat a empreses d'allotjament de menys 
de 125 Ilits, sinó que va a bars i restaurants de I'oferta turís
tica en existencia, és a dir, no per a inversió nova, sinó per 
a remodelació. 1 s'ha esgotat. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Diputat Sr. Capó. 

EL SR. CAPO I GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Mol! breument, simplement dir que nosaltres yotarem 

en contra d'aquesta esmena perque creim, tal com ha dit el 
Conseller, que s'ha esgotat e! pressupost d'enguany i que aixo 
són subyencions per a interessos, per a préstecs a empreses 
turístiques, tant bars com sobretot els hotels petits de menys 
de 125 llits i que per l'efecte multiplicador que aixó té quant 
a la inyersió que es realitza i tenint en compte la política, 
que és coinciden! amb aquesta Cambra, de renoyació del sec
to!, hoteler, creim que no es pot 'donar suport a aquestes 
esmenes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Quant a I'esmena 2292/88 del Grup Parlamentari CDS 

també pareix que és en el mateix sentit, encara que sigui dins 
una global de canvi de partides. Demanam al Sr. Portaveu 
si la yol defensar també ara, perque es procedira a votació 
i quedaran ... 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President, pero tal yegada abans hauríem 

d'aclarir una qüestió d'ordre, perque aquestes es menes del 
Grup Parlamentari CDS que s'han quadrat quant a incre
Illents i baixes una per una, a Comisió i a Ponencia es va 
prendre la determinació de votar línia per línia per 
homologar-les amb la resta d'esmenes deis altres Grups. Si 
el President hi ye abé, podem seguir la mateixa sistematica, 
pero en aquest cas yotaríem la tercera línia de l'esmena nos
tra 2292, que ja s'ha argumentat suficientment per la resta 
deis Grups i a més es por votar conjuntament amb la 2404 
del Grup SOCIAUSTA.·· 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Bé, fon;osament en aquest moment del debat només po

dem voLar la línia que coincideix amb l'esmena del Grup SO
CJAUSTA, el contrari seria introduir altres seccions que no 
podelll introduir en aquest moment. 

Per tant, passam a votar l'esmena 2404/88 i la linia de 
50 milions també, que coincideix exactament amb les parti
des del Grup Parlamcntari SOCIAUSTA, de l'esmena del 
CDS. 

Sres. ¡Srs. Diputats de voten a favor, es volen posar 
drets? Gracies. 
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Sres. j Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en contra 

29. Abstencions, 5. Queden rebutjades, ido, les esmenes i la 
línia de l'esmena que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre les esmenes 2775 i 2778/88 del Grup 
Parlamentari PSM-EEM. Per defensar-les té la paraula el Di
putat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUFrs: 
Sí; gracies, Sr. President. 

'. Som davant dues esmenes tecniques, pero pensam que 
amb un contengut polític important i sobretot per fer uns 
pressuposts tecnicament ben fets. No es tracta de davallar 
o pujar partides pressupostaries ja que nosaltres entenem que 
els 30 milions que pensa dedicar el Govern a l'Escola de Tu
risme és una partida interessant amb un objectiu important 
i que en conseqüencia la mantenim amb els 30 m.ilíons, pero 
nosaltres entenem que no es pot entendre que siguin Capítol 
VI aquests doblers que van de fet a un professorat universi
tari, a la Universitat, perque aquesta ese ola funcioni; aixo, 
d'acord amb la mateixa normativa del Pressupost del Govern, 
dictada per la Conselleria d'Economia i Hisenda aquest es
tiu i publicada al Butlletí Oficial de la Comunitat Autono
ma, nosaltres creim que seguint aquest esperit, aquesta par
tida pressupostaria ha de ser Capítol IV, ho deim així de ciar 
i ens pareix que seria un error important que figuras al Ca
pítol VI, ja que I'Escola de Turisme no és una escola oficial, 
no és de la Comunitat Autónoma, tampoc no és exactament 
de la Universitat i en conseqüencia ens pareix que ha de que
dar cIar que no és inversió, no és Capítol VI, sino que a 
tot estirar pot ser Capítol IV. 

Demanaríem una reflexió i fins i tot que el Conseller 
d'Hisenda digués un poc la seva versió o justificació si és 
que aixo pot ser Capítol VI. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir. 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Diputat Sr. Planells. 

EL SR. PLANELLS I PLANELLS: 
Sí, Sr. President. 
Es que em pareix que en Ponencia es va aprovar una 

es mena del Grup Parlamentari d'UM que donava de baixa 
aquesta partida de Capítol VI i la passava a Capítol VII, 
per tant ara no es pot esmenar com a Capítol VI perque 
ja s'ha incorporat a Capítol VII, segons el dictamen de Po
nencia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra, té la paraula per acceptar o no. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí, senyor. 
En aquest moment es tracta de veure si UM pot veure 

aquesta problematica de transacció; efectivament, Sr. Planells, 
vosté té raó, peró no és Capítol VII tampoc aixó ha de ser 
Capítol IV, és unícament Capítol IV segons la normativa pres
supostaria de la Comunitat. Perdó, i direm per que, Sr. Pre-

sident, si em permet aques! bis, perque no és inversió el que 
el Govern de la Comunitat paga amb aquests JO milions, la 
inversió és feta, el Govern el que paga és el professorat, paga 
els mijans de funcionament de l'Escola de Turisme i aixo és 
Capítol l V, no és Capitol V 1. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Vice-presidenr del Govern, té la paraula. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (loan Huguet 
Rotger): 

Gracies, Sr. President. 
Si és possible demanaria, sense sortir de la sala, un pe

tit recés d'un m.inul per aclarir aquest tema, perque si és alta
baixa i no afecta en aquest moment increment ni disrninució 
tal com venim en el debat d'aquest pressupost i realment la 
tecnica pressuposUlria fa que aixo hagi d'anar computat a 
Capitol IV, m'agradaria tenir una consulta per veure si po
dem arribar a un acord i amb aquesta transacció acceptar
ho i si no és possible, no. 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha cap inconvenient que hi hagi un recés d'un 

minut, pero cree que no és necessario Es un canvi de partida 
simplement, passa de Capitol VIl a Capítol IV i alesheres 
s'ha de saber si té raó o no el Sr. Serra, que pareix que la 
té. Pareix, he dit; pareix que la té. 

Té la paraula el Portaveu d'UM, Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Per proposar en aques! cas la transacció. que seria el 

canvi de partida de l'esmena que ja s'ha incorporat al text, 
4ue es al Capltol Vll, passar-la al Capitol I V, tal c'om diu 
el PSM-EEM, sense parlar de quantitats. 

EL SR. RPESIDENT: 
El Sr. Quetglas té la paraula. 

EL SR. PASCUAL l AMOROS: 
Es una posició intermedia entre I'esmena del PSM i el 

text que és aprovat, i en aquest cas el que és intermedi és 
canviar de partida i no acceptar noves baixes, naturalment, 
perque ja s'han aprovat. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Quetglas té la paraula: 

El SR. QUETGl..AS I ROSANES· 
Sí, Sr. President. VuIl donar la raó a l'esmentat, efecti

vament aixo correspon a Capitol 1 Y. El Govern tendria se
rioses dificultats de gestió d'aquesta partida en .despeses de 
funcionament si fos a Capítol VII i vuIl discrepar de l'opi
nió del Portaveu d'UM, aixó no és una transacció, aixo és 
simplement i planerament acceptar l'esmena del PSM-EEM 
i el que és estrany i quasi lamentable és que hagim hagut 
d'arribar a PIenari, perque aquesta argumentació els Grups 
de l'Oposició I'hem feta a Ponencia i en Comissió, dient que 
aixó era una partida mal comptabilitzada, mal imputada i 
al Plenari encara s'ha de demanar un minut de temps per 
arribar a acceptar el que simplement és evident, que les des
peses de funcionament que es gestionen per via de subven-
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ció han d'anar a Capítol IV no a Capítol VIL 
Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
El Diputat Sr. Nadal té la paraula. 

EL SR. NADAL I AGUIRRE: 
Jo crec, Sr. President, que el que s'ha de votar és I'es

mena, no cap transacció, perque no hi ha cap transacció, 
aquí el que s'ha de votar és l'esmena del PSM-EEM, que 
és el que es va debatre en Comissió i per tant crec que és 
l'única cosa que cal fer, perque arnés és l'actitud correcta. 

EL SR. PRESIDENT: 
En vista que no hi ha acord haurem de decretar el recés 

d'un minut per si arriben a un acord. Si? 
Aleshores, si es posen d'acord en dos minuts, jo cree 

que el tema és d'un minut i jo en don dos, per tant s'aixeca 
la Sessió per dos min uts perque puguin arreglar aquesta di
ferencia, sen se sortir de la sala si pot ser. Només s'aixequin 
els Portaveus i e1s altres senyors que seguin . 

EL SR. PRESIDENT: 
... del PSM-EEM, pareix que hi ha acord, no ho tornín 

a espanyar. HI ha acord que e~ \Ol! re~mena o ... ? 
Pareix que diuen que hi ha acord, pero aquesta Presi

dencia demanaria si li voldrien fer a saber quin acord hi ha. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí, grácies ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra, el Sr. President... 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
No, perdó, que parli el Molt Honorable Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. President té la paraula. 

EL SR. PRESlDENT DEL GOVERN (Gabriel Cañellas i 
Fons): 

Simplement per dir-li que s'accepta l'esmena presentada 
i per tant aquesta partida passa del Capítol VII al Capítol IV. 

EL SR. PRESlDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, passam a votar les esmenes 2775 

i 2778, perque són complementaries, primer una i després 
I'altra ... Digui, Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Perdoni, Sr. President, és que en aquest moment la bai

xa del Capítol Vl que nosaltres manteníem seria baixa del 
Capitol VII, d'acord amb l'esmena aprovada per UM i en 
canvi l'alta seria l'esmena 2775/88. De fet, votam només la 
2775/88, amb una alta de 30 milions i una baixa de 30 de 
Capítol VIl, i I'altra es mena queda retirada perque ja no ten
dria sentit. Ha repetesc, Sr. President? 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo ho he entes, ja ho he entes. Que passen 30 milions 

a Capítol IV i hi ha una baixa de 30 milions a Capital VII. 

Aleshores seria una esmena votada i una transacció presen
tada i votada; si hem de passar a Capítol IV, hem de llevar 
del Capítol VII, no hi ha cap es mena viva. El Sr. Quetglas 
té la paraula. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Perdoni, em permet discrepar de la interpretació de Pre

sidencia i faré un argument. No hi ha cap transacció; quan 
qualcú fa una esmena, per exemple, a un determinat article 
i després aquest article canvia de numeració, l'esmena s'en
tén que és al nou; per tant I'esmena baixa del PSM, que ara 
és a Capítol VI, s'ha d'entendre que és on ara són els do
blers, que és a Capítol VII, després del pas per Ponencia i 
Comissió, pero no hi ha una transacció, al meu judici, sinó 
simplement que s'ha canviat la numeració, s'ha canviat la im
putació de partides. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia lamenta diferir de la seva interpre

tació, perque no és un article i els doblers no tenen noms 
ni cognoms, són 30 milions que hi ha a la partida VI, no 
vol dir que sigui la mateixa encara que s'entengui que ha éso 
Aleshores s'han de baixar els 30 milions del Capítol VII, vosle 
diu que han passat al Capital VlI, pero 30 milions dins 20.000 
milions de pessetes no tenen nom ni cognoms, són 30 mi
lions de pessetes que hi ha al Capítol VII que si no els treim 
no es pot entendre que aquest VI és el VII. Aquí hi ha un 
error, aleshores s'ha d'admetre una transaccional canviat el 
Capítol VI. per Capitol VIl-per treure aquesta quantital, és 
a dir, l'articulat és una cosa i els doblers són una altra. 

Estam d'acord, Srs. Portaveus, i admetem la transaccio
nal de passar el que diu Capítol VI a Capítol VII? Alesho
res votarem la 2778, pero entenent que és el Capítol VII en 
lloc del Capítol VI. Esta d'acord, Sr. Sena? Esta d'acord, 
Sr. President de la Comunitat? Ido si es tam d'acord tots, 
anem a votar. 

Sres. i Srs . . Diputats que votin a favor de l'esmena 
2775/ 88 i la 2778 entenent que Capítol VI és Capítol VII, 
es volen posar drets, per favor? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Abstencions? 
Queden aprovades per unanimitat; com s'ha vist, dialo

gar dur a resultats positius. 
Passam a debatre l'esmena 2776/88 del Grup Parlamen

tari PSM-EEM i per defensar-la té la paraula el Diputat Sr. 
Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Des qife som en aquest Parlament cada any discutim 

l' Escola d' Hostaleria 1 la formació professional a Hoslaleria. 
Enguany pareix que el projecte d'Escola d'Hostaleria esta 
fet, que és segellat al Col·legi d'Arquitectes, segons ens va 
dir el Conseller a la seva compareixenc;:a i si la memoria no 
em falla, i en conseqüencia el que falten són doblers per co
men<,:ar les obres i posar-la en marxa el més aviat possible. 
Ates que nasal tres en aixo de l'any 92 no hi creim molt, en 
les xarangues que hi ha muntades, pero sí que creim en la 
qüestió de l'Acta Unica Europea, perque és una realitat, ales
hores volem que hi hagi una partida pressupostaria impor
tant per a l'Escola d'Hostaleria i I'hem avaluada en 100 mi
lions de pessetes perque es puguin gastar dins el 89 i en 
conseqüencia, que per ventura el 90 l'escola pugui ser oberta 
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en marxa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
No havent-hi intervencions, procedeix sotmetre a vota

ció I'esmena 2776/ 88; per aixó aquesta Presidencia demana 
a les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor si es volen posar 
drets. Moltes gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es vo len posar 
drets? 

Sres. i Sr:s. Diputats que s'abstenen, es "olen posar drets? 
Gracies. . 

Resultat de la Votació: Vots a favo r, 4. Vots en contra, 
30. Abstencions, 22. Queda, ido, rebutjada I'esmena que aca
bam de votar. 

Passam a I'esmena 2777/ 88 també del Grup Parlamen
tari PSM-EEM i per defensar-Ia té la paraula el Diputat Sr. 
Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
~actuació que té prevista la ConselIeria en materia de 

formació professional mitjan<yant un conveni amb centrals sin
dicals, actualment vigent amb I'UGT, ens sembla ura bona 
actuació, pero nosaltres pensam que la formació professional 
hauría d'anar tOla a una mateixa Consellena ¡aquesta Con
selleria hauria de servir de coordinadora i de motor de la 
formació professional, ens referim naturalment a la Conse
lleria de Treball. 

A1eshores nosaltres propugnam la rebaixa d'aquest 5 mi
lions de pessetes prevists en aquesta partida de la Conselle
ria de Turisme i passar-Ios a la Conselleria de TrebaJl perque 
faci practicam'ent el mateix, pero_que-Ies funcions de forma
ció professional les exercís únicament una ConseIleria, aix í 
sí, recollint iniciatives i recoJlint fins i tot mitjans economics 
si és que la ConseJleria de Treball en té pocs. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
No havent-hi intervencions, passam a votació I'esmena 

2777/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

30. Abstencions, 2. Queda, ido, rebutjada I'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre l'esmena 2779/88 del Grup Parlamen
tari PSM-EEM. Per defensar-Ia té la paraula, per part 
d'aquest Grup, el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
El debat d'aquesta esmena s'ha fet quan el Grup SOCIA

LISTA i el CDS han fet votar les seves esmenes de reduccíó 
de la partida de 50 milions dedicada a crectits. Nosaltres pro
pugnam una rebaixa de 20 i per tant la partida quedaria en 
30; no estam en contra de la política aquesta radicalment, 
pero sí creirn que s'ha d'ajustar una mica més, perque hi ha 
hagut alguns exemples de credits que per ventura no s'hau-

nen d'haver concedit. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per pan del Grup Parlamentari SOCIALISTA té la pa

raula el Diputar Sr. Nada!' 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Sr. President, el nostre Grup votara en contra d'aquesta 

esmena perque entén que avui hi ha mitjans suficients per
que el sector privat pugui acudir als sistemes normals de fi
nanc;ació de I'empresa i com ja hem dit abans, quan hem 
defensat la nostra esmena, creim que els doblers públics han 
d'anar en aquest cas destinats al sector públic, al sector que 
pot incidir damunt tots els ciutadans, tant eJs turistes com 
els nacionals, i no a subvencionar empreses que nosaltn" 
creim que tenen, com he dit abans, una capitalització su h
cient, tant en immobles com en efectius, per poder atellure 
la seva propia reconversió; per tant, nosaltres votarem en 
contra. 

EL SR . PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Diputat, Sr. Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Gracies, Sr. President. 
Agrai"r en primer Hoc al representant del PSM-EEM que 

estigui d'acord amb aquesta política, pero eH considera que 
la quantitat no és ajustada, i nosaltres creim que sí i que, 
a més, ens oposarem amb els mateixos raonaments que hem 
fet a I'altra esmena del Partit Socialista. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació, ido, l'esmena 2779/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Gritcies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 7. Vots en contra, 

49. No hi ha abstencións. Queda, ido, rebutjada l'esmena que 
acabam de sotmetre a votació. 

I..:esmena 2305/88 del Grup Parlamentari CDS també és 
una esmena que combina aquesta secció amb altres. Sr. Por
taveu, la vol defensar ara o la defensara quan siguem a I'al
tra Secció? 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Cree que havíem adoptat la solució de defensar cada 

línia, no? Bé, aquí tenim dues esmenes que defensaré con
juntament, que afecten la Secció 12. En primer lloc vulI acla
rir que són unes esmenes que per la mateixa sistematica de 
la nostra presentació d'esmenes van encaminades a finanear 
altres projectes alternatius que representen les nostres esme
nes i són dues rebaixes; en concret, una al Subconcepte 22.706 
del Subprograma 75.11.00, que es refereix a una rebaixa de 
15 milions de pessetes a una partida d'estudis i treballs tec
nics de la Direcció i Serveis Generals de la ConselIeria, que 
per un import de 30 milions no la veim suficientment justi
ficada, i per altra banda una esmena de sentit contrari a la 
que hem discutit ara, deixar la partida de la construcció de 
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l'Escola d'Hostaleria a 1.000 pessetes, perque a¡xo es con
gruent o conseqüencia de la compareixen.,:a del Sr. Conseller 
davant la Comissió d'Economia i Hisenda per explicar el pres
supost, quan va dir que tanmateix l'any 1989 les possibilitats 
de fer una inversió efectiva sob re l'Escola d'Hostaleria prac
ticament eren nul ·les i davant la nostra suggerencia que aques
ta partida podia quedar en conseqüencia oberta amb 1.000 
pessetes, ell practicament va as sentir. Aleshores, logicament 
pareix que no té cap justificació tenir oberta una partida amb 
quantitats importants, 20 milions, 10 milions -en aquests 
moments cree que la partida és de 10 milions de pessetes des
prés del seu pas per Comissió- i proposam aquestes baixes 
per financ,:ar, com ja he dit abans, projectes alternatius 
d'aquest Grup Parlamentario 

Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus dels Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Passam a votació, ido, les partides que corresponen a 

la Secció 12 de I'esmcna 2305/ 88 del Grup Parlamelltari CDS. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en contra, 

29. Abstencions, 5. Queda, ido, rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre les esmenes 2406 i 2402/88 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. Per defensar aquestes es menes 
té la paraula el Diputat Sr. loan Nada!' 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Sr. President, aquestes dues esmenes es defensen con

juntament perque una va en relació amb l'altra en la creació 
de l'Empresa Pública de Promoció Turística, que creim que 
ja s'hauria d'haver creat; el Conseller es va comprometre en 
aquest Parlament a crear-la fa ja dos pressuposts, jo cree que 
la llei que hi ha presentada en aq uest Parlament no és causa 
perque aixo no s'hagi pogut dur endavant, sinó que voste 
hagués pogut presentar el seu propi projecte fa temps i per 
tant nosaltres creil11, Sr. Conseller, que aquesta Empresa PÚ
blica de Prol11oció ja hauria d'estar en funcionament. Per 
tant, mantendrem les eSl11enes presentades. 

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

'. 

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

Sr. Nadal, l'any passal en el pressupost es va presel1lar 
la constitució d'una empresa pública, i vostes varen decidir 
que no era oportú fins que no s'hagués fet una llei general 
de Creació d'Empreses Públiques. Jo només li deman que 
reflexioni les coses que di u, perque si no, ens arribarem a 
armar un embolic que sera gros. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Nada!. 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Sr. Conseller, el Govern, des d'aquella discussió de pres

suposts, va estar set mesos a presentar el Projecte de Llei. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari AP-PL, 

el Diputat Sr. Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Sr. Nadal, d'aixo ja n'hem parlat abans i jo crec que 

ha quedat suficientment clar que ens hem d'oposar a la seva 
esmena. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a la votació, ido, les esmenes 2406 y 2402/88 

del Grllp Parlamentari SOCIALISTA. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es vo len posar 

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

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abslenen? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 20. Vots en contra, 

29. Abstencions, 6. Queden, ido, rebutjades les dues eSll1e
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre l'esll1ena 2408/88 del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA. Per a la seva defensa i per part d'aquest 
Grup té la paraula el Diputat Sr. Febrer. 

EL SR. FERRER 1 GENER: 
Gracies, Sr. President. 
Podríem agrupar les dues es menes, 2408 i 2409, ja que 

incideixen sobre el mateix. Es tracta de dues esmenes del Sub
programa 75.31.00 que fan referencia ni més ni manco a dues 
altes per raó totes dues de 20 ll1ilions de pessetes, que tenen 
per objecte, dins els objectius del programa que té el Go
vern, de millorar l'entorn turístico Nosaltres evidentment te
nim ganes de convenir amb els ajuntaments per a la millora 
de l'entorn turÍstic i el que feim és augmentar aquesta parti
da, que és dotada amb 76.100.000 pessetes, pero com que 
no hi ha cap d'aquests programes volem inclure'n dos de [,il la 
de Menorca que consideram que en certa manera necessiten 
millorar l'entorn turÍstic i posam per una banda la zona pú
blica de Cala Pedrera del Castell, que causalment és una cala 
situada a la zona més degradada de Llevant, pero amb pos
sib il itats d'una certa recuperació; és la cala del poble, és si
tuada en una zona important d'lln entorn d'urbanitzacions 
que precisament aquesta cala és l'únie lloc que tenen per anar 
a la mar i per millorar l'oferta turística d'aquesta zona 110-

saltres consideram que aquesta partida s'hauria d'incremen
tar en 10 milions de pessetes. 1 per l'altra banda tenim, a 
la zona de Ciutadella, es Pinaret, una zona verda situada en 
un endavament d'urbanitzacions, a la banda esquerra de San
tandria, que agafa des de Cala Blanca fins a Ciutadella, i 
és Ulla zona d'esbarjo que és un pinar que realment necessi
taria un equipament. Nosaltres demanam una certa sensibi
litat per a la millora de ¡'oferta turística en una zona com 
és Menorca i demanam precisamcnt que aquesta partida, ja 
que és dotada en 76.100.000 pessetes que sembla que ja estan 
compromesos, senzillament 411C s'll1crementin en 20 milions 
més. 
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