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Continua ció. 

EL SR PRESIDENT: 

Diu el Lletrat, cosa rara, que és aprovada i mantengu
da perque vos tes la passen per mantenir-Ia al Plenario Si, Sr 
Sena. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Per questió d'ordre explicaré a tot el PIe el perque. Era 
perque després de la seva aprovació dins Comissió hi va ha
ver una mica de confusió entre el Grup MIXT, la majoria, 
etc. i la veritat és que jo vaig quedar que no sabia cert si -
s'havia aprovat i per aixó la vaig mantenir. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, idó, al debal del Subprograma 42.20.08, on hi 
ha un vot particular del Grup Parlamentari SOCIALISTA 
per a l'aprovació de l'esmena 1865 del Grup Parlamentari 
UM. Per defensar aquest VOl particular i per aquesl Grup 
té la paraula el Diputat Sr Sena. 

EL SR SERRA I VICH: 

Gracies, Sr President. 

Sra Consellera, fa poes mesos va . firmar un conveni 
amb el MEC, conveni que va presentar en Comissió com 
una de les estrelles del seu pla en materia esportiva, com 
era el Pla d'Extensió d'Educació Física a l'ambit escolar no 
universitari. Clar, nosaItres hem quedat sorpresos davant 
aquesta esmena feta precisament pel seu Grup, pel seu ma
teix partit. No sabem si ja és que aquest partit ha fet aigua i 
els seus membres ja va totalment descoordinats o, jo li faria 
una pregunta molt concreta, quin és el valor de la seva fir
ma davant un conveni amb el MEC?, ens sembla molt greu 
que un Pla tan important com aquest, un Pla a quatre anys 
que suposara una inversió, en nombre rodó, entre Ajunta
ments, el Govern Balear i el MEC, de 3.000 milions, la qual 
cosa fa que puguem dotar aquestes illes d'una infrastructu
ra esportiva molt important i sobretot d'una instal.lació 
que aquí hem defensat moltes vegades, que és la més rendi
ble. 

Quan parlam de rendibilitat no parla m de doblers, par
lam d'utilització, és un tipus d'instal.lació molt concreta, 
com és un poliesportiu cobert, com és una pista polivalent 
coberta, que nosaltres creim que s'ha de defensar en tot i 
per tot i per aixo mantenim aquest vot particular. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Conseller d'Economia i Hísenda, Sr 
Forcades. 

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

Efectivament és un convení estrella, és un objectÍu que 

s'ha defensat en els plans estrategics de la Conselleria, s'ha 
exposal i com a conseqüencia l'ha dut bé a terme i l'ha fir
mat d'una forma molt intel.ligent i hem aconseguit en cena 
manera tornar la moneda al Govern Cenlral, perque. hem 
firmat un conveni a sensu contrario del de carreleres, de 
manera que en aquest moment nosaltres aconseguim que 
pagarem a mesura que rebem les cerlificacions. 

Aleshores, si voste contempla el tema en general, veu
ra que per una part hi ha unes instal.lacions esportives afer 
amb el Minisleri, que quan tenguem la seguretat que real
ment arrencanl1es posarem, pero tal com van les obres no 
pensam que puguin certificar més de 150 milions de pesse
tes i per altra part no volem perdre l'ajuda que a través deIs 
Consells Insulars es fa en el tema d'instaLlacions esportives. 

En aquest moment, a més, hi ha la possibilitat de tenir 
unes reunions amb els Consells Insulars per acconseguir 
coordinar aquesta infrastructura, que per voste no hi ha a 
problema, pero que realment hi ha malentesos perque no 
sabem si les infrastructures que es duran a terme seran útils 
per a tota la Comunitat. 

En conseqüencia, en el moment que tenguem el Pla 
d'Obres del Ministeri, quan tenguem realment les locali
tats, en reunions amb els Consells Insulars podrem diversi
ficar o unificar esfor<;os, de manera que és un pla estrella, 
es manté la paraula, és intel.ligentment defensat abm el 
MEC, és perfectament firmat i ara tendrem una postura co
moda,.perque pagarem a mesura que certifiquin i no ho ho 
farem per endavant. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Sena. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. 

O sigui que voste defensa que firma un conveni i no 
manté la partida pressupostaría que necessita aquest ma
teix conveni. Es molt delicat el que acaba de dir, perque les 
instal.lacíons esportives per a l'any que vé ja estan compro
meses, ja se sap exactament quín~s són. Dins una Comuni
tal on són capa<;os de fer un hotel de 150, 200, 300 places 
en set mesos, que se'n fan seguit seguit, creure que els com
promissos que hí ha amb aquestes instal.lacions esportives 
no es poden fer en un any és d'una ingenüitat o d'una falta 
de coneixement de com funciona la construcció dins aques
ta Comunitat que espanta. 

Per altra part, voste posa en dubte la utilítat d'aquestes 
instal.lacions per a la Comunitat. Sí llegeix el conveni, és 
moll clar; les instal.lacíons són de caracter escolar, durant 
les hores escolars, quan no són hores escolars queden al 
servei del poble, al serveí de tota la Comunítat. 

Gracies. 
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EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d'Economia i Hisenda. 

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

D'hoteIs, no n'entenc, supos que voste n'entén molt i 
per tant respecto la seva opinió; sI q'ue comen~ a entendre 
com s'executa un pla. AJeshores la nostra experi~ncia és 
que pe)' una parl pensam que la certificació, no les obres, 
que cs faran duranL ¡'any 1990 no pujaran per damunt de 
150 mjJjons de pesselcs 1, per altra pan, peo am que COrn

plementariament, fins a saber com arrenca aquest conveni, 
els Consells Insulars faran les obres complementaries. 

Una vegada vegem com funciona aquest conveni i els 
Consells Insulars estiguin d'acord que realment es resolen 
els seus problemes a través d'aquest conveni, podrem unifi
ca r el for~() i a leshores jo parlo d'instal.laeions esportives 
que Lambé serveixen per a eseolars i per a pobles, pero hem 
de veurc com (unciona el. eonveni i aleshores jo li pue dir 
perfeetament que pensam que les obres s'han adjudicat, pe
ro no pensam que rebem eertificaeions per més d'aquesta 
quantitat. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grups Parlamentari CDS, té la pllraula el 
Diputat Sr Trias. .'., . 

EL SR TRIAS I ARBOS: 

Gracies, Sr Presiden1. 

Sr Forcades, enhorabona. Jo vull alabar la intel.ligen
cia del seu Govern, que és capa~ de fer jugades d'aquest ti
pus al Govern Central, pero jo cree que qua n voste signen 
un conveni, encara que sigui amb el Govern Central, el que 
s'ha de fer - a més els pertoca fer-ho per llei - és que des
prés en els pressuposts hi hagi un reflex de la partida a la 
qual vostes s'han compromes a aportar en aquest eonveni 
que signen. 

No obstant aixó i reiterant la qüéstio del famós darrer 
paragraf de l'article 2n. de la Llei de Pressuposts que aca
bam d'aprovar, el que diguem aquí i la vinculació que do
nem en el pressupost a aquesta partida no aninl ni envant 
ni enrera, pero de totes maneres si voste ereu que aixo no 
es por eomplir al llarg d'un any consigni la partida que le
galment ha de consignar i després faei les modificacions de 
credit que cregui necessaries, que en aixó són experts. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa
raula el Portaveu Sr López Casasnovas. 

EL SR LOPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. 

Quan he sentit l'exposició del Sr Conseller d'Econo
mia i Hisenda m'ha vengut al cervell el verb grec incoatiu 
eurisko. Eureka!, Sr Conseller, voste ha ha trobat i ho ha 
fet molt bé, realment és intel.ligent el que acaben de pro
posar a a través d'aquesta esmena i per suposat nosaltres 
donarem suport al vot particular. 

Mirin, els Consells Insulars inicialment havien estat 
convidats a participar en el programa del MiniSleri d'Edu
cació i Ciencia, el programa de les Olimpfades del 92, que 
no només s'havia de traduir en in(Taslructura esportiva, si
nó també en dotació de professors d'Educació Física per al 
centres d'EGB. Si no ho recordam malament, 250 milions 
de pessetes és la quantitat que el Govern es va eomprome
tre a aportar als pressuposts del 89 i, a més, són pressupos
ts quatriennals, hem d'arribar fins al 92 i cada any hi ha -
d'haver una inversió. 

AleShores, si hi ha disponibilitat pressupostaria, se sig
na el eonveni; si no hi ha disponibilitat pressupostaria, no 
es pot signar, almenys aquesta és la filosofia que vos tes fan 
servir per a l' Administració local i per als Consells Insulars 
via Pla Territorial d'equiparÍlents esportius. Per norma, 
vos tés obliguen que els Plens corresponents deIs Ajunta
ments i deIs Consells Insulars aprovin la certificació de dis
ponibilitat pressuposUlria a l'exercici anual corresponent; 
llavors remetre's ara a la possibilitat de certificacions d'o
bres esta molt bé, esta molt bé des del seu punt de vista,pe
ro realment és una sortida improcedent. A més, contem
plam·amb un cert cstupo que vost~ han compres que els 
Consells Insulars quedaven fora aleshores era mon més 
rendible per a vostes involucrar els Consclls Insulars, pero 
hem de ser a les verdes 1 a Les madures i vos tes només ens 
valen al moment de pagar, pero no valen que el Consells 
Insulars partieipin en el moment lluit de sortir la fotografia 
a l'hora de signar convenis. 

En definitiva, nosaltres estam d'acord a dotar el Pla 
Territorial d'equipaments esporLius, pero teJúm una esmc
na difercnt, proposam que sigui a través de tes inversions 
immalerials , que les materialitzem a través del Pla Territo
rial i 110 a través d'aquesl subterfugis que a nosaltres no ens 
satisfan en absolul. E l prom~ ha de ser ates, diucn almenys 
a la meya terra; esperem que en aqucsta tan es timada de 
Mallorca també sigui igual. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Serra. Per que demana la paraula? El debat s'ha 
conelos, no? La pot usar, pero ... 

Té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. 

Simplement per refor~r un poe les paraules que acaba 
de dir el Sr López i Casasnovas. Evidentment és un pla a 
quatre anys, té un compromÍs a quatre anys, si comen~m a 
retardar-nos a la primera, que passara al cap de quatre 
anys? Arribarem als sis anys. A qualsevol persona normal, 
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quan una cosa surt de la seva normalitat l'estranya i el sor
pren; a mi, sincerament, aquesta esmena em pareix total
ment inacceptable i totalment improcedent. 

Gracies. 

EL SR PRESlDENT: 

Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula 
el Diputat Sr Planells. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr President. 

Només per fer dues puntualitzacions. Primer dir al Sr 
López i Casasnovas que al Consell Insular D'Eivissa l'Ad
ministraci6 no el va convidar a cap pla ni un, aixo és la pri
mera cosa que li volia dir. 

Quant a l'explicaci6 que ha donat el Sr Portaveu del 
PSOE per oposar-se a aquesta es mena amb el seu vot parti
cular, ha dit que el conveni que havia signat era molt bó 
per fer instal.lacions esportives. Jo no sé si el Sr Serra sap a 
que dediquen els sous els Consells Insulars, també els dedi
quen a instal.laeions esportives, no? Jo no pue defensar que 
fan amb els sous els al tres Consells Insulars, pero li pue dir 
que els poes sous que ens toquen al Consell Insular d'Eivis
sa els dedicam a instal.acions esportives. Li anuncio que vo
tarem contra el seu vot perque estam totalment a favor de 
l'esmena que va presentar el Grup d'Uni6 Mallorquina. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESlDENT: , 

Passam a votaci6 el vot particular del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjat el vot particu
lar del Grup Parlamentari SOCIALISTA que acabam de 
votar. 

Al Subprograma 45.10.01 hi ha esmenes mantengudes: 
les 1824 i 1825 del Grup Parlamerltari CDS i les 1913, 
1922,1923 i 1924 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Per defensar les primeres esmenes del Grup Parlamen
tari CDS, té la paraula per part d'aquest Grup el Diputat 
Sr Bernat Trias. 

EL SR TRIAS 1 ARBOS: 

Gracies, Sr President. 

L'esmena 1824 fa referencia al Subconcepte 47.000, 
transferencies a empreses privades 5 rnilions de pts.; el sub
programa es diu "construir una adrninistraci6 agil i eficac;" , 
la veritat és que per a l'eficacia i l'agilitat de l'Administra
ci6 un es demana per que 5 rnilions de pessetes en subven
cions a empreses privades. 

La 1826, estudi per a la creaci6 de l'lnstitut de la Do
na. Segons les anotacions que nosaltres tenim l'estudi ja 
s'ha realitzat o alrnenys la partida va ser consignada en el 
pressupost per a l'any 1989, a 60.905 Subconcepte" Subpro
grama 45.1.001. 

EL SR PRESlDENT: 

Per defensar les esmenes 1913, 1922, 1923 i 1924, per 
part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el 
Diputat Sr Darnia Pons. 

EL SR PONS I PONS (Damia): 

Sr President, podría repetir l'enumeracio? 

EL SR PRESlDENT: 

Esmenes 1913, 1922, 1923 i 1924. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Aquestes es~enes es refereixen en definitiva a uns 
conceptes molt semblants d'ubicaci6 geografica diferent i 
que a la vegada contenen una dinamitzaci6 cultural per a 
uns munieipis determinats i alhora la restauració i en algun 
cas la construcció de cases o centres culturals. 

D'acord amb la intervenci6 que en fet a l'esmena a to
talitat a la Secci6 13, er.eim que aixo és una demostració 
practica d'una de les arees d'actuaci6 política que hauda de 
ser prioritaria dins la Conselleria de Cultura. Es necessari 
crear previament una infrastrucutra i sobretot que aquesta 
creació d'infrastrucutra sigui netament prioritaria sempre 
contra l'escenografia cultural, tan ben representada, com 
tots saben, amb aquesta imatge d'aquest color tan alegre, 
perque aquestes infrastructures, alhora que permeten dotar 
d'infrastructura un municipi determinat, fan també aquesta 
doble funció de recuperació d'uns elements patrimonials. 

Es evident que aquestes infrastructres haurien d'anar 
dins una planificaci6 general, no ens acusin que feim esme
nes puntuals a municipis perque reiteradament i erec que 
va ser el Sr Triay, en el darrer debat sobre l'estat de la Co
munitat Autonoma, que va reclmar un Pla d'infrastructura 
cultural en nom del Grup SOCIALISTA, que logicament, 
dins una Conselleria que no es caracteritza precisament per 
la seva voluntat planificadora, va ser inevitablement .febut
jada. 

Pensam que aixo només és una petita gota d'aigua so-
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bre les necessitats que tenen aquests municipis, pero creim 
que és absoutament necessari que Maó, que I'Horta de Fe
lanitx, que Sant Lloren~ des Cardassar amb les Salines i són 
quatre, pero podrien ser quaranta, tengui una actuació per 
part de la ConselLeria que els permeti superar una situació 
d'infrastruclura cultural aboslutament impresentable. 

Moltes gnkies. 

EL SR PRESlDENT: 

Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Miquel Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMOROS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

La baixa que propasa el CDS, a110 de les empreses pri
vades, és una subvenció al Conservatori. De l'Institut Bale
ar de la Dona ja n'hem parlat i per tant no dic res, igual 
que de l'assumpte del Claustre Cultura de Maó, que deixa
ré per a algun company menorquí del Grup POPULAR. 

En general, l'assumpte de les Cases de Cultura, un se
nyor amb una mentalitat planificadora, estatalista, que tot 
és englobat dins un pla, jo no entenc el pla de les Cases de 
Cultura, que siguin I'Horta i Sant Lloren~ des Cardassar a 
Mallorca i les Salines, no ho entenc perque,hi ha altres po
bIes on també fan falta i no sabem per qu~ aquests criteris. 
Hi ha pobles concretament que fa tres anys que han dema
nat la Casa de Cultura al Consell Insular i que el seu Go
vern Socialista de Madrid els ho denega i no és aquí. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESlDENT: 

Per part del Grp Parlamentari PSM-EEM, té la parau
la el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Sí; gracies, Sr President. 

En aguests moments ens agradaria especificar que en 
les dues esmenes del CDS hi ha dues qüestions que ens 
despisten una mica. La primera és que l'esmena 1824, quan 
produeix una baixa al capítol IV, al Subprograma 45.10.01, 
el dubte nostre és a veure si aquesta baixa és possible que 
sigui baixa del Conservatori, perque en aquest cas el Con
servatori seria empresa privada i aleshores aquí sí que ja 
cntraríem en un confusió molt gran i o bé UM no ha entes 
l'esmena o el pressupost esta mal fet, perque si el 47.0 
00.13001 centre de cost és el Conservatori aleshores, la ve
ritat, no pot ser mai, és impossible, no ens quadra res. 

Respecte a la de l'estudi per a la creació de l'Institut 
de la Dona, nosaltres, que voIem que hi hagi aquest insti
tut, volem especificar que maldament a la motivació el 
CDS digui que I'estudi s'ha fet, a nosaltres ens pareix que 
no, el que passa és que hi havia una quantitat grossa per fer 

l'estudi, va quedar desert el concurs i aleshores aquesta 
quantitat esta disponible. Per tant, si avui s'aprovaven 
aquests 5 milions per a l'estudi per a la creació de l'Institut 
de la Dona, serien 5 milions d'enguany més els de l'any pas
sat, que si no ha record malament eren devers 5 i en aquest 
cas crec que realment aquest estudi el podríem fer nosal
tres mateixos amb un parell de vetlades com aquesta. 

Gracies. 

EL SR PREESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Sr Tudurí. 

EL SR TUDURI I MARI: 

Gracies, Sr President. 

El Portaveu d'UM ja ha donat qualque dada d'unes es
mens del CDS i jo em voldria centrar un poc més en els 
centres culturals, ja que buidam la Secció 31 per ompIir de 
qualque manera el Capítol VI a diferents centres culturals. 
Ens sembIa molt bé, peró jo tenia entes que I'Ajuntament 
de Ma6 ja tenia totalment planificat el Centre Cultural de 
Maó, no acab de veure aquesta doble via, si el volem fer 
més gros, com a maones no vull que el toquín, que el res
tauremsí. 

Res més, gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la parauIa el Sr Pons. 

EL SR PONS r PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Amb una mentalitat efectivament planificadora i sa
bent que la Comunitat Autonoma també és Estat, Sr Pas
cual, Estat dins el seu propi territori, per tant centralistes 
tots, pero el que no es pot fet, gua n se'ls ofereix I'oportuni
tal de votar un pla d'inversions culturals, com els va propo
sar el nostre Portaveu Sr Triay, és votar en contra i a conti
nuació, quan es propasen eIements puntuals - n'hi ha més, 
no es preocupi, no són només quatre, n'hi ha bastants més -
lambé votar en contra en nom del Pla que l'altre dia vos tes 
mateixos varen rebutjar. 

Que passa? Que els va bé l'arbitrarietat, que no hi hagi 
actuacions planificades i en el moment que es reclamen 
unes actuacions puntuals davant unes necessitats concretes, 
vostes es valen irrogar el dret de donar a qui vulguin, aixó 
sí que ho saben practicar, l'arbitrarietat. 

Mo!tes gracics. 

EL SR PRESIDENT: 

Passem a votació. Jo vull advertir als Srs Diputats que 
avui acabarem la Sessió i els vui advertir des d'aq uesta Pre-
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sidencia que es perd molt de temps en qüestions fora deis 
temes que debatem; que jo comen<;aré a cricler a l'ordre els 
que surtin per fora i després de dit aixo té la apraula el Sr 
Bernat Trias té la paraula. 

EL SR TRIAS 1 ARBOS: 

Sr President, li promel que procuraré cenyir-me eSlric
tament a l'ordre, pero quant a l'esmena 1824, una de dues 
Sr Pascual, tot el que vosle diu justifica la nostra esmena a 
totalítat, peque resulta que la veritat és que aquest pressu
post és un desgavell, és a dir, no hi cap subprograma que 
s'adcqüi a les partides que després desenvolupen eIl els 
conceptes. Jo tem que quan parlem d'esports voste no digui 
que també són subvencions per al Conservatori, podria suc
ceir. 

Quant a la 1826, si no s'aprova l'esmena, hagi passat el 
que hagi passat duplicarcm el cost; si com han dit hi va ha
ver un Grup que es va adjudicar I'estudi i es va pressupos
tar en menys de 5 milions de pessetes, aleshores ja s'ha ad
judicat, no hi ha per que consignar-lo; si no es va adjudicar, 
s'ha d'incorporar. Per tant, si aquesta esmena no prospera, 
evidentment duplicarem aquesta despesa. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

El Grup SOCIALISTA voldría fer una explicació de 
posició sobre l'esmena del CDS, que no I'hem feta. 

EL SR PRESIDENT: 

Faci, faei. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Serem molt breus. Sr Pascual, ja fa dues vegades que 
diu que les reduccions són de Conservatori, ens agradaria 
que el Conservatori no fos el cala ix de sastre de la Secció 
31, no podem creure que tots els programes de la Conselle
ria de Cultura siguin Conservatori de Música, no ho podem 
creure. Canvü de to, ens expliqui una altra cosa, pero no al 
Conservatori, perque la veritat és que nosaltres no ho cre
im ni voste tampoco 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam a la votació de les emenes 
1824 i 1826 del Grup Parlamentri CDS. 

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

Sres i Sres Diputats que votin en contra, es volen po
sar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 29. VOlS en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les dues 
esmenes que acabam de sotmetre a votaci6 i passam a votar 
les esmenes 1913, 1922, 1923 i 1924 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA 

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

Sres í rs Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abs LcncioIlS? 

Resultat de la Votació: Vots a favor 29, VOls en contra 
30, no hi ha abstencions. Queden rebutjades les esmenes 
que acabam de sotmetre a votació. 

Al Sub-programa 45.20.02 hi ha dues esmenes manten
gudes del Grup Parlamentari SOCIALISTA, la 1946 i la 
1948. Per defensar aquestes es menes té la paraula el Dipu
tat Sr Damia Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Atenent la Presidencia ens cenyirem estrictament al te
ma, no cal dir-ho. Hi ha dos elements que en definitiva se
rien complementaris, un element de tipus inversor, en el 
caS d'un edifici d'Escola de Música de Santanyí, com el ma
teix element de millora del-Conservatori aplicat al cas d'un 
municipi, pero vull fer especial emfasi en l'altre. 

La qüestió de la música ha estat un deis poes elements 
referenl al qua] hem aconseguit arribar a un acord dins el 
marc d'un pacte cultural que jo diria que ha quedat molt 
petit, pero que ha tengut una cosa molt positiva tant en 
normalització lingüística com, en el cas que ens ocupa, 
d'impulsar, practicament crear I'orquestra de les Illes Bale
ars. Pero la música l'hem de co~enc,;ar a fer des de baix, el 
primer escaló són les escoles de música, no podem tenir un 
conservatori on arriba gent sense preparació. Si no volem 
tenir un conservatori sobrecarregat de gent sense prepara
ció que baixi el seu nivell, aquestes escoles han de rebre 
una atenció molt mes prioritaria, molt més amplia de la 
que han rebut fins ara. 

Evidentment sabem que el pressupost és reduH, pero 
creim que és necessari fer un esfor~ i dotar aquestes escales 
una mica millor. Es tracta de 24 milions de pessetes per po
der transferir a cada escala de música 1.500.000 pts. No és 
molt, pero els assegur que en els municipis que administren 
adequadament la qüestió de les escoles de música els resul
tats són realment brillants i cree que m'agradara sentir, si 
és que hi ha vots en contra, en quines raons es fonamenta
rano &perem que no serveixi, en aquest cas, precisament 
l'excusa del Conservatori. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

-' 
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Acabat el debat, procedeix sotmetre a votaci6 les es
menes 1946 i 1948. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de votar. 

Al Subprograma 45.20.07 hi ha mantenguda l'esmena 
1812 del Grup Parlamentari CDS. Per defensar aquesta es
mena i pr part d'aquest Grup, té la paraula el Diputat Sr 
Trias. 

EL TRIAS 1 ARBOS: 

Sr President, en aques t subprograma hi ha mantengu
des dues esmenes, la 1811 i la 1812, que segons les nostres 
notes poden ser vOlades conjuntament i es defensen en els 
seus termes. 

EL SR PRESIDENT: 

Em comuniquen que I'esmena 1811-f a ser aprovada en 
Comissi6. Si la vol mantenir... 

EL SR TRIAS I ARBOS: 

No és el mateix cas del Sr Serra, Sr President. L'altra 
queda defensada en els seus termes. 

ELSR PRESIDENT: 

La 1812 queda defensada en els seus termes. Proce
deix, ido, sotmetre a votació I'esmena 1812 del Grup Parla
mentari CDS. Si el Grup Parlamentari UM deixa la tertúlia 
per arnés tard, votarem. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 45.20.08 hi ha mantengudes les esme
nes 1810 del Grup Parlamentari CDS i les 1955 i 1956 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Per defensar l'esmena 1810, té la paraula pe! Grup 
Parlamentari CDS el Diputat Sr Trias. 

EL SR TRIAS 1 ARBOS: 

Gracies, Sr President. 

Pe raons obvies, queda defensada en els seus termes. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes 1955 i 1956, pel Grup Parla
mentari SOCIALISTA, té la paraula el DIPUTAT Sr Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damül): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Preferesc defensar-ho amb el termes que vaig manifes
tant, perque si no, arribara un moment que no sabrem 
practicament que votarem; és una impressi6 subjectiva, pe
ro la manifest. 

Una i altra es tracten d'actuacions en una materia que 
ja saben que és particularment grata a aquest Diputat, que 
és el tema d'arxius, un patrimoni documental historie d'al
tíssim valor cultural que s'ha conservat, ha diré una vegada 
més, perque no té un valor especulatiu. Si els arxius es po
guessin dur a una subhasta i agafar la meitat del preu que 
agafen les pintures a l'oli o els dibuixos que es subhasten 
avui en dia, els garantesc que no existirien els arxius a les 1-
!les Balears. 

Sortosament no és així, tenim grans arxius munieipals i 
sobretot a nuclis que han tengut un paper historie molt im
portant. En el cas d'Alcúdi!l - ja sabem que és una ciutat 
que va jugar un paper fonamental en diverses ocasions, 
com per exemple la guerra civil més cruenta que ha tengut 
Mallorca i va ser la Germania - i l'altra, que és Llucmajor, 
un municipi de gran importancia dins la historia agraria i 
també uns deis escassos nudís que va tenir una incipient 
industrialització avui en crisi. 

Per tant, es tracta d'unes actuacions petites, puntuals, 
pero els arxius són molt agrai'ts: amb un escAs pressupost es 
pot aconseguir una ordenaci6 que permeti la seva consulta 
i, si és que es troben ordenats, es tracta de mantenir aques
ta ordenaci6 - no és fkil -, es tracta d'editar el cataleg cor
responent i de dotar-los, entre altres coses, d'un servei de 
protecci6, concretament de protecci6 contra els famosos 
peixets de plata, que s6n molt vorac;os de paper i, sobretot, 
d'una cosa que pot acabar amb un arxiu en qüesti6 de mi
nuts, que és un incendi. Per tant, creim que aquestes parti
des - 4 milions en el cas de Llucmajor i 2 milions en el cas 
d'Alcúdia - són plenament justificades. 

Moltes gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra Consellera de Cultura, Educaci6 i 
Esports. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIO 1 ESPOR
TS (Ma Antonia Munar i Riutort): 
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Gracies, Sr President. 

Pel que fa a l'esmena 1810, dir-li que estam totalmenl 
d'acord que es pugui millorar el fons d'una fono leca. Al 
mateix temps estam d'acord que es pugui rehabilitar un 
nou arxiu municipal, tanl si és d'Alcúdia com de qualsevoJ 
altra població. No obstant aixo, pensi que cada vegada que 
m'augmenta per fer una cosa dcsgraciadament s'ha de treu
re d'un altra partida; en aquest cas, per exemple, pel que fa 
al tema deIs arxius, s'ha de treure del tema de l'esport esco
lar i vostes mateixos han dit que l'esport base és molt im
portant i que, per tant, l'havíem de continuar. 

Per tant, no estam d'acord a llevar"doblers de l'esport 
escolar, pero encara hi ha més a dir. Jo cree que no s'han 
duplicar esforc;os i vos te parla de millores d'arxius muniei
pals i, a més, parla d'arxius municipals de Mallorca quan 
voste sap molt bé que hi ha un programa de millora d'ar
xius que en aquest moment du el Consell Insular de Ma
llorca i que es va iniciar ja fa deu anys. No soIs s'arreglen 
els arxius de Mallorca - en aquest moment n'hi deu haver 
vint i busques -, sinó que a més es fan les publicacions pos
teriors, n'hi ha una col.lecció al Cons.ell Insular de Mallor
ca. 

Per tant, cree que seria interferir en un programa ja 
existent i, arnés, crec que també deu saber que en aquest 
moment hi ha 8 becaris fent feina en aquest terna al Can
sell Insular de Mallorca. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President, agraH que la Sra Consellera contesli una 
qüesti6 de Cultura, perque cree que és una atenci6 per part 
seva. 

Els arxius són competencia exclusiva de la Comunitat 
Autonoma, d'acord amb l'article 10, aparlat 19. Que el 
Consell Insular faci unes funcions deterrninades, indiscuti
blement sempre Ji hem donat el suport quan aquesta qües
tió ha anat a la Comissió de Cultura i a PJenari, pero no 
debatrem ternes de Consell Insular. Falta una llei d'arxius, 
esperem que un dia es presenti, pero mentrestant no con
fiem només en les aetuacions que faei el Consell Insular, 
que les pot fer, i l'Ajuntament mateix, que també les pot 
fer. Es tracta que dos millar que un; si donam més impuls a 
l'ordenació d'un arxiu, l'ordenació de l'arxiu caminara molt 
més aviat. 

No pinti un programa excessivament color de rosa deis 
arxius de Mallorca, perque aquest Diputat recorre pobles 
de Mallorca, va als seus arxius i li assegur que hi ha arxius 
riquíssims - i he esmentat tantés vegades el cas del de Sen
ceHes; per cert el municipi del qual voste és batlessa hi va 
pertanyer molts anys i hi ha molta doeumentació referida al 
seu municipi - que necessiten una urgentíssima ordenació. 
Si la Conselleria de Cultura es suma a aquest esfor~ muni
cipal i del Consell Insular, no dubti que el patrimoni arxi-

vístic donara una gran passa endavant. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, lé la paraula la Sra Consellera de Cultura. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIO 1 CULTU
RA (Ma Antonia Munar i Riutort): 

Miri, Sr Pons, no en tenen idea, el que passa és que 
fins ara no m'han deixat parlar i no Ji he pogut donar certes 
respostes. 

En primer Hoc - el fet de no deixar-me parlar és que 
s'havia dit que es contestés als Portaveus deIs diferents 
Grups, no obstant jo m'he posat nerviosa i he decidit con
testar-Ji -, és molt racil fer Oposici6 i parlar de ternes quan 
es tenen determinades preguntes preparad es per endavant; 
és més difícil una resposta improvisada a un no se sap que i 
sobretot si és una persona que no du el terna. El tema d'ar
xius realment és un tema competencia nostra, pero també 
ha són les biblioteques, també ho són les instal.lacions es
portives i en tenim moltes. No obstant aixó, no estie d'a
cord que les institucions facin les dues coses a la vegada, 
crec que s'han de distribuir i quan hi ha un programa d'ar
xius en el Cansell Insular, quan ja s'han arranjat 20 arxius, 
quan, a més, en aquest moment hi ha 8 becaris treballant 
en aquest terna i no em posi l'exemple de Sencelles, perque 
no s'assabenta de les coses, Sr Pans: El ConselI de Mallor
ca ja ha aprovat l'arranjament de l'Arxiu de Sencelles, per 
tant no té molt desentit que nosaltres ens dediquem a ar
tanjar-lo i eom aqlíesta li podría contestar moltes ele les se
ves esmenes, p~ro crec que ens alIargaríem massa i faríem 
un flac favor als senyors Diputats. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa
raula Diputat Sr López Casasnovas. 

EL SR LOPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sr President, jo no sé si és per l'hora que és, pero real
ment no ens entemem del que succeeix en aquest debat. 

Nosaltres, Sra Cansellera, som molt respeetuosos amb 
l'esport escolar; no voldríem tocar ni un duro ben justificat 
en l'esport escolar i també som conscients que el Consell 
Insular de Mallorca fa un pla d'arxivística, de recuperció o 
de manteniment d'arxius, a Menorca també s'ha fet alguna 
vegada, lamentam que no hi hagi hagut més coLlaboració 
per part del Gavern de les Illes, pero ac;o és un tema que 
ara no ve al cas, perque el que ens crida profundament l'a
tenció és que la partida que voste ha dit que era d'esport 
escolar - no diré totes les xifres, vostes les tenen aquí -, 
quan acudim als pressuposts resulta que són "cursos, reu
nions i conferencies". 

Que és, l'esport escolar? Cursos, reunions i conferen
cies. Pcr cert, seguint la mateixa numeració, la 22.6.06 és 

r 
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aquesta, després ve la 22.7.00, que és neteja, abaos ve la 
22.6.09, altres des pes es diverses, 4 milions de pesseles. Vos
l~ pOl utiHt7..ar perfectament aquestes paÍtides per a les 
atencions de capitOI [J de despesa corrent que necessili. 
Pcr (anl, hem de quedar clars: Qui és que no té ni idea, a
quí? Quj és que no en té idea? On és I'espon escolar? Cur
sos, rcunjons i conJer~ncies? A90, Sres i Srs DiputatS, no és 
esport escolar, és un altra cosa. 

Per tant, nosaltres entenem perfectament que el tema 
d'arxivística és compet~ncia del Govern de les Illes Balears. 
Que s'ha de fer en col.laboració amb les Administracions 
locals? Efectivament, i a0 és una cosa que lamentam, no 
veure encara un pla d'arxivística. Encara que no estam mas
sa d'acord amb actuaciosn puntuals, haurem de donar su
port a aquestes esmenes. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, té la paraula la Sra Consellera de Cultura. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIO 1 CUL TU
RA (Ma Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr President. 

Vostes no volen respostes i encara que els hi donin 
continuen en les matcixes, per tant tenien raó els qui cm 
deien que era millor no contestar. 

.. ~. 
Miri, I'espon escolar consta de cursos, conSla de cur· 

sos. Cursos d'equitació cursos de tennis, cursos de nataci6, 
etc., i 6s normal qne un espOrt escolar tingui cursos i jo 
cree que lamb6 6s normal que es facin conferencies a les 
que s'ha d'assisLir i que hi hagi reunion en un espOrL esco
lar que és de lOles les llIes Balears; no veig de que es sor
pren, Sr López Casasnovas. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat, pareix, el debat d'aquestes esmenes, procedeix 
sotmetre-les a votació. 

Es poden votar conjuntament les tres o volen que vo
tem per separat...? 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de les esmenes 
1810 del CDS i de les 1955 i 1956 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, 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, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 45.30.04 hi ha mantenguda 1'csmena 
1941 del Grup Parlamentari SOCIALISTA Per defensar 
aquesta csmena té la paraula el Diputat Sr Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damill): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Bé, enhorabona per la Llei de Museus que cns perme
tnl incidir, quan s'hagi aprova!, que esperam que no tardí 
molt, en la materia que avui ens ocupa, pero menlreslant 
es traeta de no deixar d'avan~r en la creaeió de centres 
museístics i, una vegada creats, de dotar-los adientment. 
No basten els gralls museus, els grans museus com bo pu
guin ser els de Palma també necessitarien una ordenació, 
pero no és la materia que traclam ara. El lema de Sant Llo
ren,! del Olrdas ar pOl pareixer que cocara que el museu -
'hagi orgaoit7.al no necessÍla d'aquesla dOlació; els assegur 

que sense una adcc¡uada divulgació, una adeqllada elassifi
cació deis malerials, un enríquiment del palrimoni - que 
per cert també és un imperatiu constitucional: no basta 
protegir, sinó que s'ha d'enriquir - aquests museus no po
den tenir una dinamica, no poden ser coneguts, no poden 
estar actualitzats, i esperam que les baixes d'aquests 3 mi
Hans d(.: pessetes que afecten la materia que Ca un moment 
en ocupava no prcocupin la Sr" C nsellera, perque a la 
malcixa argumentació pressup sUlria, en aques ta literatura 
previa a ls pressuposts, e'ns diu que la ConseUeria lla prac
lical uml reducció eJe dcspescs superflues del CapHOI lJ. 
L'ha practicada, pero encara es pot millorar molt i reduir 
bastant més. 

Moltes gracies . 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, té la paraula la Sra ConseIlera. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIO 1 CULTU
RA (Ma Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr President. 

Miri, Sr Pons, de Olpítol II del 89 he passat d'un 20,32 
% a un 16,52% per al 1991, per tanl em preocupa moltíssim 
que em Ilevi 3 milions de pessetes d'aquí i de qualsevol al
tra partida, perque he pressupostat just el que creia neces
sari i, a més, em pareix sospitosíssim tant d'interes per Sant 
Lloren~ de Descassar. Fa un parell de dies va dir una Casa 
de Cultura i per a una Casa de Cultura a Sant Lloren~ de
mana 10 milions de pessetes, pero resulta que per a un mu
seu d'arqueologia a Sant Lloren~ demana 3 milions de pes
setes, realment és molt sospitós i no sé quin criteri se se
gueix per demanar cases de cultura o museus a uns munici
pis sí i a altres no, a no ser que sigui un intercanvi amb 1'0-
posició d'on vostes tenguin els batles perque els donin su
port a les esmenes. 

EL SR PRESIDENT: 

Pcr part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Capó. 

ELSR CAPO I GALMES: 

Moltes gracies, Sr President. 
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Sr Pons, jo li volia contar I'acudit de les gambes, per
que ens repeteix contínuament els arxius d'un \loc i llavors 
ele ¡'altre i de l'altre; ara veim que anam d'arqueologia. 

Voste el sap? Es molt cmtet, és molt curtet. Era un se
nyor que anava a prendre un vermut amb la seva aUola i va 
dir: A mi em posi una racció de gambes a la planxa i una 
botelleta de vi de Rioja i a aquesta una canya de ccrvesa. E
lla diu: Estimat, a mi també m'agraden les gambes, i ell: -
ciar, i a aque\l, i a aquel! altre i a tothom, és a dir, que si -
n'hi hagués més faríem tots els muscus, tot el que voste vul
gui de I'arqueológic. 

Després d'aquesla esmena vendnlla 1962, que demana 
el mateix per a un altre terme municipal. Quan no n'hí ha, 
no n'hi ha; els pressuposts són limitats, no són ilimitats, no 
es pOl fer tot, aixó per una banda i per una altra em perme
tn) que a aquesta esmena, maldament agracli, no li pugucm 
donar suport perque voste en posa una altra de 3 milions 
de pessetes que és acceptable, que seria acceptable, pero els 
lleven de Presidencia i ciar, tres baixes d'un milió de pesse
tes de Presidencia, home, em permeti que ho deixem i el 
mateix Govern ja anid fent, perque té interes a fer aques
tes coses, pero no li podem donar supon. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Pons, té la paraula. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sí, Sr. President i no sera' precisament per parlar de 
gambas, perque hem quedat ql!e ens cenyiriam al tema dins 
els arxius no hi ha gambas hi ha peixos de plata, i home! 
convé entendre un poc de biología arxivística, pero el tema 
era Sra. Consellera del Museu de-Sant Lloren<; des Cardas
sar que es un lloc que hi ha cardassas, no una altra cosa, es 
Museu necesita evidentment una atenció per a la qualli as
segur que 3 milions de pessetes per actuacions que, bé vos
te ha sap millor que jo, perque al Museu de Mallorca, que 
el tenim molt prop, hi podríem invertir decenes de milions 
i no acabaríem la feina, acabaríem molt abans el pressu
post, pero com que s'ha trel el lema del victimisme o la 
comparació entre munieipis, els vull dir, Sra Consellera, 
que la 1962, que vendra després, parla de les Salines. A no
saltres ens és absolutament igual si el batle és d'UM, del 
Partit Popular, del CDS, del Grup SOCIALISTA, li ho 
hem dit cinquanta mil vegades i després ho farem evident: 
nasal tres pregam per la cultura en tates les seves manifes
tacions, no anam afer disquisicions ni discriminacions polí
tiques i ho demostram amb aixó, amb aquests fets, perque 
ens preocupa la cultura. La cultura no pot ser objecte d'a
quests miseries parlamentaries, si fas aOO no es podria sos
tenir. Jo esper que vos tes siguin tan generosos com nosal
tres manifestam ser-ha. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam ... No passam enlloc, té la paraula la Sra Conse
llera de Cultura. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIO l CUL TU
RA: 

Gracies, Sr Pons. "Lapsus linguae" els té tothom i vos
le, abans, fa un moment, ha dit que l'anicle 47 de la Consti
tució parlava d'inconstitucionalitat o J'ha equivocal amb 
J'arqueologia, una cosa d'aquesles i també hem rigut molt. 
Quan jo li parl de determinals municipis és que no enlene 
perque scmpre es preocupen tant pcrque hi hagi iguaItat a 
!'hora de les subvencions i a I'hora de les millores i després 
presenten aquí un determinats pobles i realment no justifi
quen el perque d'uns sí i els altres no. 

EL SR PRESlDENT: 

Passam, ido, a votació l'esmena 1941 del Grup Parla
mentari SOCIALlSTA. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
1941 que acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 45.30.05 hi ha mantengudes les esme
nes 1818, 1819 i 1822 del Grup Parlamentari CDS i la 1962 
el Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Aquesta Presidencia vol pregar una vegada més als 
Portaveus que se renyeixin al tema i no ho dic pel Diputat 
al qual ara donaré la paraula, ho clic tant pels Diputats com 
pels Consellers: que es cenyeixin al tema i guanyarem 
temps. 

Té la paraula el Diputat Sr Trias. 

EL SR TRIAS 1 ARBOS: 

Gracies, Sr President. 

La 1818 - beques, creació o foment de les arts - 10 mi
lions de pessetes; la 1819, foment de les arts als pobles, in
crement de 10 milions de pessetes; 1822, grans exposicions, 
baixa de 15 milions de pessetes. Fonamentalment, l'explica
ció que haurlcm de donar per a la defensa d'aquestes esme
nes ja I'hem donada amb el que hem dit quant a l'esmena a 
la totaJital. Nosaltres creim que fomentant les arts en els 
nivells Msics i creant beques d'estudis i no amb grans expo
sicions que realment solen ser molt selectives i molt dirigi
des a determinades persones, és com realment es crea i es 
fomenta l'art. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 1962, té la paraula pel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA el Diputat Sr Pons. 
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EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Ja som a les Salines, un municipi, com hem dit, que 
cree, si no vaig errat, que té un batle d'UM, pero el tema 
no és el color municipal. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Pons, se cenyeixi al tema; deixi anar els batles i se 
eenyeixi a la defensa del museu. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Es el que ara farem, Sr President. Les Salines és un 
municipi partieularment rie, eom a municipi eostaner d'ai
gües tranquil.les, f3.eilment aecessibles, que va anar aeumu
lant - no riguin, Srs Diputats, convé que coneguin el per
que es demana que un museu arqueologic es situ'i a les Sali
nes; el Sr President m'ha cridat l'ateneió que em cenyís al 
tema i aixó faig - una riquesa arqueológica ara amena~da 
per dos elements fonamentals. Primer, una especulació, 
que és la que ha diL aquest Diputat esmentant l'artiele 47 
de la Constitució, que parla d'impedir l'especulació - no ha 
estat cap lapsus, Sra Consellera - i l'altre, a part d'aquesta 
especulaeió urbanística, és l'abandonament que hi ha deIs 
jaciments, hi ha una degrada ció fruit d'un abandonament 
secular que avui ja no es pot mantenir dins un context 
d'impuls de la cultura i de protecció cult~~at. 

Es traetaria d'enriquir aquest municipi dotant-Io d'un 
museu on es reeolliria el material derivat de les excavaeions 
pertinents. No es tracta d'una gran partida, es tracta senzi
llament d'una primera passa en un deIs centres més rics de 
¡'arqueologia de totes les Illes Balears, que és el municipi 
de les Salines. Després de donar aquesta primera passa, és 
evident que n'haurien de seguir moltes altres de cara a ma
terialitzar la crea ció d'aquest centre cultural que protegiria 
una riquesa avui amena~da. 

Moltes graeies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

.. 
Moltes graeies, Sr President. 

Molt breument, per contestar a les esmenes del CDS i 
dir-li que realment no hi ha cap dubte que és amb beques 
que es fomenten les arts als pobles, pero també amb les 
grans exposicions, o sigui que aixo és un poc aquell negoci 
que ja coneixem, que per una banda perdem i per una altra 
guanyam, creim que ho hem de fer tat amb les disponibili
tats pressupostaries. Per tan!, no donarem suport a aques
tes esmenes, vos te ja ho sabia, i per contestar al Sr Pons ra
pidament, dir-Ii que ja hem contestat en els mateixos ter
mes que més o manco hem contestat l'altra, perque era el 

mateix, que havia fet una referencia al Museu Arqueologic. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, ido, a votació les esmenes ... Supos que es po
den votar conjuntament les tres primeres i es votaria per 
separat la del Grup SOCIALISTA, que no té relació amb 
aquelles, no? O podem votar les quatre juntes? 

Passam, ido, a votació les es menes 1818, 1819 i 1822 
del Grup Parlamentrari CDS i la 1962 del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació i passam a les esme
nes mantengudes al Sub-programa 46.50.01, que són dues 
del Grup Parlamentari CDS, les 1808 i 1809, una del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, la 1960, i una del Grup Parla
mentari PSM-EEM, que és la 218l. 

Per defensar les es melles 1808 i 1809, per part del 
Grup Parlamentari CDS té la paraula el Diputat Sr Trias. 

EL SR TRIAS I ARBOS: 

Gracies, Sr President. 

Com podran veure, són dues esmen ' S d'incremeuls de 
5 mitioos de pesseles cada una, ambdues relacjonades amb 
el suport al llibre, una de suport gen~ric al Ilibre i l'a1Lra 
d'ajuLS directes a la creació literaria. Creim que realment 
nO necessiten més explicació, perque les panides pressu
postades són realment insignificants. 

EL SR PRESIDENT; 

Per defensar l'esmena 1960 ... La defensa voste mateix? 
Pot fer ús de les dues coses, ja que hi éso Contesti i defensi. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sí, voldríem parlar de l'esrnena que ha plantejat el 
CDS. 

EL SR PRESIDENT: 

D'acord, parli de l'esmena i després defensi... 

EL SR PONS I PONS (Damia) 

Es en relació amb un element de suport generic allli
bre, que convendría que fos degudament dotat en aquest 
pressupost, perque una sentencia d'un Tribunal va conside-
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rar que era fora de !leí el sistema d'incompatibilitats que 
havia impedit que una editorial mallorquina, diguem-ho 
c1arament, era I'Edilorial Moll, tengués <lccés als ajuts de la 
Conselleria . 

Ara, per exccular aquesta sentencia, es necessitara dis
posar d'un fons que el Grup SOCIALISTA no ha vist degu
dament reflectit en els Pressuposts. Per tant, jo voldria fer 
un prcc als senyors de la majoría d'aquesta Cambra que a -
I'hora de votar pensin que ens trobam davant una sentencia 
e1'un tribunal que no s'ha refIectit degudamenl per al seu 
compliment en aquests Pressuposts í aquesta vía que plan
teja l'esmena del CDS seria adient de cara a donar-li com
plimenl. 

Molles gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula, pe!" part del Grup Parlamentari POPU
LAR, el Diputat Sr Planells. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Grilcies, Sr Presidenl. 

També molt breument dir que no donarem suport a 
aquestes esmenes, si bé entenem que augmentar la consig
nació pressupostaria seria el desig no solament de la Sra 
Consellera, sinó que estam segurs que de tots els altres, pe
ro ja s'ha pressupostat la quantitat de la qual es disposava i 
no donarem suport a aquestes esmenes. 

Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 1960, té la paraula el Diputat Sr 
Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr Presidenl. Sres i Srs Diputats. 

Es en relació amb el Teatre Municipal de Santanyí, 
evidentment no es tracta de fer cap teatre nou, és una par
tida de dos milions de pessetes, sinó dotar-lo mínimament 
del mobiliari adient i, per tant, millorar-lo. Creim que no 
necessita més defensa. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2181 del Grup Parlamentari 
PSM-EEM, té la paraula el Portaveu Sr López i Casasno
vas. 

EL SR LOPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sr President, ja s'acaba d'explicar que una decisió favo
rable a una editorial de Mallorca genera un deute, si no 

anam cquivocats, de 5 milions de pessetes, suport generic, i 
al suport generie només hi ha 1.500.000 pts, no entenem 
eom es podra satisfer aquest deute des d'1.500.000 pts. 

La nostra esmena és significativament coincident amb 
una que ha presentat el CDS i en definitiva creim que seria 
malt ba per a la Comunitat Autc)noma no continuar amb 
aquesta dialectica de desproposits que hi ha en aquesta ma
teria. Si hi ha un deute de 5 milions de pessetes, que s'exe
cuti i que es contempli en els Pressuposts. 

Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra Consellera de Cultura. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIO 1 CULTU
RA (Mn Antonia Munar i Riutort): 

Sí, Sr President. 

Pel que fa a l'adequació del Teatre Municipal de San
lanyí, dir que, com voste sap, s'ha fet un inventari de tea
tres, que es va presentar fa quinze dies; la segona passa és 
fer una valoraeió de totes les necessitats de tots els tea tres 
de Baelars i la tercera passa, una restauració també de tots 
els tea tres, i no creiem que sigui opartú posar un sí en 
aquest mament, quan la segona encara no s'ha fel. 

Pel que fa al suport generic, fins ara cada any han bas
tat els diners que hi havia per a suport generic. Si una sen
tencia fa que s'hagi de pagar una quantia determinada, SOf

tosament Hisenda rehabilitara els pressuposts i la pagara 
sense cap dubte. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, ido, a votació, les esmenes que s'acaben de de
batre. Pel senti! de les intervencions pareix que es poden 
votar conjuntament les 1808, 1809 i 2181, perque traeten 
del mateix tema, i votaríem per separat la 1960 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de les es menes 
1808 i 1809 del Grup Parlamentari CDS i 2181 del Grup 
Parlamentari PSM-EEM, es volen posar drets? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'es
mena 1960 del Grup Parlamentari SOClALIST A. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada també l'es
mena 1960. 

Aquesta Presidencia té el dubte de si convendría un 
petit recés o si continuam. Vostes mateixos. Continuam. 

Passam, ido, a tractar les esmenes que hi ha mantengu
des al Subprograma 45.50.02, la 1829 del Grup Parlamenta
ri CDS i les 1943 i 1963 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA. 

Per defensar la 1829, té la paraula el Diputat Sr Trias. 

EL SR TRIAS 1 ARBOS: 

Sí, Sr President. Aquesta esmena la retiram. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr Diputat, per la retirada. 

Per defensar les esmenes 1943 i 1963, té la paraula el 
Diputat Sr Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Es una esmena que anam reiterant a diferents pressu
posts sense resultat, pero no per aixo ha desaparagut el 
problema que la motiva. Hem dit moltes vegades, avui hem 
recordat les competencies que té la Comunitat Autonoma, 
l'obligació constitucional de protegir el patrimoni historic, 
patrimoni historic que no es redueix exclusivament als 
grans monuments, sinó que arriba també a aquestes cases 
humils que han donat a través d'unes formes populars una 
característica única a molts de paisatges de cada una de les 
Illes. 

En el cas de les Pitiüses, vull recordar-ho, aquesta ar
quitectura popular va servir als arquitectes de I'epoca mo
derna, ha estat una font d'inspiració fins i tat deIs arq uitec
tes alemanys de l'area deIs ... i per tant tenim una obligació 
de protegir-ho perque aquestes petites illes són objecte 
amb molt més pes que Mallorca i Menorca, d'una expansió 
urbanfstica molt preocupant que va minvant aquest Patri
moni. Aquestes cases s'han de restaurar d'una manera 
adient, una mala restauració és pitjor que no fer res, i pro
posam que la Conselleria doni una rassa endavant a través 
de la dotació d'aquestes partides pressupostaries, 10 mi
!ions de pessetes a Eivissa i 2 milions de pessetes a For
mentera. Crcim que seria una passa netament proteccionis
ta i molt positiva. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra Consellera de Cultura, Educació i 
Esports. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIO 1 CULTU
RA (M" Antonia Munar i Riutort): 

Sr Pons, té tota la raó. Jo també voldria restaurar les 
cases d'Eivissa, les de Formentera, les de tot Mallorca, les 
de tot Menorca; el problema és que tampoc no vull que em 
redueixin les partides que voste redueix, si té la solució, li 
donaríem suporto 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació. Espera
rem que venguin els Srs Diputats que tenen motius per sor
lir. 

(Pausa) 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de les esmenes 
1943 i 1963 del Grup SOCIALISTA, es volen posar drets, 
per favor? Grades. 

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

Aostencions? 

, Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 45.53.01 hi ha mantengudes les esme
nes 2166 i 2170 del Grup Parlamentari PSM-EEM. Per de
fensar aquestes esmenes, té la paraula el Diputat Sr Sebas
tia Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Sí; grades, Sr President. 

La primera esmena, la 2166, implica uns augments de 
8 milions i mig i una rebaixa de 8 milions i migo Anem als 
augments, que és el que més importa i són els següents: 2 
milions de subvenció a l'associació S'Atalaia S.A., que es 
dedica a intentar que es rebi adequadament a les Pitiüses la 
televisió que en aquests filoments es fa a Catalunya i al País 
Valencia; 2 milions de subvenció a l'associació Es Mussol, 
que des del Toro de Menorca intenta ampliar ls instal.la
cions per poder rebre la televisió valenciana i el Canal 33; 2 
milions d'ampliació deIs doblers que es destinen a la muse
ística per la Conselleria per tal de fer factible el Museu de 
Formentera; 2 milions per tal de poder fer funcionar el 
Consell de Turisme adequadament i 500.000 pts a aquelles 
empreses i entitats que vulguin utilizar el catala, perque hi 
hagi una petita partida per ajudar-Ies. 

Pensam que són objectius bastant senzills, bastant 
cIars; no rebaixam cap capítol de la mateixa Conselleria, la 
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rebaixa prové d'aquestes accions que encara no hem entes 
massa bé vol comprar el Govern de la Comunitat rany que 
ve. Per altra banda, es ciar, hem juntat en aquest únic debaL 
de la 2166 set esmenes i així hem fet molta més vía. 

La següent esmena, la 2170, Sr President, és augmen
tar el capítol destinat a la normalització interna de la ma
Leixa Comunitat Autonoma en 1 milió de pessetes, un aug
ment, per tant, al funcionament de la Conselleria de Cultu
ra. 

EL SR PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr Diputat. 

Té la paraula la Sra Consellera de Cultura. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIO I CULTU
RA (Ma Antonia Munar i Riutort): 

Per donar una resposta exactament igual que l'ante
rior: Ens sembla be ajudar als mitjans de comunicació, el 
problema és que també s'han de rebaixar d'algun lloc i en 
aquest cas és de Presidencia, que no hi deu estar molt d'a
cardo 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes 2166 i 2170 del Grup 
Parlamentari PSM-EEM. 

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, 27. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acaba m de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 45.53.02 hi ha mantengudes dues es
menes,la 2162 i 2164 del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
que no sé si són les que ha dit el Sr Serra que ja quedaven 
defensades. No ho són? 

Per defensar-les, ido, té la paraula el Diputat Sr Sebas
tia Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

L'esmena 2162, Sres i Srs Diputats, és una esmena d'l 
milió de pessetes, per tant és molt simbOlica, i és per donar 
un suport a la Federació de Televisions Locals. En un mo
ment que la Comunitat Autonoma no té mitjans de comu
nicació propis i que hi ha tantes dificultats per poder fer 
una televisió que reculli la realitat de les Illes i potencii la 
nostra llengua i la nostra cultura, creim que seria bo, mal
dament només sigui 1 milió i una cosa molt simbólica, do
nar aquest suport a aquestes televisions locals que amb 

molles dificultats i sense mitjans fan, creim nosaltres, una 
feina meritoria. 

Voldríem recordar que hi ha va haver un debat en el 
qual la Sra Consellera, el Sr Vice-president del Govern i 
els Portaveus del CDS, PSOE i aquest Diputat que els par
la varen ser increpats durament perque no ens dedicavem 
ni simbólicament a recolzar aquesta Federació de Televi
sions Locals. 

L'altra també és molt simbOlica, 500.000 pts, la 2164. 
Es una esmena de potenciació de la nostra llengua dins la 
vida social, article 33 de la Llei de Normalització Lingüísti
ca. 

EL SR PRESIDENT; 

Per part del Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el 
Diputat Sr CarIes Ricci. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

SoIs per dir que efectivament donarem suport a la 
2162 i que reconeixem que vertaderament és una quantitat 
molt simbólica ¡que s'hauria d'augmentar molt. Ara bé, 
com IOts sabem i estam cansats de dir avui vespre aquí, els 
límits deIs Pressuposts existeixen i per a0 no podem fer 
res més. 

En l'altra, com sempre, la il.lusió és bona i altres es me
nes nos tres ja van a afavorir aquesta normalització lingüís
tica i ajuda al catala. 

Gracies, Sr President. 

(pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Passarem a votar les dues esmenes per separat, perque 
pareix que tendran distint suporto 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de-l'esmena 2162 
del Grup Parlamentari PSM-EEM, es volen posar drets? 
Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 29. Abstencions, no n'hi ha. Queda aprovada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'esmena 2164. 

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

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

1 

.) 
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Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstenciollS. Queda rebutjada l'esmena 
2164 que acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 45.53.03 hi ha mantengudes les esme
nes 1964 del Grup Parlamentari SOCIALISTA i la 2169 
del Grup Parlamentari PSM-EEM. 

Per defensar l'esmena 1964 i per part del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Damia 
Pons. 

EL SR PONS I PONS (Damia): 

Sr. President. Sres i Srs Diputats. 

Formentera, aquesta illa molt marginada en moltes 
manifestacions, de difícil dotació en tots els aspectes, ne
cessita també participar del que hem manifestat fa una es
tona, que és una dotaci(> general d'escoles de música que 
permeti als infants, als cseolars donar les primeres pass es 
dins el camp musical i que quan arribin al Conservatori 
pertinent els qui vulguin continuar els estudis, tenguin una 
preparació adequada. 

Es tracta, en definitiva, de la primera passa per a la 
crea ció d'una mínima infrastructura que permeti una iote
gració deis escolars, que permeti accedit,;~ú.ma area cultural 
fins ara marginada, de difícil so lució. Es molt difícil fer una 
llei a nivell estatal que perm~ti resoldre aquesta qüestió, 
per comenc;ar manca el professorat, pero convé que la Co
munitat Autónoma, dins les seves possibilitats i d'acord, 
obviament, amb el municipi de Formentera, do ni la prime
ra passa de creació d'aquesta Escola de Música de Formen
tera, per a la qual proposam una dotació mínima de 3 mi
lioos de pessetes. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del grup Parlamentari PSM-EEM, per defen
sar l'esmena 2169, té la paraula el Portaveu Sr López i Ca
sasnovas. 

EL SR LOPEZ 1 CASASNOV AS: 

Senzillament per dir que la Llei de Normalització Lin
güísica necessita un desplegament artide per anide, si és 
possible, i creim que és ben hora que hi hagi encara que si
guin quantitats modestes suficients per iniciar lasques de 
desplegament de la !lei. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

Moltes gracies, Sr President. 

Simplment per anunciar que no donarem suport a cap 
d'aquestes dues esmenes. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, idó, a la votació. Deman si es poden votar 
conjuntament i si volen que es votin per separat. Conjunta
ment? 

Passam a votar les esmenes núms. 1964 del Grup Par
lamentari SOCIALISTA i la 2169 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 valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra,30. Queden rebutjades les esmenes que acabam de sot
metre a votació. 

-
Hi ha un vot particular del Grup Parlamentari SO-

CIALIST A per a l'acceptació de l'esmena 2100. Per defen
sar-Io i per part d'aquest Grup, té la paraula el Diputat Sr 
Josep Moll. 

EL SR MOLL r MARQUES: 

Gracies, Sr President. 

Pirmer de tal jo voldria dir que el moliu pel qual man
tenim o hem mantengut fins ara aquest vot particular és 
que el Sr Ricci, a la Comissió, no ens va saber explicar quin 
era l'objectiu d'aquesta esmena que ell presentava i que se
gons ten e entes es va aprovar i va ser incorporada. En con
seqüencia, nosaltres ens varem considerar obligats a votar 
en contra; ara bé, el tema és que fa un moment s'ha rebut
jat una esmeoa del PSM-EEM que també volia la normalit
zació lingüística interna de la CAlB i cree recordar que la 
la Consellera ha comentat que no podia prescindir d'un mi
lió de pessetes, que era el que demanava el PSM-EEM, i 
aquí, pel que es veu, va estar disposada a prescindir de 4 
milions, de manera que supos que és un deIs misteris d'a
quest pacte estrany que hi ha entre la majoria i el Sr Ricci. 

En definitiva, pero, com que evidentment és necessaria 
la normalització lingüística interna, com ho demostra 
aquest Pressupost, que ens el presenten dient "Projecte de 
Pressupost General de la CAlE" i llavors diu "Resumen ge
neral por capítulos y secciones", o sigui un bilingüisme per
recte, oosaltres entemem que és convenient fer aquesta 
promoció interna del catala i, per tant, retiram el vot parti
cular. 
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ELSR PRESIDENT: 

Moltes gnkies, Sr Moll. 

Passam, ido, al Subprograma 45.60.01, on hi ha esme
nes mantengudes pel Grup Parlamentari CDS, les 1820 i 
1821, i la 1961 pel Grup Parlamentari SOCIALISTA 

Per defensar les dues primeres i per part del Grup Par
lamentari CDS, té la paraula el Diputat Sr Trias. 

EL SR TRIAS 1 ARBOS: 

Gnkies, Sr President. 

Segurarnent el Teatre, l'art dramatic, sigui una de les 
arts més vives i més dinámiques. Posar-se al dia, tant en 
I'aspecte tecnic com en la recerca i treballs experimentals, 
jo crec que és una fita que cap professional o interessat en 
aquest món no hi pot renunciar. 

Aleshores aquestes dues es menes van en el sentit de 
proporcionar 1 milio i mig de pessetes per a estudis i tre
balls tecnics i 2 miJions i mig de pessetes per a cursos, reu
nions i conferencies per tal d'adequar la inquietud i les ne
cessitats de les persones que en aquestes illes es dediquen a 
les arts dramatiques i concretament al teatre, per a aquesta 
recerca, per a aquests estudis i per a aquest perfecciona
ment de la seva professió o quasi professió. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 1961 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damül) 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Si m'ho permet, fixaré posició en relació amb la del 
CDS i a continuació defensarem l'esmena del Grup SO
CIALISTA 

Les esmenes del CDS afecten el Capítol II, tan contro
vertit fa un moment per part de la Sra Consellera en tan! 
no podia ser objecte de minves. No és que només estiguem 
disposats a no minvar-Io, estam disposats a augmentar-lo 
quan es tracta de des peses plenament justificades com la 
que plan teja el CDS i per aixo Ji donarem suport. 

'. 

Quant a I'esmena del Partit Socialista, es tracta de l'a
dequació d'un teatre municipal a Alaró, evidentment exis
tent, es tracta d'uncs millo res que creim absolutament ne
cessaries. 

D'acord, hi ha un inventari de teatres, es fa un estudi 
general, tol aixo no només ho sabem, recordem que dins 
aquesta Cambra fa ser una iniciativa socialista el tema de 
fer un inventari del tea tres existents, deis espais escenics a 
les Illes Balears, que sortosament va arribar a bon port, en
cara no hi havia hagut la fuga que es va produir en un mo
ment determinat i el Govern de tant en tant es trobava en 

mi noria. 

Ja veu que sortosament 1'0posíció de tant en tant feía 
coses positives, de les quals avui la Sra Consellera es mani
festa orgullosa i crec que amb motiu. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari·POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

Sí; mol tes grades, Sr President. 

Quant a les dues esmenes del CDS, la 1820 i la 1821, 
coincidim amb el Sr Trias que la inquietud pel teatre i per 
l'art dramatic és important i necessaria, fins i tot coincidim 
amb el Sr Pons que és positiu augmentar el Capftol n, en 
aquest cas, el que no ens va bé és disminuir el capital d'in
versions. Per tant, nosaltres no podrem donar suport a 
aquestes es menes i quant a la del Grup SOCIALISTA, la 
1961, no li podem donar suport perque precisament ens 
baixa la del Capítol II i en aixo no estam d'acord amb el Sr 
Pons. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes 1820 i 1821 i, si el Sr 
Pons vol, també la 1961. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de les es menes 
1820 i 1821 del Grup Parlamentari CDS i 1961 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, 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, 29. VOlS en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Passam al Subprograma 45.60.02. Hi ha mantengudes 
les es menes 1805 i 1806 del Grup Parlamentari CDS. Per 
defensar-Ies, té la paraula per part d'aquest Grup el Dipu
tat Sr Trias. 

EL SR TRIAS I ARBOS: 

Gracies, Sr President. 

Quant a la 1805, que és una alta de 2 milions de pesse
tes, creim que el text de la mateixa esmena és suficient i 
quant a l'esmena núm. 1806, proposam una alta de 50 mi
!ions de pessetes per al Patronat per a la Música de les Illes 
Balears. Nosaltres tenim entes que el compromís que hi ha 
entre el Govern de la Comunitat Autonoma i les altres ins
titucions que formen part del Patronat és d'una aportaci6 



r 

DlAR! DE SESSrONS ( Núm. 72 / 20,21 i 22 de desembre del 1989 6295 

per pare d'aquest Govern d'una xifTa de 100 milions de pes
seles, aleshores no entenem perque en els pressuposts soJa
menl es consigna la mcitat d'aquesta quantilal. Suposam 
que aixo tampoc no serA cap obstacle perqu~ el día que 
s'hagi de complir el conveni i, per tan!, el Govern de la Co
munilal AUlonoma hagi d arribar a I'aportació prcfixada de 
100 milions de pes etes, evidentmenl, amb la tecnica babi
tual de La Conselleria s'augmentan\ el credit oporlú i s'a
frontara el compromís, pero nosaltres creim que l'adequat 
és que avui es consigni als Pressuposts la partida global de 
100 milions de pessetes. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

Moltes gracies, Sr President, pero nosaltres no podre m 
donar suport a cap d'aquestes dues es menes fonamental
ment no perque no estiguem d'acord amb tot aixo de la 
música eontemponlnia, pero sí per dotacions pressuposta
ries que ja venen equilibrades. 

Quant a Patronat per a la Música de les Illes Balears, 
ereim que no vendra d'aixo, suposam que aixo anira enda
vanl i que hi haura dotació en el moment oportú, el que 
pass a és que aquí planteja una esmena per una alta a la 
Conselleria de Cultura, efectivament, a,Ja Secció 13, de 50 
mílions de pessetes, pero fa una baixa a Ya Secció 17 de 50 i, 
ciar, ja embolicam un poe més l'assumpte. Deixem-ho fer 
una mica, no Ji donam suport, pero'segurament el Govern 
treura perque aixó no caigui dins un sac foradat, evident
ment. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació, ido, les esmenes 1805 1806 del 
Grup Parlamentari CDS. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

AJ Subprograma 45.70.01 hi ha mantengudes les esme
nes 1816 i 1827 del Grup Parlamentari CDS; 1903, 1904 i 
1954 del Grup Parlamentari SOCIALISTA i les 2183, 2184 
i 2185 del Grup Parlamentari PSM-EEM. 

Per defensar les dues primeres, del Grup Parlamentari 
CDS, té la paraula el Diputat Sr Trias. 

EL SR TRIAS 1 ARBOS: 

Gracies, Sr President. 

La núm. 1816 la retiram en aquest moment perque, 
com supc'Js han natal les Sres i Srs Diputats d'aquest Parla
ment, hi ha un error. Realment, la xifra consignada d'un 
milió lrescentes mil pessetcs no respon a la voJunral del 
nostre Grup quan varem presentar l'esmena, sinó que la xi
fTa correcta Muria d'haver estar de 130 mllions de pesseles. 
Per tant, donam per r~tirada aquesta esmena. 

Quant a la núm. 1827, Subprograma 45.70.01, subeon
ccpte 22.709, proposam .la baixa de 20.752.000 plS perque 
una vegada més lampoe no entenen - lal vegada si ens ho 
expliq uen fins j tOl podríem arribar a retirar L'esmena - el 
que supo a dins Promoció Esponiva, el conceple "allres 
treballs". Creim que per "allres treballs", 20.700.000 pis són 
molts de treballs. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, per de
fensar les seves esmenes té la paraula el Diputat Sr. Pere 
Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gnicies, Srs President. 

Comenc;arem per la 1903, lIue és incrementar la dota
ció a l'esp rt federal. En aq uestes iUes lenim 49 federa
cions ¡ hem pressupostast 31 rnilioñs per a ague tes federa
cions. Cree que la genl d'aquesla Canlbra sap que I'estruc
tura principal de l'esport en aquestes illes i en aquesta na
ció es mou a través de les federacions; nosaltres creim que 
s'han de dotar bé per tal que puguin desenvolupar l'esport 
que fan i ajudar als diferents clubs que hi participen, per 
tant cree que és una esmena lagica. 

La següent, la 1904, [O! els Grups coincidim en el mo
tiu d'aquesta esmena, fins i tal els que governen, perque és 
continuar dotant el Pla Territorial d'equipamems esportius 
des d'aquesta Inslitució. La Conscllera, quan va comparei
xer en Comissió, ja he dit abans que va convenir en estrella 
f'acord amb el MEC, que ara, a cau'a de les manipulacions, 
veim perillar seriosamenl, va dir que aquest la substi lu'ia els 
plans territorials u'equipaments csporliu . All~ ja li digue
rem que aquesta postura era equivocada perque e l conveni 
amb el MEC, com he dit abans, cobreix un lipu u'instal.la
ció molt concreta, que si ens fixam en les instal.acions que 
han vengut al Pla Territorial d'equipamentS esporlius veu
cem que només n'han vcgut qualre' d'aquest úpus, és a dir, 
que n rmaLmeDl aques t Pla cobrcix alLres (ipu d' insral.la
ció que evidentmenl necessilcn el supon d'aquesta Cambra 
i deIs Consells Insulars. 

Curíosament, CDS, PSM-EEM i nosaltres coincidim 
on s'ha de fer la baixa i s'ha de fer en un capítol molt curiós 
que hi ha en aquest pressuposl, que són "Inver ion imma
lerials". A la compareixen~, la Sra Consell.era i el Director 
Genera l d'Espons varen dir que aquesles inversions imma
lerials anaven destinades a Eer una pi 'cina eoberla al Po
liesportiu Príncipes de España i altres obres; aixo de dir in-
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versió immaterial a una obra és tan ridícul com si el Direc
tor General d'Esports posas "immaterials de construcció" a 
la seva propaganda. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM i per de
fensar les seves esmenes, té la paraula el Portaveu Sr López 
i Casasnovas. 

EL SR LOPEZ 1 CASASNOVAS: 

Gracies, Sr President. 

Nosaltres 
aquestes inversions de canlcter immaterial i com que en 
l'únic materialisme que encara creim en aquests moments 
-es el materialisme historie, pensam que hem de llevar 
aquesta característica i derivar-la cap a inversions materials 
i ben concretes. 

En conseqüencia,Pla Territorial d'equipaments espor
tius, si l'any passat hi havia 100 milions de pessetes, en
guany creim que n'ha d'haver 110 i és ben possible que 
aquest augment sigui just, en atenció a l'índex de preus al 
consumo En I'esport federat cal un major impuls, ja s'ha dit 
aquí, coincidim també amb les intervencions del Sr Pere 
Serra en Dom del Grup SOCIALISTA i proposam 10 mi
lions de pessetes, igual que per enfortir l'esport popular a' 
través de les corporacions locals i les entitats esportives ba
siques' proposam també dues partides de 8 i 2 milions. és a 
dir; en conseqüencia procedim a la concreció deis 130 mi
.I~ons de partida imma teria!. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part. Té la paraula la Sra Consellera de ... No, diu 
que no té la paraula. Per part del Grup Parlamentari PO
PULAR, té la paraula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

Simplement per fixar posició amb els arguments que 
anit ja hem donat tantes vegades: Com que ens baixen les 
inversions propies de la Conselleria, no donarem suport a 
cap d'aquestes esmenes. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus, valen que es votin separadament o es 
poden votar tates conjuntament? 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'esmena 1827 
del Grup Parlamentari CDS, 1903, 1904 i 1954 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA i 2183, 2184 i 2185 del Grup 
Parlamentari PSM-EEM. es valen posar drets, per favor? 

Moltes gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. Abstencions, no n'hi ha. Queden, ido, rebutjades 
totes les esmenes que acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 45.70.02 hi ha mantengudes les esme
nes 1828 del Grup Parlamentari CDS i les 1911, 1912 i 
1925 del Grp Parlamentari SOCIALISTA Per defensar 
l'esmena 1828, té la paraula el Diputat Sr Trias. 

EL SR TRIAS 1 ARBOS: 

Gracies, Sr President. 

Aquesta esmena queda defensada amb els seus termes. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes 1911, 1912 i 1925 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA i per aquest Grup, té la parau
la el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA I VICH: 

Gracies, Sr President. 

Com poden veure són obres concretes a diferents mu
nicipis que tenen relació amb l'activitat esportiva, concreta
ment un gimmls a Alcúdia, una pisicina a PolIen<;a i ter
renys per fer un poliesportiu a Felanitx .. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Planells. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr President. 

Només per fixar la posició el nostre Grup a les quatre 
esmenes. Votarem contra totes. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRSIDENT: 

Té la paraula el Conseller d'Economia i Hisenda, Sr 
Forcades. 

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

La veritat és que jo volia comprovar. La 1828, l'han re-
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tirada? 

EL SR PRESIDENT: 

Esta retirada, Sr Forcades. Té la paraula el Sr Trias, 
pero no esta retirada. 

EL SR TRIAS I ARBOS: 

Havia entes que el Sr President havia dit que estava re
tirada. 

EL SR PRESIDENT: 

No esta retirada. 

EL SR TRIAS I ARBOS: 

Jo era per ajudar al Conseller a guanyar temps perque 
entrassin ... 

EL SR PRSIDENT: 

Esta defensada, no esta retirada. 

EL SR TRIAS I ARBOS: 

Defensada, sí senyor. 

EL SR PRESIDENT: " 
'lo 

.f' .• 

la es poden sotmetre a votació les es menes que s'han 
debatut. 

Per tant, Sres i Srs Diputats que votin a favor de les es
menes 1828 del Grup Parlamentari CDS i les 1911, 1912 i 
1925 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es volen posar 
drets, per favor? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 45.80.01 hi ha mantengudes les es me
nes 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1914, 1935 i 1~36 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA i la 2186 del Grup 
Parlamentari PSM-EEM. Per defensar les mantengudes pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat 
Sr Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damül): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Sense abusar del temps, en demanaria una mica més 
d'espai, perque només l'eneumeració ja es fa lIarga. 

Per abreujar i sintetitzar, les set esmenes es refereixen 
a temes d'arqueologia, pero a diferents nivells. Pollentia ja 
és una zona historica quant a excavacions - no és Pollen~, 
és Pollentia, que és devora Alcúdia, que per cert no fa molt 
fa ser objecte de perill de destrucció parcial, sortosoment 
es va salvar - i aquestes excavacions, que documenten un 
deis poes centres romans que es conserven a Mallorca, una 
epoca curiosament molt buida quant a dades, quant a jaci
ments arqueologics que haurien de continuar - per tant no 
estam d'acord amb la política de paralització d'excavacions 
- i d'altres afecten zones talaiotiques, per contrast amb la 
romana una epoca molt rica, pero precisament per aixo que 
també exigeix un esfore; molt gran per manten ir un nivell 
d'excavacions que darrerament sembla que ha declinat. 

Una es refereix a la zona de Sant Llorene; des Cardas
sar, fa un moment hi ha hagut una proposta de dotar el 
museu, l'altre és refereix al poblat talaiotic de I'Hospitalet -
que en aquest cas no és un municipi de Catalunya, ho vull 
recordar, és una part de l'antiga possessió de l'Hospital, 
que es refereix a la propietat deIs Hospitalers, situada entre 
la Marina de Na Moixa, la mar, i Cala Magraner per ser 
més precisos -; l'altra es refereix a la cova pretalaiótica de 
Son Caldelles de Marratxí, veig que en aquest moment el 
batle no hi és, pero Son CaldelIes és una possessió que té 
aquest jaciment important, dins la qual va créixer l'actual 
nucli de la Cabaneta; aquesta cova podria ser objecte de vi
sites turístiques si es trobas en les degudes condicions. 

Finalment hi ha l'element del Talaiot de la Serra d'A
laró, avui la Serra de Tramuntana, tan tes vegades present 
en aquest Parlament pero tan abandonada, on creixen els 
carritxs, les mates i els pins i es fa cada vegada més difícil 
que sigui visitada pels excursionistes, creim que una restau
ració i neteja del Talaiot de les muntanyes que formen la 
part septentrional del terme d'Alaró seria una passa positi
va pel manteniment d'aquesta zona molt interessant de la 
Serra de Tramuntana. 

Hi ha dos altres elements que vulI destacar: l'illa de na 
Guardis, que ve a ser el que servia de base per a les actua
cions de les colonitzacions fenicia i grega a la zona de la 
costa de les Salines i Campos, que fa un moment n'hem 
parlat, que és particularment rica pero també en perill a 
causa del que tots sabem, aquesta presencia moltes vega des 
descontrolada de masses d'estiuejants a vorera de mar 
acompanyades d'especulació i d'incidencia urbanística. 

1 finalment un eIernent d'una basilica paleo-cristiana a 
la zona de Son Paretó, una altra zona oscura de la nostra 
historia, uns deis poes jaciments que ens queden que també 
seria objecte d'unes excavacions per salvar el poc que ja 
queda d'aquesta antiga zona de restes importants d'una 
época de la qual no sabem quasi res. 

Tat aixo és arqueologia, són 20 milions de pessetes 
que servirien per protegir aquest patrimoni, per divulgar-lo 
i per dona feina, Sra COnsellera, a un petit sector, pero in
teressant, deis nostres universitaris, uns arqueolegs que en 
aquests moments tenen una alta qualificació, pero també 
amb una evident manca de treball i que aquestes esmenes 
els ajudarien a tenir una realització professional que avui 
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els és negada. 

Moltes grades. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra Consellera de Cultura. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIO 1 CULTU
RA (Ma Antonia Munar i Riutort): 

Sí, Sr President, sois per dir que no donarem suport a 
aquestes esmenes i en aquest cas no ho farem ja no tan sois 
perque fer unes coses determinades significa que em llevin 
doblers d'unes aitres que també creim que són necessaries 
o deis meus companys de Govern, sinó en aquest cas per
que em pareix que aixo ja no és un debat pressupostari. 
Voste entra en els detal1s i en quanties ínfimes, diu que he 
de fer en arqueologia dient: ha de continuar amb l'excava
ció de Pollentia, ha de publicar l'edició de la zona talaiotica 
de Sant Lloren<.;, que per cert és la tercera vega da que surt 
aquest poble, on hem de fer una Casa de Cultura, un mu
seu i, a més, una publicació; reconstrucció del poblat tala
iotic de I'Hospitalet, excavacions al poblat de Son Paretó, 
conservació i neteja deis jaciments de na Guardia, neteja i 
adequació de la cova pretalaiotica a Marratxí, reslauració ... , 
escolti, vos té el que vol fer és de Conseller de Cultura, 
qualque dia tal vega da té sort i li toca, pero de moment la 
ConselIeria som jo. 

A més, voste sap que hem fet un estudi sobre arqueo
logia, amb unes cartes arqueologiques, i cree que el que 
hem de fer és el que diuen aquestes cartes, perque per qual
que cosa són els especialistes i no el que vos te diu. Sí, és 
cert que fent excavacions donam feina als arqueolegs, pero 
no és menys cert que fent cartes arqueologiques i sabent 
exactament amb que contam també donam feina als arque
ólegs i és una feina més raonada, perque primer es fa l'in
ventari i després les excavacions i, a més, no ens hem de 
preocupar moIt per donar feina perque el seu Govern, com 
voste sempre em recorda, té la competencia, en aquest cas i 
també, si llegeix la Constitudó, també diu que és obligació 
seva, ja ha fa. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Sres Diputats: 

Li garantesc, Sra Consellera, que la meya aspiració no 
és ser Conseller de Cultura d'aquest Govern conservador. 
Si el dia de dema hi ha un Govern progressista, ja em fa 
més il.lusió, perque veig que les coses no acaben d'anar. No 
li plantejam exactament el que ha de fer, li plantejam una 
seria de propostes que són absolutament raonables i que 
curiosament no es contrapasen a unes aitres, no és que 
proposem que s'hagi de fer aixó per deixar de fer una inci
dencia dins rarea d'arqueologia que voste proposa; aixo es 
a més de les cartes arqucologiques i de les iniciatives que té 

la Conselleria de Cultura, que valoram positivament per
que recordi que l'element d'inventari ha estat reclamat in
sistentment pel Grup SOCIALISTA en aquest Parlament. 

Per tant, quant a inventari, quant a cartes arqueologi
ques té el nostre suport; ara bé, aquestes inidatives perme
trien unes excavacions que si no, no es faran, permetrien la 
divulgaeió i protecció d'uns materials que si no, no es pro
tegiran ni divulgaran i, per tant, proposam donar una passa 
endavant que si no es voten afirmativament aquestes esme
nes evident-ment hi llaura una incidencia dins el camp ar
queologic aquest any que ve molt menor del que avui con
templa la seva Conselleria de Cultura d'un Govern conser
vador. 

Molles grades. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra Consellera de Cultura. 

LA SRA CONSELLERA D 'EDUCACIO 1 CULTU
RA (M" Antonia Munar i Riutort) : 

Gracies, Sr President. 

Sr Pons, digui el que digui, voste diu exactament el que 
he de fer en materia d'arqueologia, pero en aquesta mate
ria em fa 9 propostes concretes i si vosté diu que cm va do
nar la suggerencia de fer aquest estudi, dones no es queixi 
perque li vaig fer cas i ara tenc I'estudi fet i em pareixeria 
bastant absurd que una vegada fet aquest estudi que voste 
em va indicar que fes, ara no li fes cas i fes unes altres pro
postes, en aquest cas les seves, cree que seria totalment in
coherent. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2186, té la paraula pel Grup 
Parlamentari PSM-EEM el Portaveu Sr López i Casasno
vas. 

EL SR LOPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. 

Nosaltres, per donar una mica de coherencia a la pro
posta de conservació del patrimoni arqueologic i etnologic, 
proposam una vegada més, tenim la sensació que aquesta 
esmena sortin1 derrotada una· vegada més, pero pensam 
que és correcta i els scrveis insulars han de ser les instan
cies descentralitzades que permetin exercir una millor i efi
ca<.; prolecció i salvaguarda del patrimoni. 

Tenim en portes unes encomandes de gestió als Con
sells Insulars d'Eivissa i Formentera i de Menorca i pensam 
que a<.;O seria una manera concreta de donar credibilitat a 
aquesta voluntat dcscentralitzadora. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 
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Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Planells. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr President: 

En relació amb tates les esmenes del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, dir que coincidim totalment amb l'ex
plicació que ha donat la Sra Consellera, ja que les esmenes 
que ha defensat el Sr Pons no són es menes als pressuposts 
de la Comunitat Autonama, són un programa de govern 
del Sr Damia Pons, la qual cosa ens pareix molt M, pero 
deixem que sigui el Govern que apliqui el seu programa i 
no els Grups Parlamentaris. 

Votarem en contra, així com de la 2186 del PSM-E
EM.Gnlcies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Passarn a votació les esrnenes 1905, 1906, 1907, 1908, 
1909, 1910, 1914, 1935 i 1936 del Grup Parlamentsari SO
CIALIST A i I'esmena 2186 del Grup Parlamentari PSM, si 
volen que es votin conjuntament, ja que pareix que la in
ten ció de vot és la mateixa, Sr López Casasnovas. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de ·totes aquestes 
esmenes, es volen posar drets? Moltes gracies. 

lf 1 

¡ 

Sres i Srs Duiputats que voten en contra, es volen po
sar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. Abstencions, no n'hi ha. Queden rebutjades les es
menes que acabam de sotmetre a votació i passam a les es
menes mantengudes al Subprograma 45.80.02, que és el 
darrer d'aquesta Seeeió, que són la 1915 i següents del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA 

Tranquils, que podem descansar un minut; beurem un 
poc d'aigua. 

(Pausa) 

EIs hi puc passar, Sr Alfonso, si les vol, les tenc aquí. 

(Pausa) 

Té la paraula el Sr Diputat. 

(Pausa) 

EL SR PONS I PONS (Damia): 

Sr President. Sres í Srs Diputats. 

Surt aquí senzillament per més comoditat de poder 
manejar els papers, perque hi ha un munt d'esmenes, cree 
que són les darreres del Grup SOCIALISTA per a la Con-

selleria de Cultura i amb les quals acabarem aquest dialeg 
que hem mantengut aquesta vetlada. 

En primer lloc voldria dir que les es menes són molt 
heterogenies, pero intentare fer una mica d'explicació agru
pant-les un poe per bloes temAtics. 

En primer lloc hi ha el projeete d'ampliaeió del Museu 
del Claustre de Sant Domingo de Pollen<;a. El muse u de 
Pollen<;a és un deIs poes dins les Illes Balears que és traba 
perfectament dins el marc de la legislació vigent, és un mu
seu que ha tengut una dinarnica important i, en conseqüen
cia, ereim que es tracta de donar-Ji una ampliació que en 
aquests moments ja és absolutament necessaria. 

Després venen tata una serie d'esmenes que fan refe
rencia a la qüestió del que podríem dir arquitectura militar 
historica; són, per exemple, la restauració de torres de de
fensa de la costa d'Andratx, la restauració de les murades 
d'Alcúdia, la restauració de les murades del Castell d'Alaró 
i, entre al tres que hi ha aquí, són dins un marc de protecció 
d'un element arquitectonic que es traba en greu perill. 

Les torres de defensa, igual que les murades, han per
dut tota funcionalitat; l'única manera de conservar-les és 
basa en dos criteris: Quan formen part de conjunts urbans, 
com és el cas d'Alcúdia, han d'estar dins un concepte de 
respecte del patrimoni de la ciutat; avui, certament, Palma 
pagaría tenir el seu cinturó de murad es complet, pe~que se
ria un conjunt monumental de molt més interes per a 
aquest turisme cultural que tantes vegades hem reclamat 
com a complement, com a dinamització d'un element turís
tic de masses que ens comen<;a a fallar. 

Quan no formen part d'aquests conjunts urbans com 
les murades d' Alcúdia o de Palma, quan són elements al-
11ats, són a llocs molt poc accessibles, la qual cosa, per una 
part, ha permes la seva conservació, si haguessin estat prop 
de nuclis habitats facilment haurien estat objecte de refor
mes, de reutilitzacions o bé purament i simplement de des
trucció. Ara bé, l'alllament d'aquestes torres de defensa que 
s'estenen per totes les Illes, perque varem tenir no precisa
ment els turistes, sinó els corsaris que ens visitaven, encara 
que des de les Illes també practicaven el corsarisme com 
una mena de supervivencia, aquestes torres de defensa que 
avui són un elernent arqueologic han de ser objecte d'una 
restauració sistematica i en combinació amb els municipis 
on són ubicades, d'una alenció constant per tal d'evitar la 
seva degradació. 

Hi ha casos, que curiosament són pocs i per aixo tam
bé són rellevants, que són conjunts de murad es ubicats a 
!loes molt poe aeccssibles, eom el GaS del caste!l d'AJaró. 
Aquest castell és un eiement de defensa historie que ha es
tat objecte de bastanls d'eS LUdis, pero que necessila una 
reutilització, ereim, a través de la integració amb els talaia
ots relatius a la Serra on és ubicat aquesta fortificació, que 
logicament ja ha perdul el seu caracter militar, pero que té 
un gran inleres historie, s'hauria d'integrar dins un plante
jament gLobal de la Serra de Tramuntana que fos objecte 
de visites, d'excursionisme i d'atenció per pan d'un turisme 
selectiu, minoritari i d'alt valor historic. 
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Després hi ha diferents restauracions de claustres, com 
el de Sant Domingo, can Pere Ignasi de Campos i un ele
ment que vull tornar dur aquí perque és d'absoluta justicia, 
que és el tema del famós casal de Can Gelabert de Binissa
lem. En relació amb aquest casal pot pareixer que és una 
historia interminable i efectivament ho és i hauria acabat fa 
estona i feli~ment si s'hagués actuat amb total responsabili
tat en el moment en que s'hi va actuar. El que era un casal 
historie dins Binissalem que hagués pogut ser modelic, es 
va tenir una mala actuació, hi va haver una responsabilitat 
per part de la Comunitat Autonoma i evidentment s'ha 
convertit en un avene on s'han hagut de depositar molts de 
doblers sense poder, tot i aixo, recuperar el valor que tenia 
al principi. 

Després hi ha un element, que són les cases de valor 
historie de Mallorca i de Menorca; no hi insistiré més, per
que serria reiterar el que hem dit en relació amb Eivissa, 
només que les cases de Menorca i de Mallorca particular
ment, al marge deis elements de tipus popular que caracte
ritza l'arquitectura rural eivissenca, tenen uns gran con
junts senyorials que en aquests moments es troben real
ment molt en perill, no només es construeix a Mallorca, hi 
ha moltes possessions i grans casals abandonats que en 
qüestió d'una serie d'anys poden haver entrat en una degra
dació realment irreversible. 

Després hi ha una proposta d'obrir petites partides, 
partides insignificants de 1000 pts o menys,Jeferides a la 
possible adquisició, no podem comprar si no volen vendre, 
del Palau d'Ayamans, de Son Mas d'Andratx i del Castell 
de Santueri. Seria interessant tenir un patrimoni, incre
mentar el patrimoni de la Comunitat AutOnoma, ja que 
evidentment si hi hagués una compra implicaria logicament 
un ús d'aquestes zones que avui no s'acaba de tenir, concre
tament Santueri és un lIoc pnlcticament abandonat, pero 
que seria molt interessant dur endavant. 

Hi ha també un element de beques d'investigació. 
Aquest també és un tema recurrent del Grup SOCIALIS
TA cada vegada que hi ha pressuposts, perque és tornar in
sistir en una problematica a la qual no s'ha donat la so lució 
adequada. Precisamentt avui la investigació a Mallorca, i 
ho saben els historiadors que hi ha aquí dins, ha minvat 
perque els plans universitaris -criteri un poc discutible, cer
tament - no donen a la tesi o tesina el paper que li donaven 
abans. Lógicament, basta anar als arxius i veure com la in
cidencia d'universitaris ha minvat dúna manera realment 
preocupant. 

Aixo vol dir que no es manté un nivell d'investigació, 
que es recula, que molls de lemes que s'havien obert en 
aquest momenlS no es complementen amb nous estudis i 
que hi ha molla genl que ha acaba! els estudis o esta a punt 
d'acabar-los i una ajuda rnhlima de la Comunitat Autono
ma els permetria realitzar un treball que seria realment in
teressant, els permetria adquirir una formació eom a inves
tigadors i com a historiadors de la materia més diversa, no 
es tracta només d'investigació literaria o historica, que si 
no es dóna aquesta passa, si no es creen aquestes 25 beques 
dotades amb un milió de pessetes cada una, difícilment es 
dura endavant. 

I, pareix que som condemnats a fer-ho, tornem a parlar 
una mica d'arxius. En aquest cas es tracta de dotació de 
personal. De vegades ens han dit que nos al tres estavem 
contra l'ampliació de personal a la Comunitat Autónoma, 
aixo és absolutament fals i aquí hi ha les esmenes per de
mostrar-ho. Estam en contra de contractacions inútils i ab
solutament a favor de contractacions raonades. Podem do
tar tots els arxius d'un professional? Evidentment, no. El 
millor guardador de cada arxiu és el mateix municipi, el 
mateix Ajuntament, pero si no hi ha una persona que a tra
vés d'una zona preestablerta fa una vigilancia sistematica 
perque l'ordenació es mantengui, aquesta ordenació que fa 
un moment la Sra Consellera recordava que impulsa en 
aquest moment el Consell Insular de Mallorca o que poden 
impulsar també els altres Consells i la Comunitat Autono
ma, aquesta ordenació no és manté, passen una serie d'anys 
i aquell arxiu, a través de persones que l'han consultat, sa
bem que es troba desordenat. 

Per tant, es tracta d'establir la figura d'arxiver comar
cal per a Menorca, per a Eivissa i Formentara i en el cas de 
Mallorca un mínim de dos arxivers comarcals creim que és 
notoriament insuficient. Un altre tema que també és recur
rent en el Grup SOCIALISTA és el famós Arxiu Diocesa 
de Mallorca. Avui mateix hem fet una volta per la Murada 
quan hem anat a prendre un poc l'aire després d'aquesta 
densa atmosfera pressupostaria i logicament l'Arxiu Dioce
sa de Mallorca, el segon en importancia de totes les Illes, 
basie per a estudiar al menys fins el segle XVIII - sense 
.aquest arxiu no es pot donar una passa en moltes materies 
de la Historia de Mallorqt - era tancat. Només és obert tres 
dies per setmana .de deu i mítja a una i qua n l'arxiver esta 
malalt, com li passava aquests dies, esta taneat sempre. 
Imaginin el que significa fer una tesi en aquestes condi
cions, s'eternitza i no es pot donar una passa endavant. 

Es tracta de la figura d'un arxiver adjunt que permetria 
que aquestes situacions tercermwldislcsacabassin, al mar
ge que sabem que hi ha u.u acord i que es fan obres per do
nar-li una millor ubicació i una millor dotació, pero la ne
cessitat de personal és immediata i no admet més demores. 

L'Arxiu del Regne de Mallorca també presenta defi
ciencies de personal i també es proposa la contractació de 
dues places. 

Despés hi ha el tema de les subvencions a biblioteques 
d'Eivissa i Formentera, també absolutament necessaries, no 
només ens hem de recordar d'Eivissa i Formentera per fu
gir d'una suspensió de planejaments urbanístics, sinó que 
també ens en hem de recordar per dotar-les deIs mitjans 
culturals absolutament necessaris, encara que no siguin tan 
especulatius com els altres. 

El tema de les beques d'ajudes a estudiants de les illes 
de Menorca, Eivissa i Formentera. Quina finalitat té l'es
mena 1931? Té la finalitat que la famosa insularitat doble, 
que és la que pateixen les illes menors i en el cas de For
mentera practicament hauríem de parlar d'una triple insu
laritat, perque els recorreguts, fins avui, es fan per etapes, 
aquestes beques ajudarien a atenuar el cost que sofreixen 
els estudiants d'aquestes illes a l'hora deIs seus despla~-
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ments. 

Després ve un lema musical, la música també ha eslat 
recurrent, un tema que ja hem plantejat taotes vegades. 
Aquesl Govern bauria de ser sensible al fel que hi ha un 
cenlre musical que no hanecessitalla crea ció de la Comu
nitat Aulolloma per (uncionar, que és el centre musical 
més antie d'E uropa, aixo es diu aviat, que és l'Escolanía de 
Uue, que passa dificultars ¡ necessita una ajuda, un sosteni
ment per part de la Comunitat Autónoma i amb aixo aquí 
no es fa cap tipus de confessionalilat de nacional-catolicis
me, aqui es fa puramcm cultura i es reconeix, perque és 
d'absoluta ju tíeja, el que s'ha de reconeixer, que hi ha un 
centre que funciona i sense el qua! molts d' infan [S, sobre tol 
de la pan fOIana de Mallo rca , mai no baurien tengulla for
mació mus ical que tenen després de passar per aques ta Es
colania. Es troba en una continuHat problemc\lica j per lant 
proposam que se li do ni l'ajuda pertient. 

Creirn, per acabar, que hi ha un elernent - pas per alt 
una serie d'esmenes perque ja no em vull allargar rnés - que 
és absolutarnent necessari, és \a darrera es mena, la 1936 si 
no ho llegese rnalament, que és la ereaeió del laboratori de 
restauració documental de l'Arxiu del Regne de Mallorca. 
Ho dir6 una vcgada Olés: aque t aTx:iu no es pOl dem rar, 
sabem que la infrastructura d'un anau de Litu(arita t es tatal 
és respollsabilital de l'Estat , pero si ens imeressa la creació 
d'aquesL laboratori, si el volern dotar del personal - ¡ gent 
amb tapacitat per treballar en la restauració dpcumelllaL -
n'l1i ha moll poca i s'ha de pagar bé - és n~sari Lambé 
abrir la partida perLinent. 

No es pot anar a cercar competencies o cercar ajudes 
de Madrid si per part de la mateixa Comunitat Autonoma 
/lO es té una partida pres uposl¿lria que demo'stra que lnte
ressa que aquesllabo raLOri es realiLzl, perque la Comunitat 
Autónoma, avui maleix amb aqueS ta esrnena, pren el COI11 -

promís de dur-ho endavanL. Per tant, creim que aixo seria 
una passa positiva que permetria la salvaci6 o la protecció 
de molts de documents que d'aquí a uns quants anys, si es 
demora la realització d'aquest laboratori documental, no es 
podran consultar senzillament perque s'hauran desfet men
jats per la pols o per aquesta tinta tan nefasta carregada 
d'oxid de ferro del segle XVII. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la púaula la Sra Consellera de Cultura. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIO 1 CUL TU
RA (M3 Antónia Munar i Riutort): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Promet que a diferencia del Sr Pons, seré molt breu. 
La quantitat desmesurada d'esrnenes que el Grup SOCIA
LISTA ha dedicat a Cultura sens dubte és mancada de qua
litat, per no dir que gairebé em preocuparia per les seves 
neurones. Feim un debat pressupostari i voste diu exacta
ment no amb quins programes esta d'acord o no hi esta, 

quíns canviaria, etc., no, no, voste em diu concretament que 
he de restaurar, que he de comprar, quantes persones exac
tament he de contractar per a15 arxius de Mallorca, Menor
ca i Eivissa i, a més, cada vegada que intervé i ja m'ho ha 
dit en la seva primera intervenci6 sobre l'esmena a totali
tat, em diu que gast massa doblers en Capitol 1 i que aixo-
s'hauria de disminuir a la vegada que em diu que he de con
tractar personal, pero, a més, no personal per als arxius o 
per a les biblioteques o els museus de la Conselleria, no, 
per als museus i andus que ni tan so15 són nostres, com el 
cas del Diocesa que tarnbé els hem de posar un personal a 
carrec de la Conselleria, a pan que em demana que compri 
ni més ni menys que dos castells i un palau per 2.096 pts. 

Magnífic Sr Pons, realment li dono l'enhorabona si 
vos te fos capaq d'aixó. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, té la paraula el Diputat Sr Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Aquesta final sera una mica de distensi6, eh? Bé, no es 
proposa comprar palaus a aquest preu, vull dir que entre 
l'especulació que s'ha practicat per comprar bocins de cala, 
molt ben cartografiats per cert, per més de 2.000 miJions i 
obrir unes partides per un poc més de 2.000 pts, creim que 
la raó es troba una mica a la part del Grup SOCIALISTA. 
Proposam que es manifesti la possibilitaat. de comprar , 
com he dit des d'aquella tribuna, si els propietaris volen 
vendre. Des del Grup SOCIALISTA i a través d'aquest 
fortaveu no li proposam que faci més del que s'hauria de 
fer amb bona ra6; aquest programa cultural que es va mani
festant a través d'esmenes de totalitat, a través de proposi
cions no de llei, d'interpel.lacions, de mocions i avui amb 
lota aquesta serie d'esrnenes és un programa que intenta 
construir una Comunitat Autónoma, dins l'area cultural, 
amb una infrastructura senzillament moderna i europea, 
una infrastructura que ja s'hauria d'haver construtt fa molts 
d'anys si haguéssim estat un país normal, democratic i des
centralitzat. Avui sortosament som un país dernocratic, te
nim una amplia descentralització política oberta, no acaba
da pero ja imponant i que, d'acord amb el que mana I'Esta
tut, hem de procurar que la cultura arribi als ciutadans, 
aquest és el programa, no Socialista, és el programa del 
sentit comú, pero veim que fins i tot aquest programa ens 
és negat i per aixó som insistents i no dubti, Sra Consellera, 
que ho continuarem essent. 

Sobre el tema de personal, nosaltres estam perque es 
contracti el personal que faci falta, en aixó estam perfecta
ment d'acord. Sobre el tema deis arxivers, vos te pot defen
sar que sense la proposta mínima que li feim aquí, aquests 
arxius estaran degudament ordenats i protegits? Recordi 
I'exemple que li he posat avui mateix del segon arxiu de to
tes les Illes Balears tancat durant dies i dies perque l'única 
persona que en té cura esta malalta, voste ereu que aixo es 
por mantenir? Hi ha una responsabilitat, la titularitat és de 
l'Església Catolica pero hi ha un conveni i la qüestió de le
gislar i reglamentar sobre amus corres pon a la Comunitat 
AutOnoma, tenim tata la competencia per actuar. 

7 
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Nosaltres demanam una actuació mínima per construir 
el que encara no som, un país modern, democratic i real
ment autonom. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, té la paraula la Sra Consellera. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIO 1 CULTU
RA (Ma Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr President. 

Que som una democracia jo cree que ho sabem tots i 
explicar-nas-ha a aquestes hores de la nH crec que és mas
sao Que 10ts desitjam una descentralització? Per descomp
tat, el que passa és que vostes no sempre estan d'acord que 
aixo sigui una realitat i que la cultura arribi a tots no cree 
que ningú d'aquí s'hi oposi, tots estam pel mateix tema. 

Després ha dit que tenim un conveni, molt bé, que ten
guem un eonveni no implica que nosalLres haguem de con
tractar personal per als arxiu diocesans o d'aItres, el con
veni no ha diu aixo; que "ha posal malalt i hi ha un proble
ma? N'hi ha en aquest arxiu i a totes les cases. 

Pero el més divertit i la pregunta que li torno afer és 
que vosté diu que intenta que el Govern manifes!i un desig 
de comprar. Em pareixeria interessanL Després de saber si 
el propietari té el mateix de vendre? Em pareix moll bé, 
només hi ha un tercer problema, que sí diu que sí haurfem 
de pagar i amb 2096 pts, la veritat, no cree que sigui possí
ble. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, no té la 
paraula ningú. Passam, ido, a vOlació la totalita! de les es
menes. Per tant, jo deman que es posin tranquil perque
n'hi ha per una esto na. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de les esmenes nOs 
1915,1916, 1917, 1918, 1919, 1920,1921, 1944, 1945, 1957, 
1958, 1959, 1927, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1930, 1931, 
1947, 1928, 1929, 1932, 1933 i 1934 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, es volen posar drets, per favor? Moltes gnl
cies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 30. Abstencions, 4. Queden rebutjades les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació. 

Atesa l'hora que és, deixarem la Seeció 14 per dema. 
Per tant, se suspen la Sessió, que recomenc;ara dema a les 
deu i mitja del matí. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, bon dia. 

Recomenc;a la Sessi6. Entram a debatre les es menes 
mantegudes a la Secció 14, Subprogrames 55.11.01, 55 
.11.02, 55.11.03 i 55.11.04, que les es menes mantengudes 
s6n les 1836, 1837, 1838, 1839 i 1791 del Grup Parlamenta
ri CDS. Per defensar aquestes esmenes té la paraula el Por
taveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

El contengut d'aquestes esmenes, que és el mateix, 
tracta de traslladar els subprogrames relatius a Estadística 
a la Conselleria d'Economia i Hisenda. Jo crec que no és 
dificil defensar aquestes esmenes, s6n unes esmenes de ra
eionalització, de pur sentit comú, perque a mi el que em 
pareix diffcilmenl dcfensabLe per part del G vero dins una 
organilz.ació racional o simplemen! raonable és que les es
tadístiques, lal com ara, depenguin de la Conselleria de 
Funció Pública, aixo és el que no té explicació, aixo és el 
que no lé justificació, aixó és el que no té defensa j, per 
tanl. enlenem que per un elemental senti! de racionalilal 
organitzativa i administrativa, les estadístiques, [unció im
portanr i primOfclial de cara a la planificació economica, de 
cara a .I'eslabliment de les Ifnies de polftica eco-nomica d~1 
Govern, entre aitres coses, haurien de dependre d'una Con
seIleria que teenicament, quant a la seva solvencia, presta
ría un majar servei que la ConseIleria de la Funci6 Pública, 
les funcions de la qual no tenen res absolutament a veure 
amb l'estadística. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per pan del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr President, és per manifestar la nostra posicio en 
aquest tema. Jo he de donar l'enhorabona al CDS perque 
encara no ha perdut la il.lusió; nasal tres en aquest tema ja 
l'hem perduda, hem perdut la il.lusió en la racionalitzaci6, 
en la funci6 del Govern, el tema que l'Estadística fas un 
programa de la ConseIleia d'Economia l'hem proposat du
rant tres anys i l'únic que ha passat és que hem vist que en 
primer Uoc no passava a Economia, com és logic, el Go
vern té la teoria de "manteneIla i no enmendaIla", encara 
que esta segur que aquesta actuaeió no és bona, pero basta 
que ha digui l'Oposició i sobretot si l'Oposició és el Partit 
Socialista per no fer-ne el més mínim cas, pero és que el 
problema encara és més greu,la reacció del Govern i de 
tots eIs Grups que li donen suport és la contraria. 

Resulta que la fundó estadística en aquesta Comunitat 
Autónoma es va deteriorant a poe a poe i no és el proble
ma que l'estadística es deteriori, perque els tecuies de la 

I 
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Conselleria són uns bons tecnies i fan bastanta de feina, si
nó que aquest Govern, sislemAlicament, va llevant recursos 
de )'actuació estadística guan és tOl el contrari, quan tal el 
bagatge estad{stic que hi hauria d'haver a la Comullilat Au
tonoma de les lIles Balears s'hauria d'anar incremenlanl 
d'una manera important. 

Jo no sé si pensar i cree que ho haurem de die des d'a
qut si és més comode que facin les es ladfstiques via con
tracte - més comode per al Govern del Parlü Popular, 
d'UM i del Grup MIXT - o quc sigui un deparlament del 
Govern que com a mínirn dóna fe d'una actuació ¡ una fei
na resp nsabJes, 'erio es i ClC. El problema, Sr Quelgla 
nosallres recolzarern absolutament toles aquestes esmenes 
d'Esl3CUSlica - en la nOstra opioiÓ és moJt greu, perque qui 
pOI actuar, en materia economica, en materia de serveis, 
sense lerur unes dades estadistiques bones, fiables i com
pletes? No hi ha cap Govern que pugui actuar sense aixo, 
el Sr Forcades ho sap tan bé com jo i tot el Govern ho sap 
tan bé com nosaltres, el que passa és que jo dubt que 
aquest Govern vulgui actuar racionalment. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Planells. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gnlcies, Sr President. 

No he acabat d'entendre la intervenció del Sr Alfonso 
quan primer ha dit que els tecnies d'Estadística feien una 
bona feina i a continuació diu que el Govern no té les da
des estadístiques bones, no acaba de Higar malt bé, o fan 
una bona feina o la fan dolenta. 

No obstant aixó, dir al Sr Portaveu del CDS que si ha 
d'estar a Economia o a Funció Pública és una opinió seva, 
supos que estara d'acord amb mi que l'estructura del Ga
vern és competencia del President, no és competencia del 
Portaveu del CDS. Per tant, anunciar que votarem en con
tra de les seves esmenes. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, té la paraula el Diputat Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES 

Gracies, Sr President. 

En primer Uac, agrair al Grup Parlamentari SOCIA
LISTA el seu supon a les nostres esmenes i en segona tor
nar a in istir al Portaveu del Grup POPULAR que ni jo ni 
el nostre Grup no hem posat mai en dubte la competencia, 
I'autonomía o la capacitat del Govern per organitzar-se 
com trobi, pero sí que reivindicam la necessitat d'exigir des 
d'aquest Parlament una racionalitat en les seves actuacions 
i, sobretot,que aquesta racionalitat sigui capa<; d'explicar-se 

des de les files, des deis banes de la majoria i la veritat és 
que no l'han explicada mai perque no té cap explicació 10-
gica en termes de racionalitat, en termes d'organització, en 
termes d'aquesta cosa a la qual és tan afeccionat el Conse
ller d'Economia i Hisenda, que és introduir uns elements 
racionalitzadors, elements de sentit comú, elements de ma
jar rigor en la mateixa organització. Amb aquests termes 
nasaltres voldríem que ens explicas sin per quina estranyís
sima, insondable i incomprensible raó és més racional que 
les estadístiques siguin a Funció Pública que a Economia í 
Hisenda, perque cree que no hi ha resposta. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votaCÍó les esmenes que acabam de debatre. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de les es menes 
1836, 1837, 1838, 1839 i 1791 del Grup Parlamentari CDS, 
es volen posar drets? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vals a favor, 21. Vots en con
tra, 30. Abstencions, 5. Queden rebutjades les esmenes que 

- acabam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre l'esmena que hi ha al Subprograma 
61.21.00 del Grup Parlamentari CDS. Per defensar aquesta 
esmena té la paraula el Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Perdó, Sr President. L'esmena 1830? 

EL SR PRESIDENT: 

1830, sí. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Es que havia entes una xifra que acabava en OO. 

EL SR PRESIDENT: 

El Subprograma acabava en OO. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gn1cies. Aquesta esmena fa referencia a la upres ió 
d'una quantiral de doblers i la seva inlcncionalitat és posar 
en evidencia la manca d'objeclius en termes de polftica eco
nomica que tenen aquests 40.600.000 pts que es dediquen a 
una finan~ció de capital circulant, cosa que en principi és 
un iostrument que no posam en duble, que ens pareix bé, 
que ens pareix correcte, pero que no ens pareix adequat si 
no é més que una aixe la oberta al públic que facilita do
blers a les empreses de manera indiscriminada sense objec-
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tius, sense una política economica de reestructuració d'es
tructures comercials, d'estructures industrials, especialment 
comercials sembla indicar per la vocació de la finan~ció 
que anuncia, i aleshores no té sentit, simplement és posar 
en marxa un mecanisme que no té explicació, que no té una 
submissió a uru; objectius explícits de política economica i 
simplement voldríem veure'ls si més no anunciats, ja que 
no als pressuposts, sí almanco a la contestació que es faci 
des de la majoria a aquesta esmena. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

La veritat és que no ens agrada repetir arguments en
cara que tornarem a dir al Sr Quetglas que benvinguda la 
seva il.lusió perque en aquest tema, sobre el qual el Grup 
SOCIALISTA ha mantengut una llarguíssima batalla amb 
l'actual Conseller d'Economia i amb l'anterior, en definiti
va amb el Govern del Partít Popular per la falta d'objectius 
quant a l'actuació en materia de subvenció i interessos de 
capital circulant, creim que és bo anar donant arguments 
gota a gota a veure si per miracle, sense que aquesta parau
la teIÍgui sentit religiós, aquest mta a gota arriba a foradar 
la roca en que s'ha convertit el Govern quan l'Oposici6 li 
fa propostes, senzillament propostes. 

Obviament, senyors del Govern, la seva política de 
subvencionar tant interessos com inversions s'haurien d'ha
ver adonat que ha estat un total i absolut fracas, no s'han 
creat lIoes de feina, no s'ha estimula! el sector industrial al 
qual ajuden, no s'ha avan~t més que reduint certs costs de " 
certes empreses i des del mament que després de sis anys 
de dur un política determinada es pot constatar - i el Go
vern ho ha fet - que aquesta política ha fracassat, el millor 
que podria haver fet hauria estat canviar-la. 

Jo no sé si els és possible canviar-la, la veritat és que 
no ho sé, perque tem que tot l'entramat polític i economic 
que hi ha darrera el Govern del Partit Popular fa impossi
ble que vos tes puguin canviar aquest típus de política i ens 
sap molt de greu, per'que tirar els doblers en una política 
que no crea lioes de feina, que no millora l'estructura in
dustrial, que l'únic que fa és 'posar en condicions de difícil 
competítivitat unes empreses perque accedeixin a aquesls 
tipus de crectits enfront d'unes altres que no hi poden acce
dir per X raons, ens pareix que no és una bona política i 
que l'haurien de canviar. 

, '= ~ ';J 

Si no poden, ideológicament ho poden dir aquí, pero 
nosaltres creim que per a aquesta Comunitat Autonoma se
ria molt bo que s'aprovas aquesta esmena igual que es ra- ' 
cionalitzas, es projectas i es fessin planificacions amb 
aquesta actuació financera que té la Comunitat Autónoma. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentri POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Planells. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Grades, Sr President. 

Evidentment l'oplnió del Sr Alfonso, que nosaltres no 
compartim en absolut, consideram que ajudar la petita i 
mitjana empresa d'aquestes Illes és una labor que ha de 
continuar fent el Govern, jo no sé si el Sr Diputat ha llegit 
els De,crets de subvenció, pero dir que algunes hi poden ac
cedir i d'altres no, no entenem massa bé a que es refereix si 
la seva intervenció no és per afany de demagogia. 

No estam gens d'acord amb la filosofia que s'hagin de 
suprimir aquestes ajudes a la petita i mitjana empresa i per 
aixo votarem contra l'esmena del CDS. 

Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votaci6 l'esmena 1830 del Grup Parlamentari 
CDS. 

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? 

Abstencfons? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 30. Abstencions, 5. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació i passam al debat de la Secció 15 
del Pressupost, on hi ha presentada una esmena, la 1965 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA a la totalitat de la 
Secci6. Per defensar aquesta es mena i per part del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr 
L1oren~ Rus. 

EL SR RUS IJAUME: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Em permetin que recordi unes frases dites dins aquesta 
Cambra que diuen: "La nostra agricultura té els mateixos 
problemes que les societats europees avan~des. L'agricul
tura és, de tots els sectors economies, el que travessa una 
crisi més aguda, cal solucionar i invertir per canviar les es
tructures dins aquesta problematica i d'altres sectors i ob
tendrem un efecte multiplicador". 

Són frases tretes del discurs del President Sr Gabriel 
Cañellas en aquesta Cambra de dia 23-11-88 sobre l'orien
tació política del Govern. Es clar, després, quan rebem els 
Pressuposts, nosaltres tenim unes dades del que fa la Con
selleria i hi afegim aquestes dades i expressions que conei-

d 
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xem, perque és públic i notori que la població en el sector 
va baixant, que és ver que es diu com excusa que tots els jo
ves tenen altres alternatives amb millar perspectiva de fu
tur, que tenen a l'abast sortides més rendibles, més positi
ves per a ells i cIar, nosaltres deiem que si s'aplicas serios a
ment una política d'ajuda a aquests joves amb dotacions so
cials suficients, fins i tot amb acords entre Conse11eries, 
creim que per ventura, no vol dir que necessariament pren
guessin aquestes alternatives, pero no n'hi hauria tants, per 
tant ja disminuiríem un tant per cent i per ventura aquesta 
població activa del sector no decreixeria tant. 

Després ens demanam quin tipus d'intenció té la Con
sel1eria de modernitzar determinad es formes contractuals, 
algunes obsoletes, que encara estan en vigor i regeixen en 
el campo Quan parlam d'infrastructura encara també par
lam de com esta l'electrificació rural, la telefonia, i és ver 
que es fan coses, pero, després, cIar, entenem per que, en 
resum, feim la proposta d'aquesta esmena a la totalitat, del 
car que resulta al pages tenir una serie d'avantatges que sí 
es tenen a la ciutal o als seus encontorns i no lenen a la pa
gesia, sobretot als Uoes alhinyats deis pobles, a foravila, i 
no parlarem de Pla d'Inversions ni de de Llibre Blau ni de 
Llibre Verd, perque la veritat és que tot aixo ja forma part 
del passat i de fet no creim que totes les bones intencions 
expressades en aquests documents es duguin a terme. 

Peró aixo no ha de fer pensar que vulguem ser negatis 
en el tema de la presentació d'aquesta esmepa·a la totalitat. 
Quan coneixes de cop i volta l'import to"tal respecte del 
pressupost de la Conselleria i veus que hi ha un augment 
seriós a priori et pot fer la il.lusió que és ver que hi ha una 
intenció de canviar i de reformar l'estructura antiga i que 
quedi just a110 que és bo, just aHo que és rendible d'aquest 
sector, pero després, quan ho analitzes, veus que ni aquest 
60% de creixement aproximat, quan comen~m a analitzar 
les xifres, repetesc, veim que hi ha una gran partida que va 
destinada al tema forestal i deim que també és important, 
és molt important el tema forestal, pero, cIar, el fet de des
tinar-hi aquesta quantitat de doblers ens fa pensar que ja 
no és tan sincera la intenci6 del Govern d'arreglar aquestes 
estructures, de solucionar i posar definitivament unes bases 
solides perque aixo vagi endavant. 

Sobretot, em permetra que recordi una frase que fins i 
tot va dir el Conseller, "si voste sap que aquests doblers han 
de venir per una altra vía, no els hi posi", fent referencia 
també a un comentari fet per un altre company. Aixó que 
vol dir? Dones que creim que part d'aquests doblers que eH 
ha destinat als seus pressuposts podríem entendre - i crec 
que fins i tot a vegades se n'ha parlat - que els podríem ob
tenir per unes altres vies i, per tant, part d'aquests doblers 
els podria destinar a alió que nosaltres sí creim que els hau
ria de destinar, que són aquestes estructures serioses que 
volem que es muntin. 

Es evident que a aixo hi hem d'afegir no només els do
blers de l'Administració Central, que és una de les vies que 
nosaltres propugnam, els Consells Insulars i el Ajunta
ments; crec que hi ha d'haver aquesta coordinació que si bé 
les actuacions tenen la mateixa intenció, per ventura no -
s'han coordinat i hi ha dispersió de recursos . 

Un pressupost que s'augmenta en més de 1000 mílions 
no pot ser, repetim, sois en materia forestal. Fins i tot no 
creim i almanco ens ha de permetre el benefici del dubte, 
sobretot després d'haver actuat, quan acaba rany es fa un 
balan~ més o manco del que s'ha realltzat i entenem que 
per ventura s'ha tengut la bona intenció, pero per traves in
ternes interiors del mateix Govern no s'han pogut realitzar 
aquestes intencions en la mesura que es volia fer, que en 
els programes presentats per a rany que ve també li posin 
traves per a realitzar-los els seus companys de Govern, que 
en aquest cas són majoria a pesar de ser del mateix Govern, 
ja que no del mateix Grup. 

La manca de coordinació expressada ens preocupa; ens 
preocupa, repetim, que no es tenguin els tipus d'inversió de 
les entitats locals, Consells Insulars i de la inversió estatal. 
Podríem repetir que per ventura fins i tot fent referencia a 
subvencions donades per les passades riuades podrfem arri
bar a duplicitat de recursos destinats a una mateixa cosa. 

També preocupa que tota la intenci6 d'ajudes al món 
cooperatiu sois es pugui centrar en una empresa de desen
volupament industrial, amb la intenci6 de la qual per ven
tura estaríem d'acord, potser discreparíem en la manera de 
fer-ho, sabem com s'ha Higat el tema, amb que s'ha lIigat i 
ja veurem com acaba el tema de la Pobla. 

Quant a la bona intenció d'ajudar en el tema deIs pres
suposts, Sr Conseller, li puc garantir que entre companys 
de la mateixa Comissió hi era, que ens va preocupar i que 
hi era perque en certa manera va quedar una mica trastoca
da per l'actuació del Sr Diputat transfuga que va destrossar 
aquesta intenció, no sé si al dictat de "la voz de su amo" o 
per inconsciencia propia, pero jo li vu11 dir que en definiti
va, d'acord amb el total de la seva Conselleria, pero racio
nalment aplicat, racionalment equilibrat i que no hi hagi 
aquesta dispersió en la seva aplicaci6. 

Per tot aixo, ens agradaria que la retiras sin, que la tor
nassin a refer i la votanem a favor. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa
raula el Diputat Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 
' . 

Gracies, Sr President. 

El nostre Grup no va presentar cap es mena a la totali
tat de la secció amb I'esperan~ - un sempre espera - de mi
llorar amb esmenes parcials el contingut d'aquesta secció, 
esperan~ que després no ha fructificat dins la Ponencia, 
dins la Comissió. D'altra banda, nosaltres mantenim l'espe
ran~ d'un any per a l'altre, vam dir ja a la compareixen~ 
del Conseller que aquest tenia una habilitat determinada 
important d'assumir de forma com si fossin propis els plan
tejaments de I'Oposició d'un any per a l'altre i l'any que ve 
estam convenc;uts que la majoria de les esmenes que en-

-
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guany presentam les haunl assumit com a seves i les pre
sentar.a com si fossin del seu propi cultiu. 

Feim d'hivernac1e i feim parades perque després pu
guin trasplantar les nos tres postures i l'any que ve les assu
meixin i a0 és positiu, tal vegada amb aquesta esmena de 
la totalitat de la secció, l'any que ve hauran reformat total
ment la política pressupostaria d'aquesta Comunitat Auto
noma en materia d'agricultura i a~o seria un avan~ del qual 
ens alegraríem. 

Tres mil hectarees de cultiu abandonades en poes anys, 
més d'un 50% del pagesos majors de 55 anys, poca per no 
dir nul.la incorporació del joves, disminució constant de la 
renda agraria, baixa constant de l'aportació de l'agricultura, 
del sector sencer, en el producte interior brut, aquest és el 
diagnostic que es fa a partir del Llibre Verd sobre l'agricul
tura a les Illes. I que fa la Comunitat Autónoma? Quina és 
la política que a partir d'aquests pressuposts, que són la 
plasmació d'una política determinada, es fa per afrontar 
aquestes coses? 

Com es millora la renda agraria?, está c1aríssim, au
mentant la productivitat a partir sempre de la potenciació 
de l'explotació familiar agraria, aquí si que la nostra aposta, 
i posant de forma decidida, potenciant la participació deIs 
pagesos en els procesos d'industrialització i de comercialit
zació de forma directa perque assumeixin la plusvalúa que 
s'acumula en aquests procesos i no ho facin uns interme
diaris. 

Creuen Sres. i Srs. Diputats que aixó es fa, que aixo es 
consegueix de forma decidida a partir d'aquests Pressupos-
18?, nosaltres entenem que no. S'ha d'intentar com sigui 
perque el procés d'abandonament de l'agricultura no sigui 
irreversible, !ligar fixar els agricultors a la terra, es un deIs 
objectius que es marca la ComuniLal Económica Europea a 
partir de la filo ofia pla mada en el documellt La .... du 
monde rural que n'hem parlat caela vegada que diculim le
mes d'agriculLUra en aquesta cambra. 1 con es millara la 
calital de vida deis pagesos condició inescusable per acon-
eguir que aquests es fixin a la terra, es fixin a I'explotació 

agrAria i no l'abandonin?, equiparant aquesta calita l de vi
da a la deis homes i dones que viven a la ciutal. Aixe) impli
ca una poHtica decidida d'elcctrificació rural, aixe) implica 
una política que p tencü les comunicacions perque qui més 
necessita un teléfon, no es un ciu tada que es troba a la ciu
tat sino un pagés que es troba amat, precisament per aixü 
necessita formes de comunicació perque la seva explotació 
si es ramadera implica la necessitat vital de poder-se comu
nicar en el momenl OpOrlÚ, per cridar el menes cal o el que 
sigui i perque per evitar problemes que tots coneixem, pro
blemes humans, terribles, d'aquell agricultor que es troba 
amb un atac d'apendicitis i la seva dona no té el carnet de 
conduir o no sap conduir el coche i passa una pena increi
ble fins a arribar aconseguir arribar al poble. 

Millorant la vivenda rural, saben Sres i Srs Diputats 
quantes vivendes rurals no tenen uns serveis sanitaris en 
condicions?, un tant per cent increible, aixo es promociona 
de manera definitiva a partir d'aquestes Pressuposts? Es 
mili ora la vivenda rural de forma que no sigui per poten-

ciar l'agroturisme que s'anuncia com una activitat comple
mentaria per millorar la renda agraria, en aquests Pressu
posts en partides corresponents, pero que realment no es 
cerca aquest contingut, sino que es cerca reconvertir les ex
plotacions agraries amb explotacions semi hoteleres. 

El dia de la compareixen~ del Conse!ler parlavem que 
lOt el programa d'agricuItura que representés increments 
de la inversió representava avan~r, representava anar per 
aquest camí que nosaItres plantejam d'aconseguir mantenir 
l'agricultura i per a nosaltres aquest és un objectiu estrate
gic, no puntual, peró li demanam al Conseller a veure si és 
conscient que possiblement no comptam amb l'element, 
amb el subjecte principal per canviar les coses, que és el pa
ges. 

Estan conven~uts, els pagesos, que hem de fer tot a0? 
Per tant, és conscient l' Administració que necessariament 
ha d'incidir de forma decidida també en la transforma ció de 
les estrutures mentals de la nostra pagesia per fer-los adap
tar a les noves circumsUmcies, a les noves necessitats, per
que juguin fort en aquesta opció de mantenÍf i fe més ren
dible l'activitat agraria? En aquests pressuposts, es dedica 
un csfor~ sufici nI a ls lemes de formació i d'informació? 
Ahir, quan venia a aquesl Parlamenl, em va escandalitzar 
vcure que en el Diari de Menorcn SOrlia un anunci de pagi
na scncera anunciant ajudes en materia d'agricultura, algu
nes d'oví, en concret, que durant la pass ada campanya no 
havien tengul cap casta d'inci{:h~ncia a Menorca i vaig pen
sar, la primera reacció, mira que interessant, s'anilllcia i ar
riba als pagesos; la segona reacció va ser demanar-me, ja de 
forma més cerebra l: Quants de pagesos llegeixen el Diari de 
Menorca? Cap. Quants de pagesos !legeixen la revista Soles 
iOnes, a la qual pensam dedicar 15 miliolls d'aque IS pres
SUpO ' IS? Es aquesta la política d'informació que volem po
lenc.iar? Es aquesta la forma (I'arribar als nostres pagesos, 
als q,lials volem exigir cada vegáda més que facín feina amb 
producles soft Licals, amb productes qu{mics, amb maqui
naria cada vegada més complexa i que ha estat e l seClor ciu
rada que ha tengut més dificullals per accedir a la formació 
i que rnés dificultals té encara, perqu~ els arribi la in(orma
ció necessaria pcr poder estar al couent de les lendencies 
dominanls deis mercals, de quines són Les exigencies d'a
quest món agrari europeu del qual ja formam part? Tenim, 
des de l' Administració, una política decidida que potenci'i 
la formació i la informació a aquests pagesos? 

A~ü implica dotar convenientment les escoles, unes es
coles d'agricultura que no funcionen a Mallorca, que fun
cionen d'una forma m'atreviria a dir nefasta a l'illa de Me
norca, on no es plantegen els problemes reals deis pagesos 
i quina resposta se'ls ha de donar. O es reciclen de forma 
definitiva els noslres pagesos o de cap manera no tindran 
exit les feines que volem dur i puc explicar-ha amb qües
tions concretes. Necessitam fer urna empenta decidida en la 
qüeslió de la sanilal animal. Una pan important del 'CCLOr 
agrari ele les llles és ramader, té aquesta cspecialilzació i la 
qüeslió sanilMia és absolUlamem fonamenlal. Podem jugar 
amb el sanitari que representa el fel in 'ular sin som capa
~os d'afronta r de forma decidida els anejamcnl animal i 
a~o implica dedicar-hi partides ecoIlomiques suficients. 
VulJ recordar aquí que de les aponacions que la e nselle-
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ria d'Agricultura fa a l'lnstitut de Biologia Animal, que és 
per a la nova empresa, que és el vehicle per actuar sobre sa
nitat animal, només 14 milions van destinats afer campa
nyes sanitaries, els al tres 80 van destinats a pagar Capítol I 
i Capítol 11, que poden permetre - a~ és cert i ho hem de 
reconeixer - que els Consells Insulars, que no tenen la com
petencia en aquests temes, siguin els que sugfraguin, els 
que decideixen les campanyes sanitaries que s'han de fer a 
cada illa i enhorabona que les diferents Administracions, la 
de 1'Estat Espanyol, la de la Comunitat Autonoma i la deIs 
Consells Insulars coparticipin en una feina tan important 
com aquesta de la sanitat animal, pero si la Comunitat Au
tonoma es capae; d'afrontar de forma seriosa aquestes cam
panyes i a<;o passa també, com parlava abans, per a la for
mació i la informació. 

Dubta qualcú que conegui el sector agrari - i acab,Sr 
President - que malalties com la hifodermosi, barbs en el 
llenguatge deIs pagesos, piroplasmosi, mal groc en el llen
guatge deIs pagesos o, tengui a veure moltíssim amb el te
ma de la formació, quan les formes de propagació d'aques
tes malalties serien facilment subsanables si hi hagués una 
política de prevenció per part de la mateixa pagesia? 

Quedarien espantats, Sres i Srs Diputats, deIs poes pa
gesos que saben que amb una política preventiva no tin
drien barbs, una malaltia tercermundista, una malaltia del 
nord d' Africa, que és trist que sigui a les nostres illes i que 
incideixi en la forma definitiva que encara ho fa, ni ho seria 
la piroplasmosi, ni ho seria la mamitis..~: ' 

L'Administració ha d'afrontar aquestes campanyes de 
forma valenta i ae;o implica, per una banda, dedicar-les més 
partides economiques i per l'altra dedicar aquest esfore; a la 
informació deIs agricultors, que és vital per poder fer 
aquest canvi. 

Aquests pressuposts - i acab definitivament, Sr Presi
dent - suposen l'empenta definitiva cap a la descentralitza
ció que tant ens han anunciat. Les encomandes de gestió 
no han funcionat, van ser un bluf,i ho hem de lamentar, ho 
hem de lamentar nosaltres, que vam ser els que vam insistir 
que es posessin en marxa, pero és que tenim una Llei de 
Consells Insulars aprovada i nosaltres voldríem, esperam 
que durant l'any 90 es prepari el camí perque les noves cor
poracions que hag!~ d'assumir la direcció deIs Consells In
sulars l'any 1991 siguin capaces, puguin ja exercir les com
petencies que els permet l'Estatut d'Autonomia a través 
del que preveu la Llei de Consells Insulars, pero ae;o s'ha 
de preparar des de l'any 90. Nosaltres entenem que amb el 
pressupost de l'any 90 en materia d'agricultura no es prepa
ra aquest camí. 

1 finalment la política forestal. La política forestal i el 
Sr Rus ho deia en el seu moment és la que tal vegada és 
més dotada en aquests pressuposts de la Conselleria d'A
gricultura. Es la més dotada i a0 és relativament tacil, é la 
política que tindra més retorn comunitari, cada pesseta que 
nosaltres invertim tindra una pesseta que aportara l' Admi
nistració de l'Estat Espanyol i a la vega da un 50% de re
tom comunitari pel cap prim, per tant era relativament [a
eíl fer-ho. 

Enhorabona que gastem cents de milions en materia 
de polítiéa forestal, pero ¿quin és el problema principal 
dels boses de les nostres illes? Es el problema deIs ip.cendis 
forestals i es dedica la majar part del pressupost afer xarxa 
viaria i a construir cisternes per fer una política preventiva 
o d'extinció d'incendis o és una política d'una creixent hu
manització del bosc, d'una creixent explotació semiurbana, 
semi urbanística del bosc que converteix els boses de les 
nos tres illes en solars edificables,sempre amb arbres de for
ma accidental, pero que un dia ja arrabassarem de forma 
convenient per plantar-hi xalets enmig. Mentre no es canvil 
la política uirbanística d'aquesta Comunitat Autonoma di
fícilment podrem parlar d'una política forestal i la mostra 
que tenim de la política urbanística que pensa impulsar 
aquesta Comunitat Autonoma a través de la Llei del Sol 
Rústic, que hauria de ser la llei de la potencia ció de la 
construcció en sol rústic, difícilment es podra tenir aquesta 
política forestal coherent amb el que estableix l'estrategia 
forestal aprovada mentre la Presidencia de la Comunitat 
Europea va ser per part espanyola i tota la seva estrategia, 
que per primera vegada parla de la necessitat de defensar el 
bosc mediterrani i de com el bosc mediterrani s'ha de trac
tar d'una forma especifica perque específies són els seus 
problemes. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari d'UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Miquel Pascual. 

EL SR PASCUAL I AMaROS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

He escolta!' amb aten ció tant el ponent de l'esmena a 
la totalitat, el Sr Rus, com després la intervenció del Sr Or
fila del PSM-EEM i francament jo no he vist ja no parla
rem, diríem, d'un projecte alternatiu, que no 1'hem vist en 
l'exposició del ponent, sinó que senzillament s'han fet una 
seria de crítiques no sempre relacionades amb el pressu
post i respecte del que ha dit el Sr Rus jo voldia fer les se
güents reflexions. 

En primer lloc, quasi dues terceres parts del pressu
post d' Agricultura són als capítols VI i VII, els capítols I i 
II tenen manco d'una tercera parto Aixo en principi sembla 
que és un esfore; important per part d'aquesta Comunitat 
envers l'agricultura. 

Respecte del detall del pressupost presentant per la 
Conselleria d'Agricultura pot agradar o no, pero aquest de
tall és rninuciós, hi ha 22 subprogrames, per tant hi ha 
punts per discutir, no és profús, confús i difús, sinó que re
alment és bastant concret. 

Pero l'assumpte més important és que la immensa ma
joria de les inversions de la Conselleria d'Agricultura s'han 
de fer conjuntament amb el MAPA i amb la Comunitat 
Económica Europea, per tant aquests fons estan fixats, no
saltres tenim un marge de maniobra relativament escas i a 
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mi em sorpren una mica que es faci una esmena a la totali
tat a la Conselleria d'Agricultura perque precisament el 
gran objectiu d'aquesta Conselleria és adaptar les nostres 
estructures agn\ries al Mercat Comú i a través de convenis, 
un darrera l'altre, del Ministeri d'Agricultura del seu Go· 
vern i sempre aquí es critica que aquest Govern esta en
frontal amb el Govern Central i preeisament des de la Con· 
selleria d'Agricultura es du una política jo diria d'intensa 
eol.laboració per dur endavant aquestes reformes impor
tants que fan falta per adaptar-nos al Mercat Comú. 

Hem d'esmcntar el programa d'acció comuna, el Con
veni de vida silvestre, el nou programa de sanejament inte
gral, el Conveni d'Hidrologia, etc., etc.i també fins i tot una 
de les coses que tampoc no acab d'entendre és si la Conse
lIeria d'Agricultura també ha rebut crítiques per part de la 
Dreta, de certs sectors de la Dreta, quan diu que es poten
cia el cooperativisme, que és una cosa que jo entenc que 
vostes, els del Partit Socialista, haurien d'estar contents que 
es potencil aquest cooperativisme, per tant jo veig una se
rie de eontradiccions i no m'acab d'explicar aquesta esmena 
a la totalitat. 

Respecte del que ha dit el representant del PSM-EEM, 
només li vul! fer un petit comentari, perque jo no li he de 
contestar a eH, pero pens que hi ha una serie de coses que 
tanmateix valla pena dir-les, jo cree que té un pobre con
cepte deIs pagesos de Menorca si no n'hi ha cap que llegei
xi el Diari de Menorca, a no ser que Hegeixin l'Ultima Hora, 
perque síés així ho entendré. A Mallorca n'hi ha que no el 
llegeixen, el diari, pero n'hi ha que sí i supos que a Menor
ca també i tampoc no és l'únic sistema per donar informa
ció als pagesos, sinó que són un deIs sistemes, els artuncís 
als diaris. 

Respecte de la política urbanística, ha fet un discurs 
molt guapo, pero crec que s'ha equivocat de Uoc i voste ho 
sap, és a la Secció 17 que ha de discutir aixo, no és aquí, 
perque la construcció de xalets, com diu vos te, ara ve regu
lada per la Llei del Sol i vendra per la Llei del Sol Rústic, 
quan es presenti, i aixo voste sap que qui ha presenta és la 
Conselleria d'Obres públiques. Per tant, creim que aixo ha 
estat una mica fora de 1I0c. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentri POPULAR, té la pa
raula el Diputast Sr Capó. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

Moltes gracies, Sr President. 

]0 també he quedat molt sorpres de la intervenció del 
Sr Orfila, company de Mesa, si bé es ver que no havia pre
sentat cap esmena, per la seva vehemencia i per les ganes 
que se li veuen del tema agrícola. No sé si hauríem de pro
curar ajudar-li perque el tornassin fer una altra vegada 
Conseller d'Agricultura de Menorca ateses les ganes amb 
les quals defensa el tema i com el viu. 

]0 no li vull contestar puntualment ni de molt perque 
no és el meu cas, pero sí que valía fer una precisió perque 
pel que fa als arguments per recalzar aquesta esmena a to
talítat i al programa que ha exposat un poc, si bé ja he dit 
que ha ha fet amb moltes ganes i malta vehemencia i amb 
coneixements, quan estén i generatlitza l'assumpte cap al 
conjunt de tata l'agricultura d'aquestes illes, dar, ha fa des 
d'una perspectiva un poc curta, curta no en el sentit de 
breu, sinó en el sentit d'estreta, és a dir, una perspectiva es
treta d'una part d'aquestes illes que quan l'amplia a total, 
com que és una part molt diferenciada de la resta, cIar, 
l'ampliació no s'ajusta ni de molt al que pertocaria, és el 
problema d'ampliar una foto mal enfocada, és a dir, que 
com més s'amplia arriba a un moment que no saps que 
veus, pareix que només veus niguls i no és que volis, sinó 
que la foto s'havia enfocat malament. 

Sobre l'esmena del Partit Socialista que ha explicat el 
Sr Rus, jo li he de dir que molt bé, quan la varen presentar 
jo la vaig llegir, vaig llegir la motivació que hi havia i la ve
ritat és que no vaig entendre res ni vaig saber que havia de 
contestar ni per on pegar, perque realment la motivació es
crita no diu res en absolut. No té relació amb les necessi
tats socials reals, que no sabem que és, ni amb els anunciats 
que s'exposen en el programa d'actuaci6, vull dir que és 
una cosa que jo creec que sí, pero no té consistencia. Quan 
ha expliquin, vaig dir, ja ens contaran de que va la peLlícu
la, pero la veritat és que l'he escoltat amb malta atenci6, 
fins i tot ha dit frases ben dites, com aquella que va dir el 
President dia 23-11-88, que era escrita i esta bé, és una gran 
frase i jo li Vull dir que qua n ha parlat efectivament ha in
tentat dir coses, n'ha dit moltes ben dites, pero jo no li he 
vist un programa alternatiu, jo no li he sentit uns raona
ments per fonamentar aquesta esmena a la totalitat, pero 
no és que no en sapiga, jo cree que en sap molt, el que pas
sa és que ho té difícil perque el Conseller ha fet un gran 
programa i vos te, des d'una aptica de centro-esquerra, ha
ver de criticar un programa liberal-progressista vist des d'u
na optica conservadora, naturalment és difícil per no dir 
impossible. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Orfila, per al.lusions, eh? 

EL SR ORfILA 1 PONS: 

Gracies, Sr President, han estat al.lusions di rectes i li 
agraesc molt que em doni la paraula. 

No lIegeixen, Sr Pascual. No llegeixen, el Pagés de Me
norca viu a la finca, és ramader, té una forma determinada 
d'explotació ramadera i viu a la finca i a la finca no hi arri
ben els diaris, perque el pagés va al poble una vegada o 
dues cada setmana i els diaris endarrerits creguin que no 
fan gracia a ningú, no fan llegiguera a ningú, per tant no 
llegeixen els diaris . 

Hem d'anar al pagés, hem de tenir una política infor
mativa que exigeixi arribar, que faciliti arribar al pages amb 
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la informació i a<;o no es fa en els diaris. Sobretot, l'impor
tant és que el cost que representa aquesta poUtica informa
tiva d'anunci no es correspon amb l'efectivitat que es pre
tén, amb el rendiment q~e dóna i aquesta és la qüestió. 

La política del bosc és competencia d'Agricultura, que 
hauria d'elaborar una estrategia i el Conseller, i jo crec que 
a0 és important, ha anunciat que vindra al Parlament, que 
compareixera al Parlament per discutir - ha va anunciar 
oportunament - per dicutir la política d'estrategia forestal i 
a0 és fonamental i té molt a veure i des d'aquí s'hauria de 
condicionar la política pretesament urbanística que no hau
ria de tenir res a veure amb el bosc. 

Sr Capó, no és foto la vissió que nosaltres tenim al 
camp, és una pel.lícula, moviment, color, diáleg i argument, 
hi ha un argument és aquí on no acabam de coincidir, el 
problema és aquí, pero cregui que la meya vocació de ser 
un dia Conseller d' Agricultura,no de Menorca, del conjunt 
de les IJIes, és veura realitzada i la nostra política, política 
que impulsarem quan seguem en aquest bane, quan seguem 
en aquest escó, facilitara, fa~a possibles totes aquestes coses 
que hem defensat des d'aquí i ho die amb la vehemencia del 
neo-convers que va a descobrir un món determinat a partir 
d'una gestió també determinada i que el va convencer de la 
necessitat d'apostar de forma decidida pel manteniment 
d'un sector que té molt a veure amb la nostra cultura, que 
molt a veure amb la nostra tradició, que té !Dolt a veure 
amb la nostra historia i que representa una P¡lTt important, 
qualitativament parlant, del nostre poble. :;fd estic conven
c;ut que el manteniment de l'agricultura és· una qüestió es
trategica i no una qüestíó puntual. 

Hi va haver una persona, un Diputat d'aquesta Cam
bra que un dia em va dir que no succeiria res si desapara
gués l'agricultura, perque l'aportaeió que feia el sector 
agrari al producte interior brut era mínima, no existía prac
ticament. Jo die que succeirien moltes coses, perque una 
cultura agraria no es fa en dos anys, una cultura ramadera 
no es fa en dues generacions i tot a0 és en joco Els pressu
posts haurien de fer possible que l'Administració apostés 
perque aquest procés que pot ser irreversible s'aturés. No
sal tres pensam que no ho fa de forma suficient i per a0 
donarem suport a aquesta es mena a la. totalitat de la Secció. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Rus. 

ELSR RUS IJAUME: 

Gracies, Sr President. 

Abans de tot, agrair al Sr Orfila el seu recolzament i 
sobretot la manera i forma amb que ho ha expresat, jo cree 
que no ha fer més que avalar la intenció de l'esmena a la 
totalitat, més detalladament potser, eH és un gran expert, 
pero la veritat que en una es mena a la totalitat no s'ha 
d'entrar en detall, nasal tres creim que el Conseller ja l'ha 
de saber, aquest detall, ja li ho hem dit altres vegades en 

compareixences i en comissions. 

Sr Pascual, no és tracta d'una esmena a la totalitat per 
presentar un projecte alternatiu, es tracta de dir quina és la 
línia majoritaria disconforme amb el tema per no entrar en 
aquest detall i en certa manera seguir les directrius de la 
Presidencia d'aquesta Cambra de ser breus i concisos. Tam
poc no es tracta de captar l'atenció, tanmateix els .mitjans 
de comunicació ja veu com reflecteixen els temes deIs de
bats del Parlament. 

Coneixem els dos ter<;os Capítols VI i VII, el que no
saltres entenem és que hi ha un desequilibri, un desequili
bri en certa manera fins i tot el mateix Conse11er, pero que 
eH considera que s'ha de fer aixi, bé, nosaltres discrepa m, 
no passa res, nosaltres 1i hem dit que estaríem d'acord amb 
la totalitat de la Conselleria, el que pass a és que no quadra 
amb el que havia dit el Sr Gabriel CañeHas que s'havia 
d'implantar infrastructura. Qui ment? E11, el Sr Conse11er, 
quina és la intenció, aixo és la veritat, compren? CIar, el 
cap de l'Executiu és eU, eH és qui executa, o no hi ha coor
di nació o no els deixen fer, la nostra pregunta era aquesta, 
hi ha un desequilibri en els pressuposts. 

MAP A, CEE, és cert, efectivament, convenis, pero no
sal tres creim, com ja s'ha dit abans, que per cada pesseta 
d'inversió en pot venir una altra, per tant entenem que no 
ho faci tol de cap, ho faci en una serie d'etapes i aquestes 
etapes faran que pugui destinar aquests recursos priorita
ri¡¡.ment a allo que nosaltres ti hem insinuat. No ho vol fer? 
No ho fací. Aixo és el que nosaltres li demanam i· per aixo 
hem presentat l'esmena. 

Tema de la crítica de la Dreta? Aixo és una crítica d'a-
110 del "quien no llora no mama", Sr Pascual, i per ventura 
no és més que un plor justificatiu fins i tot davant vostes. 
Respecte del Sr Capó, jo em pensava que m'anava a contar 
un altre acudit de gambes i m'ha preocupat, perque la veri
tat és que en bon mad en menjo poques vegades, no m'a
graden gaire, pero li vull dir que la intenció de presentar 
resumidament aquella esmena, quan la varem presentar dia 
1, també no era més que tengués unes Ueugeres pinzeUa
des, és possible que voste no ho entengui, jo crec que no
més és una qüestió de saber llegir entre línies i veura com 
en resum és el mateix que jo li he dit una mica més detallat, 
amb tota bona intenció, pero el mateix; ara bé, tot es qües
tió de saber-ho interpretar. 

Gracies, Sr President. 

'. 
EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena 1995 a totalitat a la Secció 
15, del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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 valen posar drets? 



'. 

Ir. 
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Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 30. Abstencions, 3. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a vota ció. 

Al Subprograma 53.11.01 hi ha presentades les es me
nes 1834 del Grup Parlamentari CDS, 1966 i 1967 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA i les 2156, 2193 i 2194 del 
Grup Parlamentari PSM-EEM. Per defensar l'esmena 1834 
té la paraula, per part del Grup Parlamentari CDS, el Por
taveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

La nostra es mena intenta fer possible la continuHat 
d'un programa d'aprofitament per a reguiu d'aigües proce
dents de l'estació depuradora d'aigües residuals de Pollen
c;:a, projecte que s'ha de continuar amb la quantitat de 50 
milions de pessetes, que és l'anualitat programada. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes 1966 i 1967 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Rus. 

EL SR RUS 1 JAUME: 

Sr President, jo cree que les esmenes presentades te
nen aquesta intencionalitat que en certa manera reflecteix 
la Secció, vull dir que éso important el tema del coQperati
visme, en aquest cas de segon grau,i que per tant pel que fa 
referencia al tema de la reutilitzaeió de les aigües residuals 
de la comarca d'Alaró,la importancia que aixo té com a re
curs, nosaltres pregaríem que es votassin a favor. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les es menes 2156, 2193 i 2194, té la pa
raula per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, el Dipu
tat Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr President. 

Aprofitaré per fixar la posició respecte de les altres 
dues esmenes, a priori nosaltres estam a favor de l'utilitza
ció per a ús agrícola de les aigües procedents de les depura
dores, de les aigües residuals, pero alerta, la premsa d'avui 
parla que els residus tóxies d'una depuradora de Palma són 
utilitzats eom adob agrícola i a0 pot ser terrible, aquí tam
bé ens jugam el futur i hem d'anar vius; s'ha de fer amb 
prudencia, si més no amb prudencia. 

L'esmena 2156 del nostre Grup és una mica complexa 
perque té tres subapartats. Per una banda detreim 80 mi
lions de pessetes a Promoció Turística, que de fet ahir es 
van augmentar en 100 milions a partir d'una proposta del 
Grup MIXT i els utilitzat de la següent manera: 50 milions 

de pessetes per iniciar noves electrificacions rurals, una fei
na absolutament vital si volem modernitzar l'agricultura i 
adequar aquesta qualitat de vida que parlavem abans de -
l'home del camp respecte del de la ciutat; dedicar 20 mi
lions de pessetes a es menar de qualque manera uns deIs er
rors - cree que és error i el Conseller així ho va explicar en 
la seva compareixenc;:a - d'aquests pressuposts que no dedi
caven cap céntim, cap partida a la reconversió i millora de 
la flota artesanal de 6 a 9 metres, la que queda fora de les 
ajudes del Mercat Camú, nosaltres pensam que és absolu
tament vital actuar per reconvertir la nostra flota pesquera, 
i 10 milions de pessetes de transferencies a associacions per 
a la conservació i millora del medi ambient, aquesta és l'es
mena 2156. 

L'esmena 2193 traeta de l'elaboració d'un pla global 
d'eletrificació rural per a les Illes. Quan fa poes dies, els 
nostre Portaveu loan Francesc López i Casasnovas explica
va, quan feiem el debat de l'estat de l'Autonomia i el debat 
del Pressupsot, que la lentitud per afrontar aquest tema de 
l'electrificació rural duria al fet que en 20 o 25 anys possi
blement tinguéssim la meitat del camp de Menorca electri
ficat, la meitat del camp de Menorca en 20 o 25 anys, deia 
nombres reals, eh?, nombres reals que els podria explicar 
passa per passa. O es fa un pla global d'electrificaeió rural 
que faci possible que els pagesos tenguin una perspectiva, 
que sllpiguen qua n pOdran deixar d'utilitzar ellladre - com 
deia en loan - el grup electro gen, que a través de la utilitza
ció de quantitat de fuel els menja les seves economies, quan 
puguin tenir una perspectiva determinada i sapiguen en 
quins terminis es podra realitzar, almanco tendran un punt 
de referencia i podran saber de que van. 

Nosaltres pensam que és absolutament necessari que 
la Comunitat Autonoma afronti aquesta elaboració d'un 
pla global perque no .quedin taques d'ombra enlloe de les 
nostre illes i a0 ho han fet altres Comunitats Autonomes a 
terminis. Segurament que a~o implicara que en 10 anys, 
possiblement en 10 anys es pugui electrificar una part im
portant, un 15% del camp de les nostres illes, nosaltres 
pensam que és absolutament vital. 

1 a l'esmena 2194, revisió d'un pla integral d'aprofita
ment de les aigues residuals depurades de l'illa de Menor
ca, demanam que es detreguin 5 milions de pessetes de la 
Revista d' Agricultura, aquesta revista que per a nosaltres 
és més una despesa sumptuaria que no una despesa que fa
ciliti la informació als pagesos, i es dediquin a fer un pla in
tegral d'aprofitament que totes les forces polítiques han re
clamat i que em sembla que és absolutametnt vital, que la 
gent, que els pagesos que són a punt d'anar-se'n, que estan 
a punt d'abandonar les seves finques de seca sapiguen que 
en un termini determinat en aquella zona concreta s'inten
tara fer una comunitat de regants aprofitant les aigües resi
duals de Maó, de Ciutadella, de Manacor, d'on siguin, pero 
integral - perdó, els de l'illa de Menorca, els de Manacor no 
hi entrarien en aquests cas - de tots els pobles i en el cas de 
l'illa de Menorca és senzill i pensam que amb 5 milions de 
pessetes i l'estructura que té la Canselleria d'Agricultura es 
podria fer perfectament i evidentment s'aprofitarien molt 
més els doblers que no amb l'edició d'aquesta revista que 
parlavem. 

s 
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Grades. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR,. té la pa
raula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPO I GALMES: 

Moltes grades, Sr President. 

Quant a l'esmena 1834 del 89 del CDS, dir al Sr Quet
glas que efectivament - i amb aixo ja contest una es mena o 
dues que hi ha en aquest sentit - nosaltres estam a favor de 
regar amb les aigües residuals, aixo és clar, sempre potencia 
el balane; hídric, que és una cosa interessant i important, 
pero pensin que fa dos anys, en el pressupost del 88, ens va
ren dir que posassim en regadiu una serie de tal, ja no ho 
record, una es mena que també hi havia, com si no hagues
sim fet res mai, com si descobrissin un ou amb dos vermells 
i realment feia una serie d'anys que es feien experiencies. 
Bé, ara ja hem passat que de dos anys ara ja n'hem de posar 
pertot, ara ja hem de regar pertol. Les coses s'han de fer 
una mica més amb bones, s'ha d'anar alerta, hi pot haver 
problemes, com deia el Sr Orfila, en el sentit que hi pot ha
ver toxicitat residual, etc., etc. i aixo són coses que s'ha d'a
nar passa a passa i afortunadament es va fent feina intensa
ment en aquest sentit i per aixo nasal tres no Ji podem do
nar suporto Si bé és ver que filosoficamen.tf!stam d'acord 
amb eJ tema, pressupostariament, i el deba! d'avui és pres
supostari, no hi podem estar. 

Quant a les es menes del Grup SOCIALISTA, llevar 
camins a Eivissa, nosaltres creim que els camins són impor
tantíssims, és a dir, és molt important tenir unes bones co
municacions, és allo de la informació i de l'opinió,.ja que la 
comerciaJització va lligada a la comunícació i avui en día 
els mitjans que empren les finques - maquinaria, vehicles, 
etc. - de cada dia són més sofisticats i si no hi ha una bona 
dotació de camins no podem modernitzar en absolut l'agri
cultura i als mateix temps hi ha rises de reparacions que 
són molt costases, són més lladres que el liad re al qual feia 
referencia el Sr Orfila i per una altra part també és un capí
tal que es lleva de Capítol VI, cosa que a nosaltres no ens 
pareix encertada. 

Quant a l'esmena 1967 del Partit SOCIALISTA, ja Ji 
he contestat amb el tema de les aigües residuals d'Alaró en 
el mateix sentit que he contestat al CDS, la postura és la 
mateixa, tampoc no Ji donarem suport, i a la 2156 del PSM
EEM, referent a l'electrificació rural, aquesta i la 2193 fan 
referencia al que ell deia; naturalment, nosaltres també es
tam d'acord que hi hauria d'haver una bona electrificació a 
tots els lIoes i llogarets i finques i finquetes, etc., etc., que 
hi pugui haver, naturalment, fins i tot jo li diria més, i tele
fon, que també és important, el teleíon és important, per
que s'han de fer tates les gestions. Si volem que sigui una 
empresa, com volem que funcioni una empresa sense tele
fon? I Correus, perque puguin llegir el diari, naturalment, 
també estam d'acord amb tates aquestes coses, el que passa 
és que els pressuposts, com hem dit cada vegada, són limi
tats i no els podem allargar tant com voldríem, tant de bo 

ha poguéssim fer. 

Quant a l'esmena 2193 de l'elaboració d'un pla global 
d'electrificació rural per a les Illes, jo crec que aixü s'ha es
tudiat bastant, em pareix que fins i tot la Conselleria d'In
dústria fa programes i plans d'electrificació rural anual
ment a zones, a bocinets, a lloes, per tant tampoc no po
dem donar suport a gastar 10 milions de pessetes per fer 
uns estudis que cree les companyies electriques i les matei
xes Conselleries van estudiant. 

I quant a la darrera del PSM-EEM, la 2194, ja li ha he 
explicat, dir-li el mateix que havien dit abans referent a les 
aigües residuals. No obstant aixo, li vull fer una observació: 
A Menorca, si bé també és ver que estam a favor de regar 
amb les aigües residuals, el balane; hídric no és tan desfavo
rable com a Mallorca; el consum d'aigua a Menorca, des 
del punt de vista agrícola, és més de seca, és més de gran 
explotació, té una altra estructura productiva, no és tan in
tensiu i el balane; no és tan deJicat, la qual cosa no vol dir 
que no es pugui emprar, pero s'ha d'estudiar, s'ha de mirar 
i s'ha d'anar alerta; tampoc no es tracta de posar-ha da
munt el pressupost per una quantitat de 5 milions de pesse
tes, que si fas necessari la Conselleria ja els treuria o faria 
en el moment que fas més adequat. 

Moltes gnlcíes. 

EL SR PRESIDENT: 

El Sr Orfila té la paraula, pero curt. 

EL SR ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr President; breu més que curt. 

Ara és l'hora d'estar alerta. Si el balane; hídric a Me
norca encara no és desfavorable, encara, ara és l'hora d'es
tar alerta segadors!, aquest és el tema, per ae;o nosaltres 
pensam que amb aquest pla global al~am expectatives, a~o 
és cert, i pot ser dolent, pot ser negatiu si després no les 
complim, pero si les complim, si de ver l' Administració esta 
decidida a fer-ho, aquestes expectatives després tenen un 
ressó determinat í és que el pagés se sent molt més segur 
de tenír un futur concret i prepara els seus fills perque un 
día el puguin substituir i aquesta és la qüestió. ." 

L'electrificació rural a les nostres illes tristament es fa 
a partir de la iniciativa del sector. Nosaltres entencm que 
l'Administració hauria de ser incentivadora i aquí evident
ment hi ha una diferencia de política i no hauria de ser així, 
pero la societat civil no és estructurada en el nostre país i 
molt manco en el sector agrari, tenim un deficit determinat 
d'organitzacions, el sector agrari no esta organitzat i neces
sitam que ha faci, per tant mentre ae;o no s'aconsegueixi 
l'Administració necessariament l'ha d'incentivar, l'ha de 
motivar amb projectes, amb propostes, planificant. Encara 
que el concepte o l'idea de planificar, avui en día hi hagi 
molts que se la carreguin, que posin en dubte la idea, nosal
tres pensam que continua essent valida. 

Gracies. 
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EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Rus. 

EL SR RUS 1 JAUME: 

Gracies, Sr President. 

Només per fixar la nostra postura davant l'esmena del 
Grup PSM-EEM que fa referencia a la 2156. Nosaltres no 
hi estam d'acord, com en Comissió, creim que es detreuen 
d'un lloc que és molt important quant a classificació de te
matica prioritaria per a les Illes i en aixó volem ser sincers, 
vull dir que si s'haguessin detret d'un altre lloc estaríem 
d'acord, pero no d'aquí on es detreuen, cree que entenen la 
matisació i a la resta direm que sí, evidentment. 

Pel que fa al tema del Sr Capó, camins rurals a Eivissa, 
tamb~ és qüestió de percentatge, camins rurals a Eivissa. 
La necessitsat de la compra del tema de la cooperativa de 
segon grau, no em faci contar la historia de Foment Indus
trial, no és el moment, per favor, les ajudes al Consell d'Ei
vissa que no es facin per aquesta vial 

Oracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debal, procede ix Olmetre a VOLació, que pel 
sentit de les intervencions i em corregeixin si no és així jo 
diria que es poden votar conjuntament la 1834, la 1966, la 
1967, la 2193 i la 2194 i per separat la 2156, en la qual hi ha 
un vot distint del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'esmena 1834 
del CDS, 1966 i 1967 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, 2193 i 2194 del Grup Parlamentari PSM-EEM, es va
len posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'es
mena 2156 del Grup Parlamentaari PSM-EEM. 

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

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

Abstencions? Gracies. 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 5. Vots en contra, 
50. Abstencions, 3. Queda rebutjada també l'esmena que 
acabam de sotmetre a vota ció. 

Passam al debat del vot particular del Grup Parlamen-

tari SOCIALISTA derivat de l'acceptació de l'esmena 2112. 
Per defensar aquesta esmena i per part del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Oliver. 

EL SR OUVER I MASSUTI: 

Gracies, Sr President. 

Presentam el vot particular, quasi pareix que assumim 
la defensa del pressupost que ha presentat la Conselleria 
perque creim que el pressupost presentat per a Pesca esta 
baix mínims, és a dir, és un pressupost, aquí s'ha parlat de 
seccions Maries, ja crec que la Pesca no passa de Mar. Ten
dria una certa logica perque la pesca es realitza dins la mar, 
pero el problema és greu. 

El Conseller ha defensat aquí, en el Parlament, un LLi
brc Blau i a més ha contestat a interpel.lacions demostrant 
el seu interes a desenvolupar una política que tenia uns ob
jectius molt concrets, tres deis quals jo crec que eren fona
mentals, uns eren els esculls artificials, l'altre la renovaci6 
de la flota i el tercer el desenvolupament deis cultius ma
rins. 

Nosaltres varem veure amb sorpresa que només un 
d'aquests punts tenia una cecta presencia dins els pressu
posts i que els altres quasi quasi també quedaven baix mf
nims, pero resulta que sorprenentment, no és sorprenent, 
cada Diputat presenta els problemes quan ho creu oportú, 
el Grup MIXT decideix rebaixar-ho, és a dir, que decideix 
passar-ho de Mar a Ma i no sé si fins i tot més baix i ales
hores I'únic objectiu vertaderament protegit, que són els 
esculls marins, el Grup MIXT ha decidit que no, que aixo 
és massa i que ho hem de destinar a altres coses i en quasi 
tot hem d'anar contra la reducci6 d'aquest punto 

No entraré ni m'allargaré molt referent a aixo, pero si 
nosaltres volem recuperar la nostra pesqueria un deIs punts 
fonamentals és el de recuperar la zona costera i principal
ment amb instal.aci6 d'esculls, que fomenten la repoblació 
i eviten l'entrada de pesquers o de formes de pesca nocives 
o destructives dins aquestes zones, pero el fet que em sor
pren és qua n el Grup que dóna suport al Govern decideix 
accceptar l'esmena que presenta el Grup MIXT i aleshores 
romp el pressupost que ha elaborat la seva Conselleria, el 
Grup que ti dóna suport, i resulta que aquests dies passats 
jo he sentit diverses vegades que es contestaven reformes 
de capítols presentats per una Conselleria determinada -
contestava el Grup que dóna suport al Govern, cosa que 
em pareixia correcta - dient que hi ha prioritats, que el 00-
vern ha decidit una prioritat i essent molt important a110 
que volen recolzar no poden reduir la prioritat, pero resul
ta que ara canviam, ara resulta que la prioritat nO 1, de la 
Conselleria de Pesca en aquest cas, resulta que el Grup que 
li dóna suport ha decidit que no, que aquí no hi ha priori
tats, que la prioritat és una altra que presenta el Grup 
MIXT. 

En fi, jo crec que tenguent en compte que d'un pressu
post de 11.000 milions de pessetes per als capítols IV, VI i 
VII, a Pesca li correspon 1'1 % i ara el Sr Ricci ha decidit 
que passem al 0,5 o 0,7 o 0,8, no sé on arribarem. Es per 
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aquest motiu que nosaltres demanam que es mantengui el 
capítols d'esculls tal com esta i que si el Grup MIXT neces
sita tan imperiosament incrementar un capítol determinat -
ara no discutiré quin és perque ens allargaríem massa - que 
ho tregui d'una altra part o que ho deixi per a una prioritat 
de l'any que ve, si pot esperar. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per pan del Grup MIXT, té la parauIa el Diputat Sr 
Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President i gracies, Sr Portaveu del PSOE. 

Voste ho ha dit, cada Parlamentari i cada Grup té les 
seves propietats, per aixo li agraeixo les seves considera
cions, que són adequades. Es indiscutible que el darrer que 
vol fer aquest Grup és destrossar qualsevol pressupost, el 
primer que fa sempre que pot és intentar millorar-lo amb 
seny des del seu punt de vista. 

El nostre punt de vista en aquest moment no és que jo 
digui que no fan falta els diners que hi ha a la Secció de 
Pesca, sinó molts més i estic conven¡;ut que és així i voste 
sap que moltes vegade~ li he parlat partic~J~rment de les 
destrosses que hi lía i estic d'acord amb elf ésculls i totes 
aquestes coses i voste ho sap perque n'hi he parlat moltes 
vegades fins i tot amb emfasi en més d'un cas, com és cos
tum meu, pero també hi ha ha prioritats i si bé, insisteixo, 
estic d'acord que voste pugui pensar que la prioritat és 
aquesta jo puc tenir en compte unes altres i així ho faig i ai
xí ho mantendré. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per pan del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Diputat Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Simplement per anunciar, en primer lloc, el nostre re
colzament a aquest vot particular perque entre altres coses 
també era la nostra intenció presentar -lo, pero per error 
ens varem referir a un vot particular en relació a l'aprova
ció de l'esmena 2113. Per tant, aquest vot particular referit 
a l'esmena 2113 queda retirat, Sr President, perque volia 
dir 2112. En qualsevol cas, no hi ha problema perque ens 
podem sumar sense més consideracions i per les raons ex
posades pel Diputat Sr Oliver al vot particular del Grup 
SOCIALISTA 1 només dir una cosa, que si efectivament la 
prioritat que vol assenyalar i jo crec que amb tota raó el 
Diputat Sr Ricci en relació amb la necessitat de finan¡;ar 
d'una manera més important la gestió d'espais naturals i 
pares naturals, que és el que pretén, el Grup Parlamentri 

CDS té una esmena, que és la 1832, que incrementa aques
ta partida pero no la financia amb carrec al programa d'es
culls naturals, al qual nosaltres també donam una gran im
portancia. 

Per tant, l'aprovació d'aquest vot particular i simulta
niament de l'esmena 1833 del Grup Parlamentari CDS re
soldria les dues qüestions de manera satisfactoria esper que 
per a tothom, perque la nostra esmena 1833 va finan¡;ada 
amb carrec a carreteres, pressuposts d'uns quants mils de 
milions de pessetes als quals la supressió de 20 milions de 
pessetes, tenint en compte que com ja s'ha dit al llarg del 
debat hi ha superposicions necessariament entre el crectit 
extraordinari i la programació que fa el pressupost, queda
ria convenientment i adequadament finan¡;ades les dues ne
cessitats que entenem que són igualment prioritaries. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa
raula el Diputat Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr President. 

Prioritat. Jo crec que ha estat la paraula més emprada 
alllarg de tota la discussió d'aquests pressuposts, almanco 
fins avui i la prioritat de les Conselleries, que hem discutir 
fins ara, la prioritat del Govern és en principi contentar, 
pactar, arribar a acords amb el Sr Ricci, amb el Grup 
MIXT. Es una cosa legítima, tothom aspira a tenir la majo
ria suficient per imposar les seves polítiques i pactar-les 
d'acord amb un ordre de prioritats, les prioritats del Sr Ric
ci, que dóna suport al Govern i que per tant forma part de 
la majoria que decideix la política d'aquesta Comunitat Au
tonoma i que decideix, oh alegria buida!, que Pesca deixa 
de ser prioritaria i he dit alegria buida perque no hi ha res 
més castigat que la llengua. 

Quan la compareixen¡;a del Conseller d'Agricultura en 
Comissió per explicar aquests pressuposts, em vaig alabar, 
em vaig felicitar i vaig felicitar l'Oposició perque aquesta 
Conselleria - a poc a poc, ac;a és ver - anava deixant de ser 
cent per cent agraria. Jo he de pensar forc.;osament, veient 
com funcionen les coses en el Parlament, amb les negocia
cions que hi ha entre dos Grups concrets, només dos Grups 
concrets, que les prioritats també les adopta el Govern. 
Quan el Grup MIXT ha de dir al Govern ac;a en principi 
no m'agrada perque vull fer tal altra cosa o vull fer tal altra 
cosa, el Govern segurament, logicament li ha de dir: Dones 
mira, m'estim més que m'ho llevis d'aquí que no d'alla. 

Les prioritats del Govern tampoc no passen, i ho hem 
de dir ben ciar, per potenciar la pesca; la pesca continua es
sent la gran Ventafoes d'aquesta Comunitat Autonoma i ho 
continuara essent molts d'anys, perque per al Govern i per 
al Sr Ricci no és prioritaria. 

EL SR PRESIDENT: 

... 
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Té la paraula el Diputat Sr Oliver i Massutí. 

EL SR OLIVER I MASSUTI: 

Gracies, Sr President; sera una intervenció curta. 

El Sr Ricci té prioritats i jo crec que les ha de tenir 
com a Diputat d'aquest Parlament, el que passa no és la 
prioritat del Sr Ricci, a mi el que em sorpren i som un il.1ús 
i fins i tot demanaria que s'ho repensas el Grup que recolza 
el Govern, és la prioritat que en contra de la prioritat de la 
seva Conselleria, de la Conselleria del seu Govern, manté 
en aquest moment el Grup Parlamentari que 1i dona su
port. Aixo per a mi, sé que som un il.lús, que seran vint-i
nou trenta, vint-i-nou trenta és el camí d'aquí, pero també 
demanaré un altra cosa al Sr Ricci: Si el que volem és lle
var doblers d'aquÍ per protegir els espais naturals, els es
culls protegeixen els espais naturals marins, que són tan 
importants com els espais naturals terrestres. 

Aleshores, no veim de cap de les maneres com s'ha de 
destrossar o s'ha de, sí, destrossar, perque quasi quasi és 
l'únic objectiu que té cobert el pressupost de la Conselleria 
d'Agricultura i Pesca. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació el vot particular socialista derivat de 
l'esmena 2112. 

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? 

Abs tencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjat el vot particu
lar que acabam de sotmetre a votació i passam al Subpro
grama 53.11.03, on hi ha mantengudes l'esmena 1833 per 
part del Grup Parlamentari CDS, la 1982 i la 1983 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA i la 2189 i la 2222 del 
Grup Parlamentari PSM-EEM. 

Per part del Grup Parlamentaari CDS, té la paraula el 
Portaveu Sr Francesc Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gnlcies, Sr President. 

Es facil de defensar aquesta esmena que hagués resolt 
el problema que acabam de superar per una via al nostre 
judici inadequada de sacrificar una prioritat a una altra al
manco tan important com aquesta. Es tracta d'una esmena 
que intenta incrementar amb 20 milions de pessetes la do
tació per a la gestió d'espais i pares naturals, que queda so
bradament justificada en els seus mateixos termes. 

Gnlcies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes 1982 i 1983 i per part del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA té la paraula el Diputat 
Sr Llonre~ Rus. 

EL SR RUS I JAUME: 

Grades, Sr President. 

Sobre la 1982, la veritat és que cada any venim tenint 
en compte que rúnica illa que no té una finca d'experimen
tació és Formentera i el fet és que tornam a insistir. Ja sé 
que som una mica caparruts i que per ventura la Conselle-

. ria tampoc no ens tornara a ter cas, pero jo crec que For
mentera és tan important com la resta de les IIles, que ja en 
tenen. Per tant, voldríem que aquesta partida de 15 milions 
fos per a aquesta finca d'experimentació agraria a Formen
tera i pel que fa a la 1983, també és una il.lusió, jo ho com
prenc, és una aprovació de noves zones de concentració 
parcel.laria perque entenem que ja és necessari puguin sa
ber exactament aquestes noves zones per tal de millorar el 
que hem dit abans i aplicar aquestes prioritats. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes 2189 i 2222, té la paraula el 
Diputat Sr Orfila. 

EL SR ORFILA I PONS: 

Grades, Sr President. 

Sres i Srs Diputats, aquest Diputat que els parla és di
fícilment desmoralitzable, pero tal vegada constata de for
ma trista que en aquest Parlament es vota a pinya fixa i 
aquests resultats de 30 a 29 han estat massa constants per 
no Ilamentar-ho i, repetesc, és legítim i ho he de respectar, 
pero demanaria a qualcú que té la clau perque aixo no sigui 
així sempre que escoltés - i no dubto que hagi escoltat fins 
ara -, pero que escoltés de forma oberta com per entendre 
que els arguments són prou convincents per comprendre 
que si es lleven determinades quantitats d'un Uoc on no 
eren vitals per fer una actuació determinada que ho podria 
ser, es pugui aprovar sense que a~ representi cap deterio
rament de la postura, de la política del Govern ni deIs pos
sibles pactes o acords globals que es puguin tenir. 

L'esmena 2189 fa referencia a detreure 5 milions de 
pessetes d'agroturisme, de foment de I'agroturisme. D'aju
des per complementar les ajudes previstes al Decret 808 del 
Ministeri d'Agricultura per potenciar l'agroturisme hem 
detret 5 milions dels que la Comunitat Autonoma pensa 
dedicar-hi per dedicar-los a ter estudis de mercat per als 
productes amb denominació d'origen i qualitat controlada. 
De denominació d'origen i qualitat controlada, quantes ve
gades n'hem parlat en aquest Parlament? Dotzenes, sempre 
per coincidir tots en teoria, en tearia, que era una cosa vi
tal, que el consumidors de les nostres illes i els de fora als 
quals volem arribar cada vegada són més susceptibles de 
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ser atrets per unes marques de qualitat. Si se'ls garanteix 
qualitat en els productes, sanitat controlada, si ha hi ha una 
presentació exquisida, cada vegada més perque hen de com~ 
petir amb productes del Mercat Comú que venen amb 
aquestes garanties. 

Mantenir l'agricultura implica, entre altres coses, jugar 
fort amb el tema de la comercialització. Saben vostes, Sres i 
Srs Diputats, que deIs 900.000 quilos de formatge artesanal 
- parlaré de la primera denominació d'origen que hi ha ha
gut a les Illes Balears, la del formatge que es fa a Menorca -
que dels 900.000 quilos de formatge artesanal que es co
mercialitzen i deIs 1.500.000 quilos de formatge industrial, 
es coLloca, en ven en principi quasi el 100% a Catalunya i 
Balears, només a Catalunya i Balears? Saben, Sres i Srs Di
putats, que a<;ó ho comercialitzen unes 11 empreses de Me
norca i per tant una diversificació massa amplia, que ara 
fan un cert esfor<; per unificar polítiques comercialitzado
res? Un cert esfor<; que els costa, perque també implica un 
canvi de mentalitats i que no coneixen i que és díficil que 
coneguin pels seus mitjans. Per la inversió que a~o repre
senta no coneixen quina és la incidencia que tenen en 
aquests mercats de Catalunya i Balears, i encara manco qui
nes possibilitats tindrien d'arribar a altres mercats com po
drien ser Madrid, el Pais Basc, Valencia, Andalusia i no 
parlem d'Europa. 

En aquest Parlament lambé hem parlat més de dues 
vegades de la necessitat que els nos tres progúctes intentin 
conquerir el mercat d'Europa. Jo deman d~ treure 5 mi
lions de pessetes, Sres i Srs Diputats, destinades a comple
mentar aquest Decret 808 per fomentar l'agroturisme, 5 
mílions per fer aquests estudis de mercats. No pensen que 
podria ser una bona mesura i que no deterioraria en abso
lut la feina del Govern? 

Sr President, veig que m'estic passant. L'esmena 2222 
conté dues esmenes parcials, uoa de 20 milions de pessc tes 
per fomentar noves concentracion parce l-IAries. Vel aqur 
un altre tema del qualn'hem parlaL de [omla re petida: la 
dimensió de les fingues sempre té molt a veure amb la seva 
rendibilitat i si volem mantenir, si hem apostat de forma 
definitiva - el Mercat Comú ho ha fel, nosaltres també ho 
haurlem de fer - a favor de mantenir aquesta explotació fa
miliar agraria i I'activitat agraria a les nos tres illes, necessi
tam potenciar com sigui aquestes concentracions parcel.la
ries en lloc del minifundisme semiurbanitzant que poten
ciam en aquests moments. 

Com es fa a~o? Subvencionant, ajudant, incentivant, 
promovent. Dedicar 20 milions de pessetes a fomentar les 
noves concentracions parcel.H\ries em sembla que és de tot 
punt interessant i que és un tema perfectament assumible 
per aquesta Comunitat Autónoma i 20 milions de pessetes 
d'un altre tema del qual també parlam de manera reiterada 
i aquest el Conseller no l'ha assumit amb aquella capacitat 
que deia abans que té d'assumir els plantejaments de 1'0-
posició, 20 milions de pessetes per fomentar les asseguran
ces agraries. 

Saben vostes, Sres i Srs Diputats, que no són subven
cionables les perdues d'una agricultura que depen, no de la 

voluntat del pagés, no de la seva habilitat, no de la seva ca
pacitat professional, sinó del temps, de les riuades, de les 
sequeres, de qualsevol dels problemes de les incleméncies 
del temps, (lue sempre són aliens a la seva voluntat. Saben, 
Sres i Srs Diputats, que no són subvencionables i aquestes 
són assegurables, si hi ha assegurances agraries que les co
breixin? 

A~ són fets reals, hi ha problemes seriosos per acon
seguir que se subvencioni una catastrofe, una situació terri
ble que pugui succeir a quaJsevol pagés si aquesta era asse
gurabLe. Em aira el ConselJer - segurament m'ho dinl UM 
assessorada pe l Co nseller - que el tema de complementar 
les primes podria ser il-legal. Segons com es faci, segons 
com es faci; els pagesos encara no saben guines són les as
segurances agrAries que més e ls CO llvenen i a~o és cen o 
MolleS companyies asseguradores encara no han estudial, 
perque e l llQstre mercal agrícola és limitat, e ls possibles 
clienl.S que podcn s ubscriure primes (J'asscgu ran~ són poes 
i es ta n espeeialitza rs en branques mnll concre les, encara no 
han es tudia l quines serien les assegurances que millor vin 
drien, pe !" excmplc, a la ramaderia de M nOfca; no hi ha 
ca p as eguJan<;a agrarül que cobreixi per exemple, el mal 
groe, o la mamilis que p t representar la peraua (J'un 25 o 
d'un 50% de la producció lletera d'una va<.:a. d'una vaC<1 
campiona, d'una vaca de quaJitat, d'una vaca selecta i no ho 
cObreixen, els han d'expJicar que a~o és necessari fer-ho i 
a~o es (a en base a escudis, en ba e a una certa inversió i 
promocionant les assegurances agrarJes. -Deman que s'hi 
dediquin 20 milions de pes eles i cree que la rendibililal 
que en treurien no serien aquests 20 milions, serien molL(s
sims més. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Capó. Per part del Grop MIXT, té la 
paraula el Diputat Sr Ricci. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

Parlaré telegraficament perque erec que el Sr Orfila en 
aguest moment necessita que li contesti algunes coses. 

Sr Orfila, les prioritats d'uns moltes vegades destros
sen les pri rita ls d'uns altres i vosté ho haura de tenir molt 
en comple memre facem aquest debat i a0 és aixf de sen
ziU. Vosle tal vegada lé unes priorilats personals de conei- '. 
xements o del que sigui que implica que siguin les seves 
prioritats, tal vegada no són les del altres, no dic el meu 
cas, pot ser el del Partit Socialista o del Grup de la Dreta, 
qualsevol Grup. 

També li voldria dir que voste m'ha dit si jo mirava i 
escoltava bé i jo li li dic que des d'aquest lloc miro i escolto 
bé tot el que diuen obertament, si bé es veritat que els pres
suposts tenen unlímit que indisclltiblement m'impedeix vo
tar moltes coses que vota ría amb moll de gusI i especial
ment voste i el seu Grup haurien de mirar com tal vegada 
el 60 % de les es menes que jo he aconseguit que s'aproves-
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sin són coincidents, si no en quantitat, si en eIs fets del que 
votam uns i altres i el 65 com a mínim - i si no, ha compro
vi - coincideixen. Fins i tot el que voste acaba de demanar 
ara mateix quan demana una investiga ció determinada, sa
piga que jo també l'he demanada, pero voste no s'ha fixat 
que és a un altre lloc. 

Per tant si jo ja ha he demanat, si jo ja he aconseguit 
que fas dintre, Sr Orfila, quan vos te miri les esmenes una a 
una i punt per punt tal vega da s'adonara que són moltes les 
coses en les quals, amb alegria per part meya, hem coincidit. 

Gnicies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari d'UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Miquel Pascual. 

EL SR PASCUAL I AMOROS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Respecte de l'esmena 1982 del Grup Parlamentari so
CIALISTA, només volia dir que eIs 15 milions que vol de
treure no els podem detreure perque es fan les obres d'a
daptació de la Granja de Palma, a l'Escola d'Agricultura i 
per la Direcció General de Producció i Indústries Agraries 
i no podrem pagar les certificacions, si els llevam. 

També hi ha 5 mitions de pessetes que tampoc no es 
poden llevar perque són obres de la Granja de Maó per a 
oficines de la Delegació Insular - aixo tal vegada també 
convendria que ho escoltas el Sr Orfila - o sigui doblers per 
a l'adaptació de la Granja de Maó per a les oficines de la 
Delegació Insular de la Conselleria a Menorca. Per tant, si 
els llevam no es podran fer aquestes obres. 

Respecte de les es menes del PSM-EEM, aquests 5 mi
lions que vol detreure, de l'esmena 2189, formen part d'u
nes Hnies de foment cofinanc;ades pel Ministeri, pel MA
P A, i per tant perdem línies de subvencions. Nosaltres pen
sam que no s'han de llevar perque llevaríem subvencions 
que vendran de Madrid i que són dins les nostres prioritats. 

La darrera esmena, la 2222 , no li podem acceptar, en
tre altres coses perque la Comunitat Economica Europea 
obliga el Govern Espanyol a reduir el tant per cent de sub
venció de les assegurances d'un 50 % a un 30 % i resulta, 
dones, que aixo va contra la política comunitaria i voste 
propasa que I'augmentem, voste proposa anar contra la po
lítica comunitaria, per tant no ha podem acceptar. 

ELSR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

Moltes gracies, Sr President. 

Per contestar a aquest grup d'esmenes del Subprogrma 
53.11.03, di'r que nosaltres no podem donar suport a l'es
mena 1833 del CDS, pero és que a més no és clara i no ens 
l'han aclarida. La justificació diu que és més rendible becar 
joves fora de Balears que organitzar cursos a les Illes. Jo 
cree que la formació agraria consta de dues coses - aixo és 
la 1833; sí, aixo és la 1833. Perdó, Sr President, que ara no 
sé, és aquesta, el Sr Quetglas esta excusat, Déu nostre Se
nyor ens perdona a tots -. El que li valía dir sobre els Cur
sos deis alumnes és que efectivament la capacitació agraria 
té dues vertents importants, una és donar una formació des 
d'aquí dins a primer nivell, a baix nivell fins que tenen en
tre 16 i 18 anys, que aixo és l'ideal i alternar la feina de I'es
cola amb la de casa seva, perque com molt bé havia dit el 
Sr Orfila al principi, en l'agricultura de qualque manera hi 
ha una cultura agraria, hi ha una cultura rural, són les nos
tres arrels que no es poden improvisar, que no es poden fer 
i és necessari que aquestes arreIs es mantenguin i s'enfor
teixin així. 

Si nosaltres agafam un infant de 10 o 11 anys i per no 
tenir una escola aquí l'enviam a la Península, el que agafa 
és un altre tipus de cultura rural, perd les seves arrels o 
més ben dit, les arrels que té li agafen morb, m'explic?, ara 
bé, quan hi ha una especialització important, naturalment, 
aquí per la nostra estructura agraria no podem ten ir espe
cialització en cada tema i aleshores és molt més barat, en 
lloc de muntar escoles especialitzades, enviar els becaris a 
la Peníncula, com es fa tant per la Conselleria com pels 
Consells Insulars, que bequen la gent perque vagin a estu
diar els temes més a fans. 

No obstant aixo, la capacitació ha de ser aquí perque 
és l'única manera de poder fixar un poc el pagés al camp, és 
a dir, fixar, no plantar com em pareix que havia dit el Sr 
Orfila, no els hem de sembrar, sinó que hi han de valer es
tar per la seva voluntat. 

Per tant, nosaltres no li donarem suport, perque creim 
que no és una bona idea, Sr Quetglas. 

Quant a la 1982 del Partit SOCIALISTA, ja l'ha con
testada UM, no importa insistir i la 1983, dir que a Produc
ció Vegetal hi ha 8 milions de pessetes i en lleven 7 i lla
vors al programa de subvencions a empreses privades tam
bé de Producció Vegetal hi ha 15 milions i en lleven 10 o 
sigui que ens carregam el programa de Producció Vegetal, 
per dir-ho de qualque manera, que és un programa molt 
humil, és un programa molt necessari, llevam tal vegada te
mes importantíssims com podrien ser temes de plagues, de 
podes, ens carregam molts de temes d'aquests i aixo no pot 
ser, és a dir, nosaltres tampoc no podem donar-hi suporto 

Entrant al grup de les es menes del PSM-EEM, comen
c;am amb la 2189, en la qual demana que es doni una alta 
de 5 milions de pessetes per tal de coneixer la demanda del 
mercat per adaptar-hi la producció, fins i tot ha parlat de 
saber que hem de vendre a Espanya, no a Europa: bé, efec
tivament no a Europa com dir que els 5 milions de pessetes 
no basten, pero és el que havíem dit abans, Sr Orfila, voste 
s'ha circurnscrit al tema de Menorca amb uns problemes 
molt IocaIs, jo cree que 5 milions de pessetes perque eIs 

7 
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formatges de Menorca vagin millor poden bastar, pero s'i
magina que fartem vost~ i jo amb 5 milions de pessetes si 
ens anassim a California per veure la flora ció de l'ametla, 
després am)ssim a la California Almond i parlassim un poc 
i véssim els seus canals de distribució a Europa, llavors 
anassim a Brussel.les. Cinc milions de pessetes no donen 
per tant i hauríem pogut veure la demanda d'una part de la 
producció d'aquestes illes només d'ametla, llavors comenci 
i, bé no li vull posar la llista de tots els productes agraris, 
peró, vaja, fins que arribem al formatge! 

No és possible, si hagués posat 5 milions de pessetes 
per al formatge de Maó ja seria un altre tema, aixó ja pot 
ser un estudi, pero 5 milions de pessetes per fer estudis de 
tot aixo no és possible. Per una altra banda, si és per estu
dis deIs productes, d'aquest de denominació d'origen i tal, 
també ho hauria d'haver especificat més, perque el que no 
pot ser és donar 5 milions de pessetes per fer un estudi per 
exemple de El Caserío, que té denominació d'origen i per 
que no?, es podria carregar tot el pressupost, els 5 milions 
de pessetes. No, ha me, no, havia d'haver es pecificat més, jo 
crec que aixo ha va fer un poe aviat i s'ha passat una mica. 

El que sí he apuntat aquf, perquc ha ha dit mentre 
parlava d'aquesta esmena i correspon dir-li aquí, és que 
vostc ha fet una clara al.lusió al Sr Rieei amb allo del vint-i 
-HOU trenta, que sempre estam igual. 

Sr Orfila, quant a les seves esmenes jo li vull dir una 
cosa: el vint-i-nou trenta ens lleva molt de ~emps, pero no 
es preocupi, si no hi hagués el vint-i-nou tré·rita diseutiríem 
un poe més, pero probablement tampoc no n'aprovaria cap, 
perque quasi quasi no són presentadores. 

Tornant a la següent - com és natural, a l'anterior no li 
donarem supon -, la 2222 parla d'assegurances agraries i 
torna a comentar; fa més demagogia que altra cosa, parla 
d'assegurances agraries per a totes les inclemencies, per la 
mamitisL No, Sr O"rfila, tat aixo no és possible, les assegu
fances agracies les fa l'Administració Central. Vos te, amb 
20 milions de pessetes, pensa que pot fer un programa de 
totes les assegurances agnlries de l'agricultura d'aquestes i
lles, incloent-hi malalties com la mamitis? Perquc clar, po- . 
dem comen<;ar a passar llista, si hi inclou la mamitis, per
que no hi d'incloure les altres? 1 llavors comen<;arem amb 
el brucelabortus, el brucelamelitensis, el brucelasuvis i ha
la, vol que em traguem més? No és possible, 20 milions de 
pessetes en aixo no és possible ni repartir-los, no pot ser de 
cap manera, nosaltres no li podem donar suport a aixó; ara 
bé, que digui que en lloc de 20 milions per a les asseguran
ces agraries hem de dotar el Capítol II de Conselleria d'A
gricultura, li hem de donar 10 milions de pessetes perque 
faci gestions a Madrid perque hi hagi unes bones assegu
ranees agraries de l'entitat estatal d'assegurances, ja seria 
un altre tema, el que passa és que no l'ha plantejat, és a dir, 
no pot ser, no li podem donar suport perque ni és viable ni 
serveix per a res . 

Després fa una alta de 20 milions de pessetes que tam
bé em demana per a concentració parcel.laria. La coneen
tració parcel.laria no és un problema de doblers, el proble
ma de la concentració parcel.laria es diu cada any, el pro-

blema de la concentraci6 parcel.laria és el problema del pa
ges, mentre el pages sigui tan individualista sera molt difícil 
fer concentracions parceÜ:lries, no per falta de doblers, si
nó perque eH no vol, perque no 1i interessa i la concentra
ció parcel.laria jo li vaig dir cada any en el pressupost, a 
voste o al Sr Valenciano, que duia e1s temes d'agricultura: 
la concentració parcel.laria és tan lenta que quan s'aconse
gueix ja ha canviat el modul de les estructures i podem tor
nar a concentrar. La concentració parceLlaria a zones on la 
renda per capita és una de les més altes del país no funcio
na, pero perque el pagés no vol, no perque no es vulgui fer; 
perque no hi ha manera, perque és massa dividit i tothom 
vol el seu bocinet i perque tothom té doblers i terra no n'hi 
ha per a tothom, perque tenim la mar que ens enrevolta i 
no és possible. 

Miri les concentracions parcel.laries que es fan,que 
s'han posat en manca en temps d'en Franco, en temps 
d'UCD, en temps del Partit Socialista i no funcionen, a 
Mallorca no funcionen i a Menorca no cal, per tant no fun
cionen i, a més, ja em dira per que serveixen 20 milions de 
pessetes quan hi ha un porgrama d'estructures agraries, hi 
ha un programa d'IRYDA, hi ha un programa de l'Admi
nistració Central en aquest tema, que són mils de milions 
de pessetes i no s'aconsegueix. Per tant, tampoc no ti po
dem donar suporto 

EL SR PRESIDENT: 

'Té la- paraula, per part ~el Grup Parlamentari CDS, el 
Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Simplement per rebatre un deIs arguments que ha ex
posat el Sr Capó a la nostra es mena 1833 de crea ció de be
ques per a estudis d'agricultura a la Península. Ha estat 
contradictori en el sentit que voste ha enunciat que aquest 
era un programa adequat i per l'altre ha dit que votaria que 
no a aquesta esmena. Nosaltres no hem volgut de cap ma
nera convertir aquesta es mena en una interpel.lació, el que 
em pareix que és dins l'anim de 10ts és el fracas d'un intent 
de crea ció d'una Escola d' Agricultura aquí, que no ha po
gut aconseguir ni l'homologació ni els títols ni tan soIs no 
ha res post a les expectatives a nivell de demanda que en 
principi s'havien plantejat.En canvi, sí que és important la 
promoció i, arnés, més rendible en termes economies, en 
termes socials i en termes qe productivitat de la inversió 
que l'especialització, la tecniflcació personal deIs poes que 
encara tenen vocació agrícola es pugui canalitzar a través 
d'una adequada política de beques, d'estudis a la Península. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa
raula el Diputat Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 
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Gracies, Sr President. 

Comen<?lrem pel final. Cada any es diu, la concentra
ció parcel.laria no funciona a les Illes, a Menorca no és ne
cessaria i a Mallorca no funciona a pesar deIs intents de 
Franco i no sé qui més. El que funciona a les Illes és la des
concentració parcel.laria, el fet de trossejar de forma cons
tant i aquesta és la politica que s'impulsa des de l' Adminis
tració i a0 és trist. 

Es necessari absolutament i a0 ho diu el Llibre Verd 
aquí tenim un problema, Sres i Srs Diputats, i és que el Lli
bre Verd s'ha fet com un diagnóstic des d'una óptica socia
lista, des d'UDa óptica d'esquerres i és aixi, perque la situ3-
ció del camp necessita d'actuacions des del punt de vista 
d'esquerres. Els pressuposts - vaig a la qüestió, Sr Pr ident 
- en principi han de ser la plasmació d' una pOlfLica determi
nada i és a0 que disculim. Nosaltres cntenem que o el 
pressuposl contempla donar sortida, donar respo. ta a la 
prioritat que marca el Llibre Verd, que lO lS hem acceplal 
com a diagnoslic i que el Govern ha assumit com a lal i per 
a~ l' ha publicar, que diu que dimensió d'una finca igual a 
rendibilitat determinada que té aquella finca, o entenem 
a~o j potenciam que tes finques siguin cada vegada més 
grans sen e rompre amb aquesta explolació familiar agraria 
de la qual parlava, si no feim ag<), cada vegada es descon
cenlrar~ més la propielal, cada vegada lindrem propielal 
més peliles, manco rendibles i per tant s'abandonan} més 
l'a~ricultura. 

L'Administració Central ha fa; nosaltres pensam que 
l'Administració Autonómica, enoara que fas amb una cosa 
simbólica de 20 milions de pessetes amb els quals es pot fer 
poc, hauria fet alguna cosa, hauria actuat mínimament en 
aquest sentít i pensaro que ja seria positiu. 

Foment d'assegurances agraries. Que vol dir fomem, 
Sr Capó? Que vol dir, foment? Pagar no sé que? No vol dir 
a<;6. Foment vol dir promourc, incentivar, divulgar, fer en
tendre, informar, tates aquestes coses, ¡vol d ir ajuúar, com
plemenlar les ajudes que pot tenir una altra Administració 
fins arribar allímit mmm perm~, ja que nosaJ[res no ens 
plamejam saltar cap Uei ni una; reformar-tes si no són cor
rectes o no són justes, ja que legal i just sÓn sempre con
ceptes molts discuLibles i de vegades no gens equiparab.les. 
Fornent vol dir tot ago i ha posam a Capitol IV i es pOl fer 
a través de subvencions a empreses, a persones, a enLilats, 
fins i tot Consells Insulars, Ajuntaments, perque fomentin 
les assegurances agr~ries. 

'. 
Es lamentava el Conseller amb tota la raó, després de 

nosaltres haver-Io interpel.lat moltes vegades sobre aquest 
terna, que no hi ha assegurances a les Dles. Sabeu quantes 
assegurances s'han fel en un any en Lemes de ramaderia 
després d'una campaoya - molt mal fela, a'l> és ver - a 1'llIa 
de Menorca? Una en un any, una asseguran!;<l en ramadcria 
i hi ha 800 explotacions ramaderes a Menorca. Quan he 
parlat de la mamitis ha estat per dir un exemple, n'hi ha 
moltíssims més i si vol podem cercar tot el repertori de ma
laties, peró aquest no és el tema, el tema és si es fomenta 
degudament o no es fomenta degudament i ana m a un deis 
temes que per mi és el bessó de la qüestió, quan parlava de 

la qüestió del pinya fixa i de principis que priorítzam o no 
prioritzam. 

Com es prioritzen les coses en aquesta Cornunitat Au
tonoma? Que és el més important i per que, Sr Represen
tant del Grup MIXT? Quan parlam del formatge de Me
norca és perque parlam d'un deis dos productes amb deno
rninació d'origen de les Illes, despres hi ha el vi, són dos 
que han tengut la denominació d'origen ara fa poc, peró és 
que aquest formatge representa la vida del 85% del pagesos 
d'una de les illes de la nostra Comunitat Autonoma, de l'i
na de Menorca, el 85% de l'economia deIs pagesos de Me
norca, vol dir l'existencia, el manteniment o no del sector 
agrari de l'illa de Menorca sencer, seneer, i és ver, no se sap 
en aquest moment si e l mercal de les llles Balears esta co
bert per aquest formatge o si tti esta el de Catalunya, millor 
dit, se sap que no hi esta. 

EL SR PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr President, ho faré. 

E m cregui, Sr Orfila, El Caserlo no té denominació 
d'origen i ho haurien de saber; qui [é defiominació d'origen 
és el rormatge artesanal i industrial , nO els form31ge rus, 
perque segons la lIei no en pOL leuÍ! tal vegada n'hauria de 
tenir, és u'u allfe tema, pero no en pOI teuir en aquest mo
menl; per tanl, formatge fus, formatge industrial 2.400.000 
quilos que necessilen fon;osament augmemar créixer i 3<;6 
és difícil, pero sobretol vendre i vendre bé el seu producle i 
agó implica coneixer el merca t, perque les priorita ls de la 
Comunitat AUlonoma, de la Conselleria d' Agricultura, i el 
Llibre Verd ho diu ben cIar, en diré dues de molt conéretes, 
són, una, produir d'acord amb la demanda del mercat, co
neixer el mercat, per tant, i adequar la producció a la de
manda d'aquest mercat i á~ o diu en lletres grosses, gros
síssim es, en el Llibre Ven!, i segona, produir producles de 
qualir.al perque hi ha una cosa, un coneixemem generic que 
demostra que hi ha una demanda cada vegada Olés impor
tant de sectors també cada vegada més importants que es
tan diposats a pagar si eLs productes que consumei..xen le
nen qualitat. Nosaltres entenem que aquesls que tenen de
nominació d'origen tenen la qualital suEicient, pero neces
sitam coneixer els seus mercats per adequar la producci6 i 
nosaltres pensam que aquesta és una prioritat justa, arnés, 
justa. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Orfila. 

Acabat el debat d'aquestes esmenes procedeix sotme
tre-les a votació. Aquesta Presidencia entén que es poden 
sotmetre ... 

(Pausa) 

Pel sentil de les intervencions pareix que es poden vo-

s 
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tar tates conjuntament. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de les es menes 
1833 del Grup Parlamentari CDS, 1982 í 1983 delGrup 
Parlamentari SOCIALISTA i 2189 i 2222 del Grup Parla
mentari PSM-EEM, es valen posar drets? Gnlcies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Passarem a debatre el vot particular del Grup Parla
mentarí SOCIALISTA per a I'aceptació de les esmenes 
2108,2121,2127,2128,2129 í 2130 del Grup MIXT. Abans 
de donar la paraula, aquesta Presídencia vol fer saber als 
Srs Diputats que fent ús de la facultat que té d'ordenar els 
debats, no es donaran repliques si no són justifícades, a 
partir d'aquest moment. 

Té la paraula el Diputat Sr Valenciano. 

EL SR VALENCIANO 1 LOPEZ: 

Gnlcies, Sr President. 

De les es menes del Grup tnlnsfuga, aquestes sis esme
nes on hem presentat un vot particular., la veritat és que 
ens hem acostumat a aquest tipus d'esmenes. De tates ma
neres jo valdría recollír les darreres paraules que s'han dit 
aquí, que ha dit el Sr Ricci, perque cree, Srs Díputats, que 
amb a~uestes paraules ha quedat completament retratat i 
que el seu ubconscienl I'ha clelatat complelament. Ha dit 
que cada parlamentari tenia les seves prioritat , no cada 
Grup Parlamentari, Ct-Ida Parlamentari té les seves priori
lalS i erectivament , per a eH, amb aquesla cOtlSLruccíó polí
lica, supos que en aquel! moment les seves prioritats no de
vien coincidir amb les del seu Grup i per aixo ha devia 
abandonar. 

No és cada Parlamentari, és cada Grup Parlamentari i 
el nostre Grup Parlamentari no esta en absolut d'acord 
amb les príorítats d'aquestes es menes , perque no esta d'a
cord amb el fet d'anar en contra de la política del medí na
tural - María abans, com ha explicat el Sr Olíver, i terrestre 
ara - amb aquestes esmenes, perque aquestes sis esmenes, 
Sres i Srs Diputats, el que fan és desmantellar la política de 
medi natural de la Conselleria d'Agricultura i aixo és nor
mal, pot ser normal que el Grup Parlamentari MIXT pre
sentí aquestes esroenes, pero hi ha una altra cosa que enca
ra és molt més greu que aixo. 

El que és realment greu és que hi hagi aItres Grups 
Parlamentaris i que siguin precisament els Grups Parla
mentaris que donen suport al Govern, que han donat su
port a aquest pressupost, que siguin els que ajuden a des
mantellar aquesta política de medi natural, perque aquest 
desmantellament no és de 3 o 4 milions, Srs Diputats, no és 

d'un 5% del pressupost, el desmantellen en més de 200 mi
lions de pessetes una darrera I'altra, precisamenl per a~ 
hem agrupat aquestes esmencs, desmantellen en més de 
200 milions de pessetes les inversions en medí natural i ai
xo és bastant greu. 

Jo voldria recordar als Diputats la compareixen~ del 
Conseller d'Agricultura a la Comissió d'Economia que va 
tenir lloc dia 16 de novembre. El Conseller estaba orgullós 
precisament de presenlar la política de medi natUTal que es 
va fer, que es va elaborar amb la quantital d'inversions que 
per primera vcgada, per primera vegada en aquest Govern 
es recollia: política de reforestació, pol1tica de Uuita contra 
incendís, polílica d'a[avorir la millora del medi natural, de 
protecció del medi ambient. 

Nosaltres imaginam que hi havia un cert desconeixe
ment, que hi havia un total desconeixement per part del 
Conseller d'Agricullura de saber que es presentarien aques
L tipus d'esmenes, perqu~ si no, la inLervcnció que va lenir 
allil. hauria estal molt greu i LotalmenL inacceplable, perO el 
que és més grcu és que precisamcnl siguin els Grups que Ji 
donen suport el que li desmante llin, els que li desarb rin 
aquesLa polflica, els quc ti deSlrossin i ti facin malbé. Em 
permeLran, Sres ¡ Srs Diputat ,aprofilant que han concedit 
el Nobel a Camilo José Cela, que ha introduH una s~rie de 
paraules a la literatura, que digui que els que han fet vos
tes, senyors de la Dreta, ha estat deixar al Conseller d'Agri
cultura, en la política de medi natural, autenticament amb 
el cul a l'aire. 

Incorporar aquestes esmenes ignifica desarticular 
complemetament aguest subprograma, significa desarticu
lar la política de medí natural que presenlava i la lectura 
poUlica que es fa d'ar;ó és que precisamenl vostés, en poUti
ca de medí n~tura l , el desaproven, el desaprovcn perque Ji 
destro en tOt el programa que tenia, li destrossen el pro
grama de reforestació, li destrossen el programa de Huila 
contra incendis, és a dir que aixó, al fons, és liria desaprova
ció encobena per pan del Grup Parlamentari d'UM, el seu 
propi Gmp i per pan del Grup POPULAR, induH pel Sr 
Ricci, a desmanlellar la polftica de medi natural i aixO, Sr 
Diputats, és bastant greu. 

Votar a favor d'aquest vot particular significa tornar a 
pressupostar, tornar a tcnir els mateixos pressupostS que es 
van presentar aquí sobre la polftica del medi natural; vOlar 
en comra significa votar a favor d'aquesta desaprovació, 
ignifica dOlar mo.ll manco la política de rerore tació, signi 

fica dOlar ro It manCo la polftica de lluíta contra incendis, 
significa dotar molt manco la política forestal, la política de 
bascas, etc., etc., i d'aixo, d'aquesta desaprovació, vostes en 
son i seran responsables perque ja em diran ara amb quina 
credibilitat vendnl a explicar aquí res el Conseller d'Agri
cultura, amb quina credibilitat vendra quan un programa 
tan important que es va explicar alla, vostes mateixos el 
desmantellen completament, més de 200 milions en inver
sions li desapareixen. 

Sr President del Parlament, jo valdría fer una pregunta 
molt concreta i molt concisa als serveis de la Cambra, per
que quan el Consel1er d'Agricultura va venir a explicar els 
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pressuposts va dir que en el pressupost d'ingressos hi havia 
previst ingressos per part de la Comunitat Europea en fun
ció de la política de reforestació i aquestes esmenes des
mantellen precisament aixo, per tant, tal vegada - i per aixo 
faig la pregunta als serveis de la Cambra - tal vegada apro
vant aquestes esmenes, el que fan, a part de desaprovar i de 
llevar la credibilitat que tenia al Conseller d'Agricultura, a 
més arnés és desequilibrar el pressupost. 

Per tant, abans de passar aquests esmenes a votació, Sr 
President, jo deman que es comprovi si les es menes que es 
presenten aquí desquadren el pressupost de la Comunitat 
Autonoma. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Voste ha ha demanat i jo 1i dic que no desquadren, ja 
esta contestat. S'ha comprovat i no desquadren res, els 
pressuposts estan quadrats, O sigui que entram en una dina
mica que jo demanaria als Srs Diputats que moderassin el 
to de les intervencions, que es cenyissin a la defensa real de 
les esmenes i no entrassin en altres consideracions fent pre
guntes que no procedeixen. Si vos te el que demana és que 
tornin arrera les es menes que s'han presentat, no posi al
tres entrebancs dient si quadra o no quadra el pressupost, 
que és un tema que és responsabilitat de la Cambra. Si els 
pressuposts no quadren, no es preocupi que no s'aprova
ran; vos-té defensi l'esmena i no es dediqui a altres coses 
més que a defensar el seu punt de vista, no intentant que hi 
en tri n altres consideracions que són fora de la defensa del 
vot particular. 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari d'UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Miquel Pascual. 

EL SR pASCUAL 1 AMOROS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

No pensava intervenir en aquests vots particulars, pero 
ja és la segona vegada en aquest debat pressupostari que 
des del Grup Parlamentari SOCIALISTA s'han dit unes 
paraules no correctes, deixem-Ies incorrectes respecte del 
Sr Ricci. Ahir el Sr Alfonso va emprar la paraula robar 
quan parlava de transfuguisme. etc., etc., va emprar aquesta 
paraula concreta; avui, si np ho he entes malament, el Sr 
Valenciano acaba de dir el Grup transfuga. 

Molt bé, jo volia fer una serie de puntualitzacions res
pecte del seu Grup Parlamentari, millar dit, al seu partir 
polític que els dóna suport. En primer lloc, jo vull dir que 
no és ba que un Diputat abandani un Grup Parlamentari o 
un Partit pel qual ha estat electe i aixo no és desitjable; en 
segon lloc vull dir que té el dret afer-ha perque la Consti
tució li ho permet; en tercer lloc, vull dir que quan el Sr 
Ricci va abandonar el Grup Parlamentari CDS cap de no
saltres que donam suport al Gavern sabíem que l'abando
naría, na varem fer cap pressió ni una, ho va fer ben bé per 

la seva valuntat; en quart lloc, el Govern pot pactar els 
pressuposts amb els Grups Parlamentaris que vulgui i aixo 
és perfectament legítim i si hi ha una veu de la consciencia 
del transfuguisme o del que 1i vulguin dir, jo voldria dir als 
Parlamentaris del Grup Parlamentari SOCIALISTA que 
han intervengut que mirin la consciencia del seu Partit, 
perque el seu Partit aquí, a Palma, ha fet pactes ... 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Pascual, per favor. Acab de demanar que tornem a 
la cortesia normal i que no sortim del tema. Hem vengut 
aquí - em sap greu haver-ho de recordar - a intentar d'apro
var els pressuposts. Facem debats parlamentaris sobre el 
que vulguin, pero no surtin del tema; que cada un defensi 
les seves esmenes i que contesti amb arguments perque les 
vota o no i que expliqui la postura del Grup Parlamentari i 
no passem d'aquí, perque a mi en sap greu, no diré tallar, 
pero sí haver d'intentar que hi hagi harmonia dins la Cam
bra i que no es surtí del debat que s'ha convocat a l'Ordre 
del Dia, debat i aprovació del Pressupost de la Comunitat 
Autonoma per a l'any 1990. 

Srs Portavues que vulguin intervenir en aquest mo
ment? 

Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, ha fara el 
Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. 

Ens trobam davant uns problemes bastant importants, 
ja que es presenta vot particular asís esmenes aprovades 
del Grup MIXT, per part del Grup SOCIALISTA i també 
dos vats parrticulars a dues esmenes que presenta el PSM
EEM. Ens preocupa el tema, perque de fet som davant un 
programa important de la Conselleria d'Agricultura que, 
com s'ha dit, precisament queda molt minvat per aquest 
conjunt d'esmenes, peró també hem de tenir en compte el 
que es pretenia amb aquestes esmenes aprovades del Grup 
MIXT i és aquí que el Grup Parlamentari PSM-EEM té 
dubtes ponderats i seriosos. 

Panderats, per que? Anem per parts. L'esmena 2108 és 
la que pretén la creacíó d'un Col.legi Major en el Campus 
Universítari precisament per a estudiants de les altres illes i 
de la part forana, objectiu ja aprovat per aquest Parlament 
i no realitzat i que de fet és una deficiencia del projecte de 
pressuposts que no s'hagí pressupostat el Co\.Iegi Majar 
d'acord amb el que aquest Parlament havia discutit ante
riorment. 

Per tant, el nostre Grup creu que el Col.legi Major 
s'ha de fer, ara bé, creim que s'hauría d'intentar detreure la 
quantitat, aquests 165.170.000 pts d'altres partides pressu
postaries, tal com manifestarem dins Comissió i manteníem 
el criteri que s'arribil.s a un arranjament, atesa la importan
cia del programa que discutim, pero també atesa la impor
tancia que el Cal.legi Major es pogués fer. 
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Nosaltres desitjam, volem, insistim que es pugui man
tenir aprovada l'esmena 2108 del Grup MIXT per fer un 
Col.legi Major, pero que es detreguin els doblers o una 
part d'altres bandes, no desmantellant tant un programa 
d'una Conselleria. 

Continuam, perque hi ha més esmenes. La 2121, ens 
trobam que és una addició a la Secció 19, Treball, pero no
saltres entenem que aquesta addició a la Secció 19 seria 
més correcta que es fes des de la perspectiva, com propug
nam en un altre moment d'aquest pressupost, de la Secció 
31 cap a la Secció 19, és a dir, des deIs Fons Socials Euro
peus dur-ho a Treball i no haver-ho de detreure d'aquest 
programa. 

El mateix podem dir respecte de les es menes 2127 i 
2128, aprovades al Grup MIXT. Ens pareix que aquestes 
dues esmenes, que augmenten les inversions de caracter 
immaterial de la Cobselleria Adjunta a Presidencia i el Ca
pítol Ir d'Informació Juvenil, que per altra banda, segons 
una resposta que el Govern ens va fer fa un mes a com fun
cionava la informació juvenil i deia que satisfactoriament i 
que tenien els mitjans suficients, almanco el Govern no 
presentava un to de problemes, sinó més bé un to molt op
timista i molt irresistible, que per tant ja ens va permetre 
no discutir aquesta qüestió, fa que aquestes 2127 i 2128 no
saltres creim que no les aprovarem justificadament. En 
canvi la 2129 i la 2130, que són de suport a entitats juve
nils, en definitiva de suport a inversions de t,ipus jllvenil, in
versions reals a través del Capítol IV, ens pareixen dues es
menes encertades. 

Per tant, recapitulant la versió del nostre Grup, crec 
que podríem parlar de procurar que es mantengués aprova
da la 2108, si bé amb aquest desideratum que el Col.legi 
Major es pogués fer en part traient doblers d'altres bandes, 
que la 2121 fos objecte de la Secció 31, per tant nosaItres 
recolzaríem el vot particular pel que fa a la 2121 igualment 
que per a la 2127 i la 2128, ja que van a despeses molt poc 
concretes de la Conselleria Adjunta a Presidencia. 

Em pareix que he intentat resumir la complexitat de la 
nostra posició i feta la intervenció, Sr President, si ha auto
ritza, donaríem per discutits els nóstres vots partieulars, 
que són a les mateixes esmenes i per tant no hauríem de 
duplicar aquesta discussió, si bé hem de fer un planteja
ment al Grup MIXT o als Serveis del Parlament i és a veu
re si I'esmena 2126 del Grup MIXT, ja aprovada, no és rei
terar la 2129; si no hi hauria una duplicitat entre una esme
na aprovada anteriorment, la 2126, que era objecte ahir 
vespre d'un vot del Grup Parlamentari CDS que va retirar 
en el darrer moment i que també em pareix que l'objectiu 
era semblant a I'expressat en la 2129. 

En aquest cas, voldríem saber si mantenint-se el vot de 
la 2129, aprovada, és una addició o si s'anul-len, cosa que 
en aquest moment no sé. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el 
Diputat Sr Ricci. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

Faré, si li sembla M, totes les explicacions de tots els 
vots particulars d'una sola vegada, inclos també el 2126, 
que diuen si hi ha un paral.lelisme, pero que no és igual, o 
sigui que no és el mateix, per tant no té res a veure el tema 
dahir amb el d'avui; té a veure, pero no és el mateix. 

Voldria dir que en principi les altes són altes quan par
lam de prioritats, aleshores també vull marcar una priori
tato El Sr Oliver parla de pesca, enhorabona, a mi també 
m'agrada; jo tenc la prioritat de la joventut, jo tenc la prio
ritat del futur i ell, potser una altra prioritat tan bona, com 
a mínim, com ho puguin ser les altres. 

De la primera que parlavem, la 2108, el Sr Serra ja sap 
positivament que aquesta necessitat d'aquest Col.legi Ma
jar és un projecte iniciat ¡'any passat i que avui s'ha de 
complir, per tant, indiscutiblement cree que ningú no anira 
en contra d'aquesta alta. Tampoc no crec que ningú vagi en 
contra d'una altra, quan parlam de fer una cosa molt im
portant que encara no s'ha fet mai, que és elaborar un pla 
d'orientació laboral de la joventut. 

Insisteixo en el mateix, jo parlo sempre de futur i parlo 
de joventut. Aleshores com que no s'ha fet mai i és impor
tantfssim per a la nostra joventut poder saber on poden 
anal, on sera la seva futura direcció, que en molts casos van 
totalment desencaminats, cree que aquesta feina pot donar 
unes solueions importantíssimes; per tant, crec que és in
discutible que tots vos al tres li hem de donar suport i n'heu 
de donar també a la 2127, la 2128, la 2129 i la 2130, perque 
totes i cada una són es menes d'increment de partides des ti
nades a la Direeeió General de Joventut per la importancia 
que tenen dins la nostra societat els ciutadans joves que al 
nostre entendre han de rebre part de l'Administració, han 
de rebre el mi\x:im d'ajuts perque ells són el futur. 

Anam massa corrents contínuament i qua n parlam de 
príoritats, moltes són importants, totes ho són, jo die que 
en lloc de 25.000 milions en tenguéssim 50.000 milions, 
quasi segur que s'acceptarien el 90% de coses, pero no te
nim 50.000 milions, en tenim 25.000 i aquí són les priori
tats i aquestes prioritats tant del PSOE, com del PSM-E
EM, com del CDS, en alguns casos han quedat cobertes 
amb diferents quantitats a causa de les meves esmenes, en 
molts casos, en moltíssims casos les del PSM-EEM. 

Aleshores diuen he de donar una baixa: sí senyor, he 
de donar una baixa. Perque don una baixa important a un 
sector que per mi també és molt important? Es tan impo
rant, que en la defensa de la natura n'he posat algunes i són 
dintre i s'han aprovat, pero pel que fa a aquesta de la Huita 
contra l'erosió i defensa contra els incendis forestals, la jus
tificació d'aquesta baixa és que, al meu entendre, no és que 
quedi molt dotada, és que queda justa, pero dotada i d'al
tres, per mi, queden - des del meu punt de vista, insisteixo -
manco dotades del que jo vulI i en canvi aquesta, des del 
meu punt de vista, queda prou dotada. 
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A més arnés, vull que recordin i tenguin en compte 
que és molt possible que amb l'aplicació del Pla 5.B de la 
Comunitat Europea, hem d'esperar i creim amb tota possi
bilitat que les mancances que tenim quedin pal.liades per 
aquest punt que acab de dir. Per tant, si en un principi jo 
crec que el 5.B ens pot ajudar a pal.liar les mancances que 
avui tenim i en canvi en l'altre tema de la joventut jo sé que 
no hi ha possibilitat ~e fer res si no ho feim ara, permetin 
que la meya prioritat, insisteix:o, sigui la joventut i el futuro 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

Moltes gracies, Sr President. 

Simplement per manifestar la postura del nostre Grup, 
que votara en contra d'aquests vots particulars perque real
ment les informacions que ens ha donat quan ha sortit a la 
tribuna don Alfonso Guerra, vull dir el Sr Valenciano, no 
ha donat cap argument que ens pugui fer canviar el vot. 

Per un altra banda, dir també al Sr President que per 
part nostra, vist que aquest debat d'Agricultura ha estat tan 
llarg i encara hi ha tan tes esmenes pendents, nosaltres ens 
limitarem a partir d'ara a donar la postura del nostre vot, 
deixant a part explicacions. Que no s'interpreti com una 
descortesia parlamentaria, sinó en ares afer més vía i si hi 
ha cap Diputat que després vulgui una explicació, no ten e 
cap inconvenient, amb molt de gust Ii ho donariem. 

Graeies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Valenciano. 

EL SR VALENCIANO 1 LOPEZ: 

Sí, Sr President, i molt breument. 

Primeramentt, l'important d'aquestes sis esmenes, que 
disminueixen en més de 200 milions, perque s'han de dir 
les coses com són, que disminueixen en més de 200 milions 
la partida de medi natural, de lluita contra incendis, de re
forestació, de lluita contra l'erosió. L'important no són les 
altes que vol el Sr Ricci, l'important és d'on les detreu; hi 
ha 1000 milions o més de 1000 mílions en inversions imma
terials que no sabem de que són i no es poden detreure d'a
qUÍ, d'aquí només podem treure 5 o 10 milions de pessetes, 
les hem de detreure coneretament de la política de medi 
natural, terrestre en aquest cas, marí abans, com ha explicat 
el Sr Oliver i a<;ü vol dir que es desmantella aquest subpro
grama i aixo ha etendran eIs Srs Diputats. 

Detreure més de 200 milions d'inversions del Subpro
grama de Medi Natural el desmantella completament, des-

manteHa la Huita contra incendis, desmantella la política 
forestal, etc., etc., etc. i aixo, Srs Diputats, es fa amb el su
port, amb el vist-i-plau del Grup Parlamentari UM i del 
Grup Parlamentari POPULAR, que són eIs que han votat 
favorablement aquestes esmenes, és a dir, que el Conseller, 
que va venir a presentar orgullós aquest programa com una 
gran cosa i nosaltres el vam avalar, ara resulta que res de 
res. A<;ü és un "capón", els agradi o no els agradi, i a<;ü és la 
conseqMncia política que jo els he explicat aquí i els ho he 
dit clarament. 

Amb quina credibilitat els quedara, ara, el Conseller 
d'Agricultura, en política de medi natural? Me l'expliquin. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votar el vot particular del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, que inclou logiment el del Grup Parlamen
tari PSM-EEM, perque el sentit és el mateix, per a l'accep
tació de les esmenes 2108, 2121, 2127,2128, 2129 i 2130. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets? Moltes gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en con
tra, 30. Abstenccions, 5. Queda rebutjat el vot particular 
que hi ha sobre l'acceptació de les esmenes que acabam de 
votar. 

Passam a debatre l'esmena que hi ha mantenguda so
bre el Subprograma 53.11.04, que és la 1975 del Grup Par
lamentari SOCIALISTA Per defensar aquesta esmena, té 
la paraula el Diputat Sr Rus. 

EL SR RUS 1 JAUME: 

Moltes gracies, Sr President. 

Molt breument, és una es mena la deseripció de la qual 
es refereix a un possible estudi-investigacció deIs escorxa
dors a Balears. Entenem que l'any 1993 esta per caure i que 
hi ha tota una xarxa d'escorxadors a les nos tres illes que 
mereixerien ser coneguts per la nostra Conselleria per em
prendre, si cal, tal vegada l'any que ve, una serie de mesures 
per tal d'adequar-Ios tant com fos possible a la normativa 
comunitaria. 

Per aixo proposam aquesta esmena, perque es tengui 
una notícia de la problematica i es puguin prendre les me
sures perque no ens agafin a contra peu. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 
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Per part del Grup d'UM, té la paraula el Diputat Sr 
Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMOROS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Aquest tema és una competencia de la Conselleria de 
Sanitat i no d'Agricultura. 

EL SR PRESIDENT: 

El Sr Capó té la paraaula. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

Moltes gracies. 

Simplement per anunciar que no donarem suport a 
aquesta esmena. 

ELSR PRESIDENT: 

Passam, ido, a la votació de l'esmena 1975 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA 

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

, 
Sres i Srs Diputats que voten en contra,>ts volen posar 

drets? ., 

Sres i Srs Diputats qeu s'abstenen? 

Resulat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 30. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació i passam al debat de les 
esmenes mantengudes al Subprograma 53.31.01, que és la 
1976 del Grup Parlamentri SOCIALISTA i les 2190 i 2191 
del Grup Parlamentari PSM-EEM. Per defensar l'esmena 
1976, té la paraula el Diputat Sr Valenciano. 

EL SR VALENCIANO I LOPEZ: 

Sí, Sr President. 

Els fangs de les depuradores són un problema, no per
que ho digui aquest Diputat, sinó perque s'ha repetit reite
radament en aquesta Cambra. Jo record paraules del Con
seller Saiz, fins i tot quan es va estudiar el tema de residus 
s61ids en aquest Parlament es va tractar aquest tema a Po
nencia, de pass ada es va dir i es va confirmar que vertadera
ment era un problema que no era inclos, perque no li cor
responia, dins el Pla de Residus S6lids. 

Tecnicament és possible, té un campost en base de 
fangs de depuradora per una banda i després en material 
provivent de desbrossa, de quan es poden els arbres, del 
que queda, residus forestals, etc., etc. A~6 va ser confirmat 
en aquest Parlament, en la compareixengl del Gerent de 
l'empresa SEFOBASA acampanyat del Sr Castelló, que va 
confirmar que efectivament era possible, que es podia fer 

un campost i que aquest campost , funcionava a altres Co
munitats Autonomes. 

Aleshores, en aquest sentit, sabent que ja han existit 
contactes previs amb EMAYA i que en aquests moments 
és aturat, nosaltres creim que és un tema interessant per
que donaria sortida a aquesta problematica a través d'un 
compost que seria positiu per a l'agricultura; creim que és 
interessant estudiar-ho, que es cantinu! l'estudi que s'havia 
iniciat i precisament per a~ presentam aquesta esmena. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes 2190 i 2191 del Grup Parla
mentri PSM-EEM, té la apraula el Diputat Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr President. 

L'esmena 2190 intenta acanseguir que aquest Parla
ment augmenti la partida destinada a empreses privades 
per consorciar l'explotació de finques forestals, un planteja
ment tampoc gens nou. La nostra Comunitat Autónoma 
practicament no té bases comunals, no té bases que siguin 
propietat pública i per tanl,per aconseguir que es defensi la 
integritat deIs boses de les nastres iIles, no tenim més orli
da que intentar consorciar la seva explatació, perque si no, 
s'exploten malament, de forma massa intensa, es tracta
d'augmentar simplement aquesta partida. 

L'esmena 2191 pretén augmentar la plantilla de guar
deria forestal, a nosaltres ems sembla que també és un te
ma prou important, no hi ha suficients guardes forestals, 
essencialment a les illes menors no n'hi ha prou i no soIs 
per a les feines de prevenció i extinció d'incendis, sinó els 
mateixos controls de tales, que rnassa vegades solen ser in
controlades. A la guarderia forestal se li exigeix cada vega
da més tasques, cada vegada més responsbilitats i sí no hi 
ha els mitjans hurnans i materials sufícients per fer front a 
aquestes exigencies, els resultats seran tan fluixos com els 
actuals. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies. 

Per part del Grup Parlarnentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

Moltes gracies, Sr President. 

Simplement també per anunciar que no donarem su
port a aquestes esmenes. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, idó, a la votació. 

(Pausa) 
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Com que veig que avui matÍ estan disposats a rompre 
tates les regles, a partir d'aquest moment, quan s'anunci'i la 
votació es tanearan les portes i no es deixarA entrar ningú. 
Jo demanaria als Srs Diputats que tenguin en compte que 
hem d'anar comptant continuament i entrant i sortint ens 
despisten, o sigui que entrin quan toquin el timbre, perque 
en anunciar la votació es tanearan les portes. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'esmena 1976 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es volen posar drets, 
per favor? 

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, 26. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que aeabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar les es menes 2190 i 2191 del Grup Par
lamentari PSM-EEM. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra. es volen posar 
dr~ts? -

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? GrAcies. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 5. Vots en contra, 
30. Abstencions, 21. Queden rebutjades les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 53.31.02 hi ha mantengudes les esme
nes 1968, 1969 i 1972 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA Per defensar aquestes esmenes, té la paraula el Diputat 
Sr L1orenc; Rus. 

EL SR RUS 1 JAUME: 

Gracies, Sr President. 

Respecte de la 1968, es traeta de l'adequaeió de la 
Granja del Pujol de Maria de la Salut, nosaltres voldríem, 
si hi ha algun Diputat que la conegui, es troba en un estat 
lamentable, i voldríem que s'acceptas aquesta esmena per 
intentar, si fas necessari, 'arribar a un acord amb l'Ajunta
ment per donar-Ji una solució. 

Respecte de la 1969, es defensa en els seus mateixos 
termes, i la 1972 ja és un cosa repetida per nosaltres i per 
tant, cree que el Sr Conseller coneix quina és la intenció 
per la qualla presentam, ates a la necessitat que hi ha de fer 
o almanco de comen¡;ar un projecte .'. al Port de Palma. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Orfila, per part del Grup 
Parlamentari PSM -EEM. 

EL SR ORFILA I PONS: 

Simplement dir que donarem suport a l'esmena del 
Grup SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies. Per part del Grup Parlamentari POPULAR, 
té la paraula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

No donarem suport a aquestes esmenes. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de les esmenes 
1968,1969 i 1972 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 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 con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que aeabam de sotmetre a votació. 

Crec que seria bo suspendre el Pie per deu minuts, en
cara que sigui tard, perque veig que ... 

Se suspen el PIe per deu minuts. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, recomen¡;a la Sessió. 

Al Subprograma 53.31.03 hi ha mantengudes les esme
nes 1984, 1985 i 1986 del Grup Parlamentari SOCIALISTA 
i les 2195, 2196, 2203 i 2204 del Grup Parlamentari PSM
EEM. Per defensar les tres primeres i per part del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr 
Rus. 

EL SR RUS I JAUME: 

Moltes gracies, Sr President. 

La 1984 fa referencia a la reforestació del Puig de Sant 
Salvador, la 1985 a la reforestació de la Comuna de Bunyo
la i la 1986 a la reforestació de la zona cremada de l'Olive
reta, carretera d'Alaró a Orient. Volem dir que s6n tres pa
ratges que nosaltres consideram que s'han de cuidar amb 
afecte, per dir-ho de qualque manera i la intenci6 és que 
aquestes zones tenguin una atenci6 prioritaria per part de 
la Conselleria i nosaltres presentam aquestes es menes per-
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que siguin ateses. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentri PSM-EEM, té la aprau
la el Diputat Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr President. 

En primer lloc demanaríem que es votessin per separat 
les esmenes del Grup SOCIALISTA i les nostres en aquest 
Subprograma. 

L'esmena 2195 demana dedicar 10 milions de pessetes 
per potenciar la lluita amb sistemes no contaminants con
tra la processionaria del pi. La Buita contra la processiona
ria del pi es fa a partir d'unes campanyes amb trampes de 
Ferorhormona, atraients sex;uals, i després també amb el 
Divulbenfurol conegut popularment com a Dimirín. 
Aquest insecticida és un compost que inhibeix la formaci6 
de quitina a les larves deIs insectes, pero afecta també els 
anropodes i molts altres insectes presents en els bases de 
les illes, essencialment en els que hi ha mesc!a de pi i d'alzi
na, a0 en el cas de Menorca és una qüesti6 molt evident. 

En canvi la possibilitat de fer tractarm.mts- amb bacil. 
lus turiginienses, que s6n molt més s electiUs , encara que 
aquest tractament sigui més car, faria possible que fos 
igualment eficae,:, pero s'encariria. Per tant, la nostra petició 
que es detreguin 10 milions de pessetes de Lluita contra 1n
cendis Forestals i es dediquin a aquesta lluita selectiva con
tra la processionaria del pi em sembla que podría ser efecti
va. 

L'esmena 2196 demana dedicar 5 milions de pessetes a 
promoure les associaciacions per fer tractaments en comú 
amb productes fito-sanitaris. Ens sembla que és una políti
ca absolutament interessant, promoure la formaci6 de les 
atries i que també donaria uns resultats absolutament posi
tius. 

L'esmena 2200 proposa dedicar 5 milions de pessetes a 
adquirir dosis seminals milloradores per a vaques lleteres 
amb una producci6 de més de 4.500 litres a l'any, és a dir, 
més de la meitat de les finques ramaderes productores de 
!let a les Illes veurien incrementada la seva producci6 per 
arribar a la mitjana de les granges més productores. 

L'esmena 2203 proposa dedicar 2 milions de pessetes a 
la formació d'especialistes en patologia d'ens personals de 
I'estació d'aqüicultura d' Andratx. Nosaltres hem defensat 
sempre que s'havia de promoure l'aqüicultura, en aquests 
moments ja hi ha empreses que funcionen i és absoluta
ment necessari que algú les assessori de forma convenicnt 
en termes de pata logia. No és un tema facil, no hi ha espe
cialistes a les Illes i entencm que s'hauria de dedicar un es
fore,: per part del personal o entre el personal de I'Estació 
d'Aqüicultura d'Andratx. 

Amb l'esmena 2204 també dedicam 5 rnilions de pesse
tes al foment de l'apicultura. Els beneficis que donen les 
abelles van molt més a11a de la producció de mel, a0 és 
ben evident, la feina de pol.linització que fan les abe11es és 
absolutament necessaria i té molt a veure amb la rendibili
tat de les explotacions de fruiters i també d'altres i pensam 
que és absolutament necessari promoure-ho des de la Con
selleria d'Agricultura. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

Moltes gracies, Sr President. 

Simplement per dir que nosaltres no donarem supon a 
cap d'aquestes esmenes d'aquest Subprograma. 

EL SE PRESIDENT: 

Passam, ido, a votació de les esmenes 1984, 1985 i 1986 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
dr~ts? 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 con
tra, 30. Abstencions, 5. Queden rebutjades les tres esmenes 
que acabam de sotmetre a votació. 

Si hi ha Diputats pendents d'entrar, ara els poden dei
xar entrar. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de les es menes 
2195, 2196, 2200, 2203 i 2204 del Grup Parlamentri PSM
EEM, es volen posar drets? 

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

'. 
Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de votar. 

Al Subprograma 53.31.04 hi ha dues esmenes manten
gudes, la 1832 del Grup Parlamentari CDS i la 2199 del 
Grup Parlamentari PSM-EEM. Per defensar la primera, té 
la paraula per part del Grup Parlamentri CDS el Portaveu 
Sr Quetglas. 

; 
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EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Per error del Diputat que parla, aquesta esmena s'ha 
defensat anteriorment confosa amb un altra. Pretén l'incre
ment de 20 milions de pessetes per a la gestió d'espais i 
pares naturals, ja que els 10 milions de pessetes pressupos
tats actualment semblen insuficients. En els seus mateixos 
termes queda defensada. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2199 del Grup Parlamentari 
PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr Presidnt. 

Aquesta es mena pretén destinar una part deIs doblers 
que es tenien per fer una compra d'una finca, a la qual es 
destinaven 29 milions de pessetes, és a dir, una actuació im
possible de dur-se a terme, amb 60 milions no ha estat pos
sible comprar-ne una, amb 29 tampoc no ho sera, una part, 
14.682.797 pts, per augmentar la transferencia a l'Institut 
de Biologia Animal per fer front a campanyes sanitaries 

. contra la hifodermosi, barbs, i piroplasmosi, mal groc del 
vacú. 

Són dues malalties, n'he parlat abans quan parlava de 
['esmena a la totalitat de la Secció, són erradicables d'una 
manera relativament facil si s'hi dedica un esfor~ impor
tant, Nosaltres entenem que aquest esfor~ ha de comenc;ar 
per fer-Io l'Administració i després, en tot cas, demandar 
que el facin els agricultors, en aquest cas els ramaders. Do
blar la tranferencia que es fara a l'Insitut de Biologia Ani
mal per a campanyes sanitaries pensam que és un deure 
que tenim vers el ramaders. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes. S'han de votar per sepa
rat o es poden votar conjuntament? 1832 del Grup Parla
mentari CDS i 2199 del Grup Parlamentari PSM-EEM. Se
parat. Rectificam. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'esmena 1832 
del Grup Parlamentari CDS, es volen 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 con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'esmena 2199 del Grup Parlamentari 
PSM-EEM. 

Sres i Srs Diputts que voten 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? Gracies. 

Resulat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 30. Abstencions, 3. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 53.31.05 hi ha mantengudes les esme
nes 2197 i 2198 del Grup Parlamentari PSM-EEM. Té la 
paraula el Diputat Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Grades, Sr President. 

Quan parlavem de l'esmena a la totalitat de la Secció 
ens demallélvem si el Govern d'aquesta Comunitat Autono
ma, a part de l'intent que podria fer de canviar la situació 
de l'agricultura a les Illes comptava amb el sujecte princi
pal del canvi, en aquest cas els agricultors de les Illes i de
iem que era absolutament necessari fer una tasca de forma
ció i d'informació vers aquest sector per aconseguir menta
litzar-Io de la necessitat d'adoptar mesures que canviYn el 
taranna que s'ha tengut fins ara ¡que impedeix la rendibili
tat de moltesexplotacions. 

Aquestes dues esmenes fan referencia a la necessitat 
de realitzar cursos de formació i d'informació entre rama
ders, una, i entre agricultors l'altra. Nosaltres pensam que 
aquesta Comuniat Autónoma haria de ser capac; d'organit
zar una vertadera universitat permanent dedicada a impul
sar aquest canvi de mentalitat, dedicada a impulsar aquesta 
formació necessaria, perque la rendibilitat de les explota
cions, vulguem o no vulguem, depen, entre altres coses, de 
com es fan les feines, de com es tracta el bestair, de l'acti
tud que es té vers l'aprofitament deis recursos naturals. 

Del fet que els ramaders puguin ser capac;os de realit
zar la inseminació artificial de forma autónoma, depen qua
si el 50 % de l'exit d'aquestes inseminacions artificials. 
Amb tat el respecte als serveis de veterinaria, amb tot el 
respecte als professionals de la veterinaria, que el merei
xen, l'oportunitat de realitzar una inseminaci6 artificial és 
vital a l'hora de comptar o no que aquesta sigue exitosa i la 
dificultat deIs ramaders de les Illes per avisar, per localitzar 
un veterinari i que aquest pugui acudir a la finca fa que 
moltes vegades s'arribi tard i aquestes inseminacions no 
funcionin. 

S'han fet experiencies, a l'illa de Menorca en concret, 
de cursos d'inseminació artificial fomentats, patrocinats des 
del Consell Insular, que han tingut un exit real, realíssim, 
amb un tant per cent d'inseminacions positives moltíssim 
més elevat que la mitjana de la resta de les explotacions. 
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Per tant, és absolutament vital que la Comunitat Autono
ma, amb una esmena diríem tímida, dedicant-hi un milió de 
pessetes, pero que pot tenir un caracter exemplificador, de
diqui un esfor~ a promocionar que els agricultors, en 
aquest cas els ramaders, s'organitzin de fonna autonoma i 
siguin capa~s d'impulsar, d'aprendre, d'estudiar i de subs
tituir, en aquest cas, el veterinari, sota la seva direcció, pero 
substiuir el veterinari a l'hora de fer aquestes insemina
cions. 

La segona esmena, la realització de cursos sobre mesu
res de control i seguretat en la utilització de productes fito 
sanitaris, també és dedicar simplement un milió de pesse
tes, un trist mUió de pessetes, a conseguir que els pagesos 
no tenguin una de les lacres socials que els afecta d'una for
ma increible i ac;o ha saben tots els qui coneixen els page
sos. Quants pagesos no hauran vist vostes, Sres i Srs Dipu
tats, amb problemes d'irritacions a la pell, amb problemes 
d'irritacions als ulls per males utilitzacioDS de productes 
químics? Nosaltres entenem que és absolutament necessari 
extremar mesures de control sobre la utilització d'aquests 
productes, pero a la vegada' realitzar aquests cursos de for
mació sobre quines són aquestes mesures de control i segu
retat en la utilització d'aquests productes fito sanitaris que 
de cada vega da s'empren més, fins i tot massa pel nostre 
gust, pero que pensam que si s'utilitzessin de forma correc
ta tindrien molt manco perills, tindrien molt !llanco conse
qüendes de les que ten en en aquests momen~. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el 
Diputat Sr Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

Sr Orfila, Portaveu en aquest cas del PSM-EEM: No 
és que perque siguin més importants que altres, perque 
moltes de les altres també ens agradaria votar-les a favor; 
hi votarem aquestes per la senzilla raó que, dins la dificul
tat de l'economia que representa un límit de doblers dins 
uns pressuposts, podem recolzar-Ies. 

Gracies, Sr President. 
'. 

ELSR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Rus. 

EL SR RUS 1 JAUME: 

Grades, Sr President. 

Molt breument, per fixar la posició sobre aquestes 
dues esmenes. Nosaltres entenem que el Capítol II de la 
Conselleria ja és prou dotat, compartim la inlendó en tat 
cas si fossin d'afectació, si no es varia aquest aspecte ens 

abstendrem. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a la votació de les dues esmenes, que pel sentit 
del debat pareix que es poden votar conjuntament, la 2197 i 
la 2198 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 valen posar 
drets? 

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

Resultat de la Votació: Vots a favor: 6. Vots en contra, 
29. Abstencions, 19. Queden rebutjades les es menes que 
acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 54.21.01 hi ha dues esmenes manten
gudes, la 1970 del Grup Parlamentari SOCIALISTA i la 
2239 del Grup Parlamentari PSM-EEM. Per defensar la 
primera i per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té 
la paraula el Diputat Sr Rus. 

EL SR RUS I JAUME: 

Gracies, Sr President. 

Molt breument, nosaltres, aquí, la intenció, com cada 
any i a forc;a de ser repetitius, el que voHem donar entenent 
és que intentavem amb aquesta petita partida, quasi quasi 
testimonial, ajudar a les converses que hi havia en marxa i 
que pareix que poden arribar a bon port per posar d'una 
vegada en marxa el tema de l'explotació de la Marineta. 

Gracies. 

EL SR PRESlDENT: 

Per defensar l'esmena 2239, per part del Grup Parla
mentari PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. 

L'esmena 2239 n'agrupa ni més ni manco que set, Sr 
President, és a dir que aixf abreujarem una mica la cosa. 
Dos augments, un en aquesta Conselleria, 6 milions,amb 
un objectiu que potser sembli curiós, pero que en el Con
sell de Mallorca ja s'havia comenc;at a fer una mica i pareix 
que a Eivissa hi ha uns intents i unes pretensions i a Me
norca tampoc no és una practica desconeguda i és experi
mentar a les escoles que ho desitgin UDS petits horts per tal 
que l'agricultura sigui coneguda mínimanent pels al.lots i, 
per tant, hem previst una quantitat de 6 milions perqué es 
puguin ajudar una mica aquelles escoles que ho sol.licitin 
per tal de posar si mes nó un hivernacle, cosa que anys en-
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rera feia el Consell Insular de Mallorca amb bastant d'exit i 
si no, al manco algun tipus d'activitat agraria. 

Es una pretensió modesta, 6 milions d'augment, per
que des de les escoles es conegui una mica l'agricultura si 
més no com un record o una cosa de museu, com sera d'a
quí a un parell d'anys i després un augment de 4 milions, 
que aquest no és a aquesta Conselleria, pero agrupant es
menes i fent que tot quadras l'hem situat aquí, un augment 
de 4 milions per a les enciclopMies de les Illes i ho voldria 
remarcar, per a les enciclopMies que es fan a les Illes, en 
aquest moment Mallorca i Menorca ten en dues importants 
enciclopMies, a Eivissa també es va filant la cosa i en con
seqüencia demanam un augment del previst. Ens sembla 
que la Conselleria de Cultura té prevists 8 milions i nosal
tres en aquest moment propugnam un augment de 4, glo
balment. 

D'on treim ellO milions d'augment que plantejam en 
aquest moment? Els treim de Capítol II, un de la Canselle
ria d'Obres Públiques i la resta de Capítol II de la Conse
Heria de Sanitat. 

Gracies. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes, que no sé si es poden ' 
votar conjuntament. Sr Serra, es poden votar conjuntament? 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de les esmenes 
1970 del Grup Parlamentari SOCIALISTA i 2239 del Grup 
Parlamentari PSM-EEM, es volen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les dues 
esmenes que acaba m de sotmetre a votació. 

Passam a debatre l'esmena 1971 del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA al Subprograma 71.11.08. Per defensar-la, 
té la paraula el Diputat Sr Rus. 

EL SR RUS I JAUME: 

Gracies, Sr President: 

En certa manera aquesta esmena fa referencia al que 
deim ... aeroport de Palma, repetim una vega da més creim 
que important per a l'entrada del tipus de mercaderia a les 
nostres illes i la nostra intenció és que vagi bé, pero ja se 
sap, aquí impera una ombra de transfuguisme que no ens 
donara resultat. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena 1971 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 71.21.02 hi ha mantengudes dues es
menes, la 1973 i la 1974 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA Per defensar-les per par! d'aquest Grup, té la paraula 
el Diputat Sr Lloren<; Rus. . 

EL SR RUS 1 JAUME: 

Gracies, Sr President. 

Aquesta esmena, la 1973, amb 15 milions de pessetes 
d'alta, del foment de la lndústria Vinícola, l'hem trobada a 
faltar dins tots els apartats de la Conselleria i, clar, creim 
que és una part que no s'hauria d'oblidar i per aixo, since
rament, I'hem volguda mantenir. 

Respecte del foment de I'apicultura, queda clar que en 
principi hi havia un altre tipus de descripció que es va recti
ficar dins Camissió, perque si no, hagués pogut anar amb 
els mateixos termes que el Sr Orfila ha defensat la seva. 

Grades. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, ido, a votació les esmenes 1973 1974 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 valen posar 
dretss? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. ValS en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les dues 
esmenes que acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 71.22.01 hi ha esmenes mantengudes, 
les 1978 i 1979 del Grup Parlamentari SOCIALISTA i la 
2202 del Grup Parlamentari PSM-EEM. Per defensar-les i 
per part del Grup SOCIALISTA, té la paraula el Diputat 
Sr Oliver. 

EL SR OLIVER 1 MASSUTI: 
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Gracies, Sr President. 

A l'altra intervenció hem assenyalat que en el progra
ma de Pesca hi havia tres objectius fonamentals que estan 
recollits en el Llibre Blau que va presentar la Conselleria. 
Creim que els tres punts són fonamentals per dur endavant 
la pesca a les Balears. 

Un d'aquests punts, al qual fa referencia la primera es
mena, és la millora quantitativa i qualitativa de la flota pes
quera balear a efectes de poder aprofitar amb racionalitat 
les nos tres pesqueres. Es un augment de 25 milions de pes
setes, tenint en compte que a l'explicació deIs objectius i 
del pressupost figurava el desenvolupament d'aquest capí
tal. No obstant aixó, després, en el pressupost, aixo no s'ha
via plasmat amb cap dobler. 

En conseqüencia, nasal tres hem pensat que una esme
na en aquest sentit afavoriria la pesca i com que som parti
daris d'afavorir-Ia creim que seria important aconseguir 
augmenta r el ca pll 1 de 4 milions, que realment no servi
rien per a res. Abans també ja he dit que en moHes oca
sions j som un poe il.lú i més e n les dates en que ens tTO
bam. ta l vegada el Reí Ballasa r en lloc de deixar carbó en 
aquest cas deixara sucre per al Conseller d'Agricultura. 

L'altra esmena es refereix a cultius. També creim que 
és un capítol important i, a més, en una compareixen<;a del 
Conseller en Comissió o en Pie, no ha record exactament, 
va dir que per resoldre el capítol de pr<?duccW~.d'alevins ha
via concertat amQ GESA, amb la bassa de CESA, un acord 
segons el qual en certa forma l'havien d'ajudar des de la 
Conselleria. Nosaltres en aquest sentit creim que els 6 mi
lions que hi ha aquí no són suficients, ates que també han 
de cobrir el manteniment dellaboratori o de la instal.lació 
d'Andratx. Nosaltres creim que un augment de 10 milions 
de pessetes també seria important en aquest capítol per al 
desenvolupament de la pesca balear. 

Ara bé, també hi ha un altre punt que es va aprovar, 
on hi havia un augment de 5 milions de pessetes, pero no 
quedava molt ciar d'on sortien aquests doblers i jo tenc por 
que no incideixen una vegada més sobre els cultius marins. 
Per tant, jo demanaria el suport a aquesta esmena que no
saltres presentam de 10 milions de pessetes i també a l'es
mena del 25 mílions per a millora de la flota. 

Gnlcies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 
'. 

Per defensar l'esmena 2202 del Grup Parlamentari 
PSM-EE M, té la paraula el Diputat Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr President; seré molt breu. 

Es una esmena selectiva que intenta que una partida 
determinada d'ajuda a associacions de ramat quedi concre
tada només o redulda a les associacions de cries de races 
autoctones. Nosaltres pensam que les associacions de ra-

mat seleete ja són prou potents a les nostres illes com per 
no dedicar-les ajuda i en tot cas ereim que valdria més con
centrar l'ajuda sobre les de les races autoctones, que difícil
ment poden sobreviure, tenen moltes difieultats. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPO I GALMES: 

Moltes gracies, Sr President. 

Per contestar a aquestes dues esmenes del Partit SO
CIALISTA, dient al Sr Oliver que simplement ens ha con
vem;ut a mitges. Abans ha dit que l'economia pesquera es 
trobava tan depauperada i tot l'assumpte de la pesca, cosa 
que efeclivament eompartim, creim que potenciar els re
curso pesqucrs, pote nciar la infrastructura social pesquera 
ereim que és necessari, perque deixi de ser - ha dit que ni 
tan sois seria una Maria, que només seria Mar - dones a 
veure si acaba en mari i nosaltres procurarem donar suport 
a aquesta esmena deis 25 mílions de pessetes per a la in
frastructura . 

Ara bé, com que he dit que només m'havia conven<;ut 
a mitges, no donarem suport a la següent, la 1979, aOO com 
tampoc no ha farem a la del PSM-EEM. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Oliver. 

EL SR OLlVER 1 MASSUTI: 

Sr President, simplement per agrair el suport del Grup 
POPULAR, cree que quasi quasi seria la Conselleria que Ji 
hauria d'agrair, pero a mi m'hagués agradat que Saulo ha
gués caigut totalment del cavall, només n'ha caigut mig, pe
ro que hem de fer? 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes, que votarem per sepa
rat, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'esmena 1978 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es volen posar drets? 

Vots en contra? 

Abs tencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Passam a votar l'esmena 1979 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA i pareix que la podem votar conjuntament 
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amb la 2202 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? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 30. Abstencions, cap. Queden rebutjades les dues es me
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 71.22.02 hi ha una esmena mantengu
da del Grup Parlamentari SOCIALISTA, la 1980. Per de
fensar-Ia, té la paraula el Diputat Sr Lloren<; Rus. 

EL SR RUS I JAUME: 

Gracies, Sr President. 

Aquesta sí que ens agradaria que s'aprovas, perque de
mostra aquest vertader esperit cooperativista que nosaltres 
tenim, evidentment de totes les cooperatives, no de segons 
quines, que quedi clar, per aixo la mantenim. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a la votació de l'esmena 1980 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen 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 con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació, 

Al Subprograma 71.23.01, hi ha mantenguda l'esmena 
1831 del Grup Parlamentari CDS-PSM, perdó, CDS. Per 
defensar-Ia, té la paraula el Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

L'amistat que ens uneix amb el Diputats del PSM
EEM fa que no sentim cap mena de rebuig a causa de la 
confusió presidencial. 

La subvenció a la flota artesanal pesquera no subven
cionada per l'Estat és la pretensió d'aquesta esmena, un in
crement de 12 milions de pessetes. Sabem, aquesta Cambra 
té coneixement sobrat a través d'intervencions del Conse-

Her i del Diputat Sr Oliver que existeix una situació de dis
criminació en relació amb la flota artesanal pesquera infe
rior am 9 metres d'eslora en relació als ajuts que tant per 
part de l'Estat com de la Comunitat Economica Europea i 
d'aquestes conjuntament, que pretenem esmenar d'una ma
nera clara, amb 12 milions de pessetes del pressupsot de la 
Comunitat Autonoma. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena que acabam de debatre. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 30, Abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena que 
acabam de sotmetre a votació. 

A continuació passarem a debatre del vot particular 
del CDS a l'esmena 2113 acceptada del Grup MIXT. Per 
defensar aquest vot particular, té la paraula el Portaveu. -
S'ha retirat? El Sr Portaveu del Grup em fa saber que s'ha 
retirat. Digui. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

L'havia retirat amb anterioritat perque era una confu
sió. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Quetglas. 

El Subprograma 71.23.02 té mantenguda l'esmena 
1977 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per defensar-
la, té la paraula el Diputat Sr Rus. 

EL SR RUS I JAUME: 

Aquesta esmena, Sr President, té l'única finalitat d'in
tentar ajudar a la denominada Cooperativa d'Albercoc de 
Porreres perqlle és ben necessari perque passa moments o 
situacions de mercat que no són optims i per tal que no 
desapareixi, aquesta era la intenció. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passarem a votació - quan els Srs Diputats ocupin els 
seus escons, perque així no podem comptar bé - l'esmena 
1977 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 30. Abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena que 
acabam de votar. 

Al Subprograma 71.53.01 hi ha I'esmena 1981 manten
guda, del Grup Parlamentari SOCIALISTA Per defensar
la té la paraula el Diputat Sr Lloren~ Rus. 

EL SR RUS I JAUME: 

Gracies, Sr President. 

Era una intencionalitat també cap al caire d'obres i co
operatives. Sobretat per a l'illa de Menorca voldríem que 
aquesta esmena [os acceptada. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena 1981 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA 

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 con
tra, 30. Abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena que 
acabam de sotmetre a votació i passam a debatre la darrera 
esmena d'aquesta secció, que és la que hi ha al Subprogra
ma 71.53.02 assenyalada amb el nO 2201 del Grup Parla
mentari PSM-EEM. Té la paraula el Diputat Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr President. 

La darrera i no en cant d'altra. No és cert, Sres i Srs 
Diputats alió que qualcú diu que un és ningun; aquest Di
putat es sentiria contentíssim que li aprovessin l'única es
mena que queda per defensar aquest matÍ i ha posat prou 
emfasi per convencer els Diputats presents, pero no hi ha 
hagut manera, de detreure 1 milió i mig de pessetes d'Aten
cions Protocolaries de la Direcció General d'Agricultura 
per dedicar-les a promoure o augmentar la partida destina
da a potenciar els Consells Rcguladors. 

Valen dir, Sres i Srs Diputats, que no és una qüestió 
que no deteriori en absolut les actuacions que té previstes 
el Govcrn d'aquesta Comunitat Autónoma i en canvi s'a-

consegueixi un objectiu lloable, un objectiu absolutament 
important? De que ens serveix parlar que hem de potenciar 
els aliments de qualitat? De que ens serveix parlar i insistir 
de forma constant que és absolutament necessari que els a
gricultors s'organitzin, s'uneixin per promoure, per partici
par de la forma més directa possible en la comercialització 
deIs seus productes, si quan s'ha organitzat en una de les 
organitzatcions més estables i que juguen un deis papers 
més importants, segons diu el Ministeri d'Agricultura i el 
mateix Llibre Verd de la Conselleria d' Agricultura de la Co
munitat Autónoma, com són els Consells Reguladors, no 
se'ls ajuda de forma suficient? 

Es cert i ho reconeix aquest Diputat que els parla que 
enguany hi ha hagut un augment importantíssim destinat a 
promoure, a fomentar els Consells Reguladors, pero també 
és cert que d'aquest increment, d'aquesta quantitat global 
que s'hi vol destinar, més de 7 milions de pessetes es desti
nen en principi a sufragar, a pagar un estudi, un programa 
que tindra suport comunitari en el qual han arribat a acor
ds formatges com el de Menorca, formatges italians, Par
meggiano Reggiano, formatges francesos, Beaufort i d'al
tres, pograma importantíssim, 7 milions, amb la qual cosa 
només queden 2 milions i mig per al foment deis Consells 
Reguladors ge les denominacions d'origen, per als dos 
Consells Reguladors i aquest Diputat qui els parla demana 
que s'incrementi en 1 milió i mig perque en tenguin dos 
perhom. 

Cinc milions de pessetes, Sres i Srs Diputats, destina 
I'Administració de l'Estat Espanyol, el Ministeri d'Agricul
tura, a fomentar cada un deis Consells Reguladors en deno
minació d'origen que encara depenen directament de l' A
administració Central. Es que els Consells Reguladors d'a
quí, de les Illes Balears, han de ser infravalorats, han de ser 
minusvalorats respecte deis que encara depenen de l'Estat 
Espanyol? Es que l'Autonomia representa que els ciuta
dans de les Illes hi perdem? Es que els Consells Reguladors 
que depenen de Madrid cobraran 5 milions de pessetes per 
ser promoguts, o sigui per promoure les seves activitats, i 
els d'aquÍ nomes 2 milions - no 2 milions, jo proposaria, 
em comform amb po e, 1.250.000 o 1.350.000 - i no els romp 
el cor? 

Mil famílies de Menorca depenen del fet que funcion
min els Consells Reguladors, que funcioni el Consell Regu
lador del formatge i Mallorca, una partida important de fa
mílies depenen també del fet que funcioni el Consell Regu
lador del vi que té denominació d'origen. Quina actuació 
detreim? Que deixara de fer la Comunitat Autónoma,..la 
Conselleria d'Agricultura si aprovam aquest milió i mig 
destinat a promoure els Consells Reguladors? Un mili6 i 
mig manco d'atencions protocolaries, volen suposar vostes 
que representen cap handicap? Volen suposar vostes, Sres i 
Srs Diputats, que representa distorsionar la feina de la 
Conselleria d'Agricultura? 

Jo els demanaria valentia, Sres i Srs Diputats, per en
tendre que és necessari apostar, jugar fort a favor d'aquests 
aliments de qualitat, de les organitzacions agraries que in
tenten fer-ho així, amb sacrificis, amb aportacions seves, 
amb aportacions costoses i pensar que manco despeses, que 
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són absolutament prescindibles i dedicar-ho a les que de 
ver tenen una necessitat i a les que realme1l.t donarien un 
rendiment. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam a la votació de l'esmena 2201 
del PSM-EEM. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. Queda rebutjada I'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Esgotat el debat de la Secció 15, procedirem a suspen
dre la Sessió, recordant als Srs Diputats que continuant 
amb l'esperit de Nadal estan convidats a la sala d'aquí baix 
afer, crec jo, qualque cosa més que un aperitiu. EIs esper a 
tots per poder brindanr junts perque l'any 90 siqui tan bo 
com tots desitjam. 

Se suspen la Sessió. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, recomenc;a la Sessió si vos tes ho 
permeten. 

(Pausa) 

Entram a debatre la Secció 16. Hi ha una esmena man
tenguda, la 2211 del Grup Parlamentari PSM-EEM. Per 
defensar-la, té la paraula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. Bones tardes, Sres i Srs Diputats. 

Institut Balear d'Estadística. Fa un parell d'hores el 
nostre Grup ens hem abstes d'una proposta del CDS res
pecte del canvi d'ubicació de l'lnstitut Balear d'Estadística 
perque passas de la Conselleria de Funció Pública a la 
Conselleria d'Economia. Ens hem abstes perque en princi
pi ens sembla que el Govern haura d'avaluar i pensar quina 
sortida donara a l'Institut Balear d'Estadfstica, ates a la de
manda social que existeix d'estadística rigorosa, serios a, 
ben feta i, per altra part, a partir d'una realitat que hem re
conegut tots els Grups Parlamentaris i de la qual evident
ment ens felicitam i crec que ens podem felicitar tots, que 
és que l'Institut Balear d'Estadística ha tengut uns bons 
professionals, té uns bons professionals i fa uns treballs que 
si bé en principi eren d'un nivel! molt incipient, en aquests 
moments són prou interessants. 

La nostra esmena 2211 es presenta a partir d'una reali
tat que el Govern coneix perfectament i és que el personal 
de l'lnstitut Balear d'Estadística ha mancabat per una serie 
de motius, un deIs quaIs perque alguns deIs tecnies se'n han 
anat a treballar a altres institucions i té poc personal tec
nic, pero també poc personal auxiliar. 

Per tant, aquesta esmena és d'augment del Capítol 1, 
quant a tecnic superior i auxiliar administratiu per a l'Insti
tut Balear d'Estadística. De fet, si ho permet el Sr Presi
dent, aquesta esmena també anira acompanyada de la se
güent, la 2241, que és un augment no de Capítol 1, sinó de 
Capítol VI, de 4 milions i mig, per tal que l'Institut Balear 
d'Estadística pugui treballar al maxim o almanco una mica 
més les fonts que en aquest moment ja té detectades, com 
són censos i tot un un conjunt d'estadfstiques, algunes de 
les quals no les fa precisament per falta, entenem nosaltres, 
de les partides pressupostaries adequades. 

Em pareix que aquest tipus d'esmena, tant la d'aug
ment de personal com la d'augment de 4 milions i mig del 
Capítol VI, són temes perfectament assumits i assumibles. 
Jo encara record que quan hem parlat d'aquest tema en 
aquest Parlament, tots els Grups, el Sr Pascual d'UM, el Sr 
Quetglas del CDS, l'esmena següent, 1987 del PSOE, que 
és d'augment de 20 milions de capítols II i VI de l'Institut 
Balear d'Estadística i el mateix Conseller Sr Simarro saben 
perfectament que tots estam preocupats i que volem que 
l'lnstitut Balear d'Estadística, al marge de si és ubicat en 
aquesta Conselleria o en una altra, que aixo és un tema que 
s'haura de veure amb més tranquil.litat, o de si es crea un 
organisme al marge de les Conselleries, que és una altra 
possibilitat que també es va apuntar en la compareixenc;a 
parlamentaria que hi va haver sobre aquest tema, pero en 
definitiva volem un bon Institut Bajear d'Estadística, millo
rar el que tenim i incentivar el personal, perqu~ no ens per
donaríem, senyors del Govern, que qualcú d'aquest equip 
se'n anas o que l'equip de l'Institut Balear d'Estadística dei
xas de banda feines que fa ben fetes precisament perque el 
personal se' n va a unes altres institucions o perqu~ conside
ra que no té el suport institucional que li pertoca. 

Avui en dia crec que hem de reflexionar una mica i no 
pot ser que mantenguem unes polítiques tan esquifides d'u
na activitat basica per a tots, basica per a tots els diagnós
ties de la realitat social, com ho és una estadística ben feta, 
una estadística acurada i no és que nosaltres vulguem posar 
massa flors a aquest personal, pero creim que fa una bona 
feina i quan el Govern té qualque cosa que va bé ens agra
da demanar que s'augmentin aquestes partides, tant de per
sonal corn de Capítol VI, i a més donarem suport a ¡'esme
na socialista, que també demana augment de Vapítol n, 
com és normal. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debato Té la paraula el Diputat Sr Martín 
Peregrín. 

EL SR MARTlN 1 PEREGRIN: 

Sr Presidente, quiero decir que después, para la defen-
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sa de nuestra enmienda ... 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Martín Peregrín, la faci ara i votaríem les tres una 
darrera l'altra. 

EL SR MARTIN 1 PEREGRIN: 

No tengo ningún inconveniente. 

Sr Presidente. Sras i Sres Diputados. 

Esta mañana el Sr Quetglas planteaba, en relación con 
el Instituto Balear de Estadística, la idea que de adscribiera 
a la Conselleria de Hacienda y que dejara d'estar adscrita a 
la Conselleria de Función Pública. Nosotros estamos de 
acuerdo con ese pronunciamiento y consecuentemente vo
tamos a favor. 

Ahora, en el entendido que el Instituto Balear va a 
permanecer dentro de la Con~elleria a la que esta adscrito, 
a la Conselleria de Función Pública, nosotros queremos lla
mar la atención de los Sres Diputados en un sentido in
cuestionable. Cuando un servicio es ta funcionando, cuando 
una organización o unas personas están dando un resultado 
eficaz de aportación de datos y de documentos imprescindi
bles para la buena marcha de la Administración, lo que tie
ne que hacer cualquier Gobierno no es sólo J.l1antener las 
consignaciones presupuestarias que t~nga esp;\blecidas, sino 
incrementarlas y dotarlas para que se presten nuevos servi
cios. 

Una vez más este Gobierno nos sorprende y a diferen
cia de otros ejercicios en los que las dotaciones, por ejem
plo de inversiones y de Capítulo II, son suficientes para el 
trabajo que se realizaba, en el presente ejercicio presupues
tario no sólo no los mantiene, sino que los disminuye. La 
pregunta, desde el punto de vista político, que hay que ha
cerse es por qué razón y la verdad es que no se entiende. 
No se entiende, porque lo lógico es que, conocidos esos re
sultados, el buen servicio, las buenas publicaciones,que se 
aumente, se incremente y se dé una paso adelante y se pase 
de la estadística descriptiva que hasta el momento se ha ve
nido produciendo a lo que podemos denominar la estadísti
ca de investigación, es decir, la necesidad de potenciar estu
dios, de potenciar valoraciones, de potenciar una seria de 
datos que ya serían muy interesantes para el funcionamien
to operativo de cada una de les Conselleries y de la coordi-
nación del propio Gobierno. '. 

Es necesario, por tanto, no sólo invertir en publicacio
nes, en gastos corrientes, en personal, sino que es necesario 
potenciar de una vez por todas, como muy bien decía el Sr 
Serra, asistir a unos buenos, a unos magníficos funcionarios 
y darles los medios necesarios para que su servicio no sólo 
sea tan óptimo como el que han hecho hasta ahora, sino 
que se mejore y se incremente en cuanto al resultado. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa-

raula el Diputat Sr Tudurí. 

EL SR TUDURI 1 MARI: 

Gracies, Sr President. 

Jo parlaré de tates les esmenes de les quals s'ha parlat 
en aquest moment. Jo cree que el Srs Portaveus que han 
parlat abans tenen malta de raój hi ha molts bon professio
nals dins l'equip de l'Institut d'Estadística, és cert; hi ha 
unes idees ciares, donen un bon servei, serveixen el Go
vern, dones dades que serveixen fins i tot a empreses priva
des, a Administracions Locals, etc. etc., tot a~o és cert, ara 
bé, vos tes creuen que si el Govern no es pogués recalzar di
rectament en aquest Institut, no sería el qui el recolzaría 
directament? Tal vegada han de menester que l'oposició els 
vengui a dir que l'han de millorar? Si aconsegueixen les da
des suficients, si són les que valen realment, esta molt bé. 

De tates maneres, i no crec que sigui el moment de 
parlar d'altres instituts, tenguin en compte que pel fet d'es
tar encaixat dins una Conselleria els pot recolzar amb da
des d'altres Conselleries i aixo fa que la seva feina també 
quedi molt incrementada i altra cosa seria que estas dins un 
organisme independent. Per tant, nosaltres no els podrem 
donar su port. 

Res més. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam ido, a votació les es menes 2211 i 2241 del 
Grup Parlamentari PSM-EEM i 1987 del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, si no hi ha inconvenient que es votin 
conjuntament, ja que pareix que les tres van en el mateix 
sentit. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'esmena 2211 
del PSM-EEM, la 2241 del mateix Grup i la 1987 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, 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, 25. Vots en con
tra, 30. Abstencions, no n'hi ha. Queden rebutjades les tres 
esmenes que acabam de sotmetre a votació í passam al de
bat de la Secció 17, on hi ha una esmena a la totalitat, que 
és la 1988 dcl Grup Parlamentari SOCIALISTA Pcr de
fensar-la té la paraula el Diputat Sr Pere Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. Sr Conseller d'Obres 
Públiques i Ordenacíó del Territori. 

Després de la conversa que varem tenir en Comissíó 
amb motiu de la seva compareixenc;a precisament per expli
car els pressupost d'aquesta secció, no li estranyara que 
mantenguem aquesta esmena a la totalitat ja que les diver-
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gencies que hi ha entre el seu Grup i el nostre respecte d'a
questa secció no són sobre temes particulars, sinó que pre
cisament resideixen en el plantejament general del global 
de la Conselleria. Creim que es positiu que sigui així, ja que 
clarament som persones amb idees diferents sobre aquest 
tema i per aixo militam en partits diferents. 

Abans d'entrar en una amllisi més profunda deIs pres
suposts m'agradaria aclarir una serie de qüestions per fer 
més comprensible el que vendra lIavors. En primer lloc, al 
Sr Conseller li agrada parlar de la complexitat i dificultats 
d'aquesta Conselleria a causa la seva amplitud; jo crec que 
aquest és un punt que necessita desmitificar, perque els re
presentants que hi ha dins aquesta Cambra perdin un poc 
de por a aquesta ConselIeria i s'adoni que el fet que coordi
na és el més normal que trobam pel carrer. 

M'explicaré: Basicament, aquesta Conselleria controla 
els assentaments humans que es fan sobre el territorio 
Aquest assentaments humans generen unes necessitats, que 
també formen part de les activitats d'aquesta Conselleria, i 
provoquen uns desequilíbris sobre la naturaleza, la correc
ció desl quals també forma part de la tasca d'aquesta Con
selleria. Jo crec que tal vegada ho he explicat d'una manera 
molt simple, pero que aixo resumeix tota l'activitat d'aques
la Conselleria; a partir d'aquÍ la podem complicar tant com 
vulguem, pero hasicament aixo comporta l'activitat de la 
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. 

Hem parlat que aquests assentaments humans generen 
unes necessitats, aquestes necessitats són conegudes, neces
siten espai per al seu desenvolupament, necessiten aigua 
potable, necessiten recollida i depuració d'aigües residuals, 
necessiten Hum, carrers,comunicacions. etc., etc. Tot aixo 
ho podríem denominar tasques d'intendencia, el fet de so
luciQnar aquestes deficiencies jo crec que ni tan sois hauria 
de ser un plantejament important aquí dins, les colonies 
d'animaIs irracionals ja tenen resoltes aquestes necessitats 
perque ho necessiten per la seva mateixa subsistencia; a no
saltres ens passa tres quarts del mateix, només que no les 
tenim resoltes. 

Ara bé, no voldria de cap manera centrar el debat de 
I'esmena a totalitat sobre aquestes qüestions que, ja 1i ho 
dic, crec que són de pura intendencia. En canvi, he dit que 
hi ha unes altres activitats dins la Conselleria, com és el fet 
de controlar els desequilibris que provoquen els assenta
ments humans sobre el territori, aquí és on volem centrar 
el debat a la totalitat sobre aquesta Conselleria, ja que cre
im que és elUoc on es defineix la filosofía política que vol 
dur endavant el Grup o el Partit que comanda. 

Per tant, ja entrarem dins els pressuposts i, per fer el 
debat més intel.ligible per a tots, agrairíem que en aquesta 
esmena a la totalitat se centras el debat precisament sobre 
aques ta fiJosofia política i deixassin de banda la resta, dic 
aixo perque la respo la de l'any passat del Sr Conseller a 
l'esmena a la lOlaliult del Partit Socialista va ser un repas a 
les esmenes parciaIs. No voldríem fos aixo, llavors ja entra
rem en el debat de les es menes parciaIs. 

Entrant ja a la discliSsió del pressupost, nosaltres, per 

entendre'ns, l'hem dividit en sis grans grups. El primer en
globaria tot a110 que denominam urbanisme i vivenda. Si 
anam a les descripcions deIs seus programes, objectius i ac
tivitats, trobam els següents termes escrits: concessions de 
subvencions, cursos de perfeccionament, informatitzar, ins
peccionar, fer estudis, etc., etc. Tot aixo que hem trobat en 
aquestes descripcions per a nosaItres forma part d'allo que 
hem denominat intendencia; nosaltres ja sabem que no se
ria una part monetariament molt important, pero ens ha
gués agradat trobar almanco intencions de caminar cap a la 
redacció d'una Llei del Sol per a aquestes illes, el Sr Conse
lIer mateix en diverses ocasions ha dit que és necessaria, al
manco contemplar les famoses Directrius d'Ordenació Ter
ritorial, el Pla Territorial parcial del Pla de Mallorca, etc., 
etc., tot allo que realment definiria la política de la Conse
lleria. 

Dins aquest capítol també hi ha el control de l'edifica
ció. Es curi6s, jo crec que aixo del control de l'edificació és 
mera paraula i simplement paper, li puc parlar de l'expe
riencia prof~ssional. EIs professionals de Mallorca, normal
ment, quan compram un ordinador i diferents programes 
per a calcuIs d'estructures, com que aquests programes sa
len ser fets per a Madrid o Barcelona, que és on hi ha més 
activitats, ens trobam que aquí sempre hem d'augmentar 
els coeficients de seguretat. Aixo no és un capritx deIs tec
nies, és simplement perque la qualitat de la construcci6 en 
aquestes illes és molt baixa, és molt baixa i els tecnies no 
ens podem fiar deis executors de l'obra. 

Per tant, creim que aixo és paper banyat i que no té un 
reflex a la realitat de cada dia de la construcci6. El segon 
capítol, que pens que és el gran capítol d'aquesta Conselle
ria, nosaltres li donam la denominaci6 generica de Carrete
res, té un pressupost, comptant credits extraordinaris, de 
7.000 milions, si a aquests 7.000 milions hi suman el que no 
es va gastar l'any passat, que són 3.000 milions, anam a la 
xifra de 10.000 milions. Nosaltres no creim que la Conselle
ria es trobi capacitada per poder gastar aquesta quantitat, 
ho demostren els resultats del pressupost de l'any passat, la 
Conselleria va gastar en carreteres un 64 % de la seva dis
ponibilitat. 

Ara bé, tampoc no és aixo que volem discutir, anem a 
la descripció deIs seus programes i trobam, com abans, pa
raules com avaluar, projectar, expropiar, dirigir, preparar 
paviment, seguretat vial, senyalització, etc. Tot aixo, per a 
nosaltres, continuen essent activitats propies d'intendencia; 
no es menciona per a res el Pla de Carreteres, a nosaltres 
no ens interessa discutir de quina manera hem de fer una 
carretera, ja li varem dir en Comissi6, tampoc no ens inte
ressa discutir si ha de passar uns metres més amunt o més 
avall, perque aixo pot ser un problema tecnic del tipus de 
terreny que trobin, ara bé, ens interessa molt discutir quin 
circuIt de carreteres potenciarem, quina és la intenció de la 
Conselleria, perque en aquestes illes desgraciadament hi ha 
bastants de pobles que viuen precisament damunt la carre
tera. 

El fet de potenciar unes carretetes o unes altres des
pla~ l'economia d'aquests pobles; per tant creim que és 
aquest el tema que hauríem de discutir aquí dins qua n par-
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lam de carreteres més que de com hem de fer la carretera, 
que per descomptat també ho hem de discutir. 

El tercer grup seria, nosaltres ho hem agrupat com ai
gües i aquí, a la descripcíó, hi trobam, com abans, estudi de 
projectes, tramitar expedients, dirigir obres, redactar modi
ficacions, revisar preus, etc. etc. Per a nosaltres, Sr Conse
Her, continuen essent termes de pura intendencia i ja, per 
fer un poc més de via, podríem passar a ports i litorals i ens 
trobam amb tres quarts del mateix i pensam que aquí la co
sa és un poc més greu, ja que la competencia en ordenació 
del litoral és de la seva ConseHeria. 

Pens que l'únic litoral que s'ordena és el que la inicia
tiva privada demana que s'ordeni perque hi té unes conces
sions, perque per propia idea de la Conselleria jo dubt que 
n'hagin ordenat o estudiat cap. 

En medi ambient, tres quarts del mateix; en definitiva, 
no trobam unes polítigues dares, en la lectura d'aquest 
pressupost simplement trobam actuacions puntuals que no 
tenen un fil conductor, no obeeixen a cap ordre preesta
blert que demos tri una intenció o reflecteixi un estudi pro
fundo CIar, quan un no troba idees, simplement troba rea
litzacions, pensa que en arribar als serveis generals, que és 
on resideix el cervell de la Conselleria, és on hi ha el Sr 
Conseller i tots els seus directors generals, espera trobar-hi 
idees, pero tampoc, simplement hi trobam el funcionament 
de qualsevol gesLoria: cartografia, confecció .Siels pressupos
ts, etc., etc., no hi ha cap aportació que ens'jmgui dur afer 
un plantejament global de les intencions de la Conselleria. 

Es més, dins les seves descripcions d'aquesta secció de 
serveis generals no hi figura per a res la paraula planificar. 
Feta aquesta exposició, m'agradaria que les persones que 
integren aquest Parlament reflexionassin seriosament on 
ens du la falta d'ordre i de planificació d'aquesta Conselle
ria. Simplement posaré dos exemples, malgrat que l'ambit 
de la Conselleria és tan ampli que jo cree que d'una manera 
o altra afecta practicament totes les altres, pero posaré dos 
exemples que són els més evidents. 

Parlem del principal sector productor d'aquestes illes, 
que és el turisme. S'ha dit i repetit aquí i ha podem lIegir 
cada dia als mitjans d'informació, que és un sector que es 
traba a les portes d'un crisi profunda, no vol que ja s'hi tro
bi en aquests moments, n'hi que diuen que sí, pero el cert 
és que ens interessa el tema i que aquesta crisi es veu venir, 
és el comen~~ent. 

La Conselleria de Turisme, no la d'Obres Públiques, la 
de Turisme intenta posar remeis a aquesta situació i fLxin
se bé que tots els remcis que ha posat fins ara són remeis 
lÍpicament de planejament urbanístico Els famosos Decrets 
Cladera, el fel de discutir metres per pla~ i totes aquestes 
qüestions son mesures urbanístiques, clarament urbanísti
ques i aixo ho fa una Conselleria que ni esta preparada ni 
sap sobre aquest tema. Quin resultat li dóna, aixo, a aques
ta Conselleria? Practicament va perdent tots els recursos 
que li han posat i és logic, és logic perque no es troba capa
citada per aixo, la darrera gran parida es podia lIegir ahir 
als diaris, que era l'assumpte de Cala Millar, on ara els ho-

telers han d'afegir 20 metres de zona verda per pla~ 
aquesta zona verda la poden treure del sol rústico 

Un senyor que té un hotel amb tots els permissos po
sara aquests vint metres si vol; si no vol, no hi haura cap 
llei que l'obligui a posar-los i davant tot aixo la Conselleria, 
que nosaltres creim que hauria de tenir la paraula, que és 
la que hauria de dictar les normes, que és la que hauria 
d'ordenar el turisme pel que fa a assentament sobre un ter
ritori, aquesta Conselleria, que és la d'Ordenació del Terri
tori, no diu res, no ha pres cap mesura i aixo a nosaltres 
ens sembla terriblement greu. Nosaltres creim, Sr Saiz, que 
voste és la persona capacitada per fer aixo i en canvi no ho 
fa. 

Podem passar a un altre sector del qual se'n parla poc, 
pero que preocupa i és el sector de l'edificació, deIs cons
tructors. Creuen vostes que aquesta política que duen de 
deixar fer el que vulgui a la iniciativa privada, aquestes 
quantitats de formigó que hem emprat aquests darrers 
anys, quantitat de bloqueig, etc., etc., tot el que du la cons
trucció, creuen que aixo enriqueix i defensa el sector de la 
construcció? Ho creuen realment? 

]0 personalment hi estic molt ficat. Aquí el que feiem 
és dur plantilles de fora per poder cobrir compromissos 
que tenim o que agafen els hotelers o altre tipus de gent 
amb els tour operadors, pero no defensam el sector de la 
construcció a les Illes Balears. EIs alemanys, que cree que 
d'aixo en saben bastant,no deixen que la seva moneda ten
gui grans fluctuacions, que tengui pujades i baixades, pro
curen mantenir-se sempre en una mateixa línia. Els sector 
de la construcció a les Balears no seria molt difícil d'orde
nar, és bastant bo de fer saber la seva capacitat i aquesta ca
pacitat es pot centrar en metres quadrats d'edificació, cada 
poble aproximadament sap quina és la capacitat deIs seus 
constructors en metres quadrats d'edificació. 

Si anassin per aquest camí, si fossin capa<;os de contro
lar els metres quadrats d'edificació anuals, probablement 
posaríem uns fonaments solids perque el sector de la cons
trucció no pegas aquestes bandades que pega actualment. 
Hem passat dos anys que ningú no podia donar l'abast, ni 
tecnics ni constructors i ja no parlem del que subministren 
materials de construcció i ens ·exposam o ens trobam a les 
portes d'uns anys que els que venen material probablement 
no en vendran tant, que els tecnics evidentment tendrem 
manco feina i que els constructors segurament passaran un 
profunda crisi. 

Simplement he volgut posar aquests dos exemples, en 
podrfem esmentar més, perque crec que són els més evi
dents. Després del que he dit crec que es pot justificar da
rament l'esmena a la totalitat a aquesta Secció. NosaItres Ji 
demanaríem, Sr Conseller, que es retiras aquest prcssupost 
i es deixils de fer pressuposts de mera intendencia i s'intro
dUIssin aquests factors que són realment els que marquen 
una política, són els que defineixen realment una línia i són 
realment els que en definitiva poden dur el poble de les 
Illes Balears a viure d'una manera segura, a tenir un esque
ma de futur més O manco conegut, no pegar aquestes ban
dades que pegam ara, que jo pens que són nefastes tant per 
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a l'economia com per al territori d'aquestes illes. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la parauIa el 
Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

El nostre Grup Parlamentari no va presentar esmena a 
la totalitat d'aquesta secció, pero ara ha d'anunciar el vot 
favorable a l'esmena de totalitat. Teníem la idea que al 
l1arg de la tramitació del pressupost es podrien introduir 
elements suficients per justificar la nostra abstenció alllarg 
de la tramitació, pero avui, arribats a aquest moment del 
Plenari, trobam una serie d'elements de forta disfunció dins 
el pressupost que ve del Dictamen de Comissió que ens 
aeonsellen de sumar-nos-hi i molt breument explicaré a la 
cambra quins són, des del nustre punt de vista, aquests ele
ments. 

En primer Uoe, trobam severes disfuncions quant a 
l'organització administrativa, ja les hem denunciat en altres 
ocasions. Nosaltres hem defensat que la Comunitat Auto
noma, el Govern de la Comunitat Autonoma no havia de 
reproduir mimeticament . les desorganitzacions de I'admi
nistració heretada de l'Estat i així no podem estar d'acord 
amb la continuació de la dispersió de competencies en ma
teria d'aigües, per exemple, o la manca d'assumpció de 
competencies per part d'aquesta ConselIeria en materia de 
transports, que seria molt més logic per fet d'anar lligats a 
la Conselleria que atén la infTastructura del transport. Una 
organització administrativa, per tant, que no respon a una 
realitat racional és la primera raó. 

Pel que fa a la segona, per continuar amb la meya ex
posició de manera telegrafica, parlaríem de la manca de vo
luntat política per part de la Conselleria de liderar autenti
cament l'ordenació territorial, tal com res a el seu enunciat, 
de les nostres illes i per exemple un botó paradigmatic que 
reiteradament hem debatut dins aquest Parlament: la man
ca de les Direetrius de l'Ordenació del Territori com a ins
trument basic, com a eix fonamental de la vertebra ció del 
nostre territori, aquesta manca de voluntat política que 
després es manifesta en la manca de planejament.El ponent 
Socialista, per exemple, ja ha parlat de la manca del Pla de 
Carreteres i de tants altres; naturalment introdueix un ele
ment de distorsió, un element de debat permanent, un ele
ment de polemica permanent sobre el nostre model territo
rial que hores d'ara ja s'hauria d'haver superat. 

En tercer lloc, la manca de sensibilitat social que es 
manifesta en el pressupost de la Conselleria d'Obres Públi
ques i Ordenació del Territori al veure com s'ha desates el 
pressupost de l'Institut Balear de la Vivenda i els plans per 
a la vivenda social. No insistirem, ja veurem després en la 
defensa de les es menes particulars que la vivenda consti
tueix avui un deIs problemes fonamentals de les famílies es-

panyoles, un deIs problemes fonamentals de les famílies de 
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears. El tremend 
fre, atur que han tengut els programes de vivendes socials, 
els programes de vivendes públiques alllarg d'aquests dar
rers anys, sumat als processos d'especulació en el sector de 
Ía construcció i molt concretament en el sector immobiliari 
fan que l'accés a la vivenda, l'accés a una vivenda digna, 1'a
ten ció al dret constitucional d'accés a una vivenda digna, es 
veu seriosament minvat per la inoperancia deis poders pú
blics i en aquest cas falta de sensibilitat i de voluntat social 
de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Terri
tori, que té un un excel.lent instrument per dur a terme una 
política de vivenda i no l'usa adequadament. 

En quart Uoc, una carencia d'una cada vegada més ne
cessaria sensibilitat ambiental. L'escassesa de la pressupos
tació i la manca d'acceptació de cap tipus d'esmena, incre
mentant els pressuposts per a planejament i per a gestió 
d'espais naturals és paradigma suficient que ens evita més 
insistencia. 

Per últim, un tema que hem hagut d'al.ludir al lIarg 
d'aquest debat pressupostari en unes altres seccions, pero 
que en aquesta, en la Secció 17, ja agafa una dimensió real
ment important, que és un fonamental defecte de pressu
postació que al llarg d'aquesta tramitació s'hauria d'haver 
solventat i ens referim naturalment a la Llei de CrMit Ex
traordinari, aprovada en aquesta Cambra, que sens dubte, 
per la seva especial incidencia en materia d'infrastructures -
que aquesta Conselleria, que aquesta secció gestiona, in
frastructures sobretot de transports, de carreteres i infras
tructures hidrauliques, sens dubte suposa que existeix una 
doble pressupostació d'alguns i no sabem quin s projectes 
que en materia de carreteres, especialment, i d'obres hi
dr:luliques, etc., tenim davant. 

En aquests moments, ja ho hem dit altres vegades, ma
nejam tres pressuposts distints, aquest que feim aquí, el 
pressupost del crMit extraordinari i un altre pressupost es
trany, un pressupost transfuga que circula per aUa, que és 
el pressupost incorporat, que sense cap mena de control 
també va funcionant pel seu compte. Hi ha una superposi
ció entre aquest pressupost d'enguany de la Comunitat Au
tonoma i el crMit extraordinari; quina és, no ho sabem. 
Aquest element que s'havia d'haver depurat al llarg de la 
tramitació i per tant s'havia d'haver reflectit si més no en 
aquest, que és el que ara tractam. Aixo no s'ha produH i en 
aquests moments sabem que hi ha un defecte fonamental 
que no podem obviar i que fa necessari que preconitzem i 
defensem, per tant, l'esmena de totalitat, de devolució al 
Govern de la Secció 17. 

Gracies, Sr President. 

Per part del Grup Parlamentri PSM-EEM, té la parau
la el Sr Diputat Sr Mayol. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. 

Em sembla que era avui matí que el Sr Alfonso deia al 



DlARI DE SESSIONS ( Núm. 72 I 20,21 i 22 de desembredel1989 6337 

CDS que mantenien la il.lusió de fer esmenes de totalitat 
em pareix que era de la Secció 14; jo vull dir avui horabaixa 
al Grup SOCIALISTA que el felidt per mantenir la il.lusió 
de fer esmenes a la totalitat de la Secció 17. 

Nosaltres varem considerar que fent una esmena a la 
totalitat del pressupost de fet la feiem a la Secció 17, ates 
que és el 30% del pressupost i per tant s'ha d'entendre que 
logicament l'esmcna a la totalitat és a la Secció 17 i un po
quet més, que él el que són els pressuposts d'aquesta Co
munitat Autonoma. 

Naturalment vull anunciar el vot positiu a aquesta es
mena perque entenem que hi ha tota una serie de raons i 
no voldria abundar en les que ja s'han expossat, pero per 
ventura donar el nostre punt de vista. 

Són raons que es fonamenten en una constataci6 i és 
que aquesta és una Conselleria altament efica~. Jo dubt 
molt que altres departaments del Govern haguessin superat 
els entrebanes que han tengut, per exemple, perque s'ini
ciassin la construcció del túnel de Süller o de l'autovia d'In
ca, a la qual nosaltres i d'alÍres posarem, diríem, dificultats 
o emperons importants, pero aixo s'ha superat ¡aquestes 
obres van a la vela, com es reflecteix, en el cas d'algunes, en 
els pressuposts, pero veim que altres temes que tothom diu 
que són igualment importants, no tenen aquesta eficilcia i 
vull retreure el cas del cataleg, que suposadament és el Par
lamenl que té la culpa que no fuincioni, pero que basta 
veure la documentació trames a pel Gove:X;tÍ per entendre 
perfectament que aixo és dificilíssim que pugui funcionar. 

Nosaltres entenem que aquesta Conselleria té un de
fecte gravíssim, que per ventura és una discrepancia ideolo
gica, pero entenem que és suficient perque es voti a favor la 
devolució al Govern, que és aquesta manca de planificació 
a la qual ja s'han fet repetides referencies. La manca de di
rectrius fa impossible confiar un 30% deis pressuposts a 
una sola Conselleria; mentre no existeixen les Directrius 
d'Ordenació del Territori jo crec totalment incorrecte as
signar aquests mitjans a un sol departament. 

Per altra banda entenem que es torna a demostrar la 
manca d'equilibri en els pressuposts de la Comunitat Autó
noma examinant les partides de la Conselleria d'Obres PÚ
bliques. Quan veiem que cada any la partida de carreteres 
era més important, teníem l'esperan~ que una vegada cre
ada la infTastructura que es consideri necessaria en funció 
d'un pla que probablement es fara després, es podrien dedi
car els mitjans en altres prioritats de la Comunitat; ara ve
im que no, que el que hem de fer és incrementar les parti
des per al manteniment de la infrastructura que es va cre
ant amb un pla que farem després de crear la infTastructura. 

Ho lamentam, consideram que aixo no és adequat i per 
tant és un altre motiu per recolzar la devolució al Govern. 
També s'ha de veure, com ja s'ha dit, que les carencies en 
els temes medioambientals són gravíssimes i que el pressu
post que s'hi dedica és finalment ridícul i, per tant, també 
és un altre deis motius pels quaIs considera m inadequada 
aquesta planificació económica i finalment veure que as
pecLes com la disciplina urbanística, la correcció d'impactes 

ambientals, el suport a l'Administració Local o a iniciatives 
privades en qüestions de de conservació de la naturales a 
també fan totalment inadequada la planificació económica 
on no s'han recollit aquests aspectes. 

Per tots aquests arguments' a més deis que han exposat 
els altres Portaveus, també votarem favorablement la devo
lució d'aquesta secció. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
ra~la el Diputat Sr Planells. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr President. 

Jo volía ser molt breu, pero després d'un dinar així, es 
pot fer de tot manco defensar esmenes a la totalitat. No 
obstant aixó, per cortesia parlamentaria, ja que el Sr Porta
veu del PSOE l'ha presentada, amb molt de gust la defensa
remo 

En primer lloc, després d'haver llegiL detengudament 
el document que diu esmena parcial a la totalitat i d'haver 
sentit les intervencions del Portaveu del Partit Socialista, 
en fa l'efecte que el motíu no era fer una esmena, sinó 
aprofitant I'esmena, donar una repassada al Govern i en 
aquesta ocasióli hatocat al Conseller d'Ordenació del Ter
ritori, de la mateixa manera que més' endavant supos que 
tocara a algun altre ConseIler. 

En primer lloc, si m'ho permet, parlarem del docu
ments que vostes han presentat i llavors de I'exposició que 
ha fet el Sr Portaveu, que una cosa no té res a veure amb 
l'altra. He dit que la presentació de l'esmena a la totalitat -
s'ha fet una mica a la lleugera, perque després d'haver-la 
llegida no entenem massa bé com es pot dir que la Secció 
Pressupostaria nO 17, 17.433 milions de pressupost i a con
tinuació, dos panlgrafs més avall, dir que es dediquen 7.000 
milions a carreteres, no ho acaba m d'entendre, pero la con
fusió encara és molt més grossa quan llegim que incorpora
ran al 90 tres milions de pessetes del 89; realment, Sr Con
seller, fara poques carreteres, amb tres milions de pessetes. 

Després hem sentit com el Sr Portaveu ens deia com 
havíem de fer el debat; si m'ho permet, jo seguiré un altre 
ordre i no el que voste m'ha marcat, no he entes massa bé 
aixo de no parlar del que a voste no li .interessa i fer-ho del 
que voste voldría que parléssim. . 

Efectivament el Pla de Carreteres no s'ha fet, pero per 
dir aixo el Govern no té per que fer carreteres, perque vos
tes sí que han presentat es menes per fer-ne, la qual cosa vol 
dir que no es poden fer les que diu el Govern i les que di
uen vos tes, encara que no s'hagi fet el pla, sí. 

Després de la !larga intervenció del Sr Portaveu, que 
supos que ha estat tan Harga perque s'ha referit a una serie 
de temes que no tenen res a veure amb eIs pressuposts, la 
redacció de Beis, de plans no tenen absolutament cap refIex 
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pressupostari, aquí discutim els pressuposts de la Comuni
tat Autónoma, no s'ha de discutir la política que vol fer la 
Conselleria. Evidentmemt no acab d'entendre com des del 
Partit SOCIALISTA es pot venir a parlar de l'Ordenació 
del Territori quan la LIei de Costes l'ha feta el Partit Socia
lista i l'Estat ha absorbit aquesta competencia; de moment 
es queden la competencia i llavors renyen el Conseller 
d'Ordenació del Territori perque no fa aquesta ordenació. 

Una altra cosa que m'ha cridat l'atenció ha estat que 
qua n el Sr Portaveu ha pujat a defensar la seva es mena no 
s'ha referit a la falta de vivendes oficials d'IBA VI, a pesar 
que figura en la seva esmena, quan realment sap que les 
previsions no són que hi hagi cap demanda de vivendes de 
protecció oficial. 

Passaré per alt la referencia d'augmentar el coeficient 
de seguretat, ell és tecnic i ho coneix més, jo som profa en 
aquesta materia, pero em fa l'efecte que en molts de casos 
s'augmenta el coeficient de seguretat perque no es va a 1'0-
bra, perque si molts de tecnics anassin a I'obra no els faria 
falta augmentar tant aquests coeficients com han dit. 

Per acabar, per no estendre'm molt, perque aquesta 
Secció 17 té moltes esmenes i es fara tard, resumint dir que 
efectivament els pressuposts de la Conselleria són precisa
ment per atendre la intendencia de la Conselleria, a pesar 
que ell no volia que ha debatíssim. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SR SERRA I VICH: 

Gracies, Sr President. 

Es una llastima que ens hagi contestat una persona to
talment indocumentada sobre el tema, és una llastima que 
no ens hagi contestat el Sr Conseller perque nosaltres, en 
primer lloc, no hem aprofitat la circumstancia per donar 
una repassada al Govern. Si des de la tribuna hem dit res 
que no tengui relació amb la Conselleria d' Obres Públi
ques, ens agradaria que ens ho diguessin. 

Evidentment, l'exposició escrita d'aquesta esmena diu 
3 milions, és un error que per descomptat vos tes, que són 
els qui liquiden el pressupost, sabem molt bé que són 3.000 
milions. 

L'esmenes parcials i aixo ho he dit, si no escoltam cor
rem el perill de caure en un dialeg de sords, d'aquells que 
un dia una cosa i I'altre tanmateix contesta el que vol, les 
esmenes parcials, repetesc, no tenen res a veure amb aques
ta esmena a la totalitat, aquestes es menes parcials les hem 
fet per si no passa aquesta es mena a la totalitat i creim que 
com a esmenes a un mal pressupost només poden passar, 
no intentam fer un gran pressupost a través d'esmenes par
cials, la nostra intenció no és aquesta. 

Ha dit que la redacció de plans no té res a veure amb 
els pressuposts. Voste sap el que ens ha demanat un equip 
de delineació per posar al dia l'assumpte deIs espais natu
rals? Si ho sabés, comprendria que la redacció de plans s'ha 
de contemplar dins el pressupost. 

Evidentment hi ha una LIei de Costes, pero l'ordena
ció del litoral és competencia d'aquesta Comunitat. De l'I
BA VI no n'hem parlat per desconeixement, sinó perque en 
parlarem avui molt tard, molt tard o dema al final, perque 
de l'IBAVI en parlarem. No passi pena. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena 1988 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, de totalitat a aquesta secció. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen 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 con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a vota ció. 

Al Subprograma 72.21.03 hi ha mantenguda l'esmena 
1853 del Grup Parlamentari CDS. Per defensar aquesta es
mena i per part d'aquest Grup, té la paraula el Portaveu Sr 
Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Una de les nombrosíssimes esmenes de racionalitat, 
com deim nosaltres, que intentam introduir en aquest pres
supost que pretén la unifica ció de les competencies en ma
teria d'aigües, en materia d'investigació, en materia de re
cursos hidraulics, competencies que avui són de la Conse
lleria d'Indústria per simple error d'herencia de l' Adminis
tració de l'Estat, un programa d'investigació de recursos hi
draulics que nosaltres volem unificar dins els serveis hi
draulics de la Conselleria d'Obres Públiques i arnés voldria 
subratllar una cosa, com a pas previ imprescindible, com a 
pas preví imprescindible de cara a la unificació de la gestió, 
investiga ció de recursos, racionalització en l'ús deIs recur
sos hidraulics que s'ha d'efectuar a través de l'organisme de 
conca que ahir es va aprovar dins el text de l'articulat de la 
LIei, perque si efectivament un organisme autonom de ca
racter administratiu o de qualsevol altre que es cre"i de cara 
a la gestió unificada i racionalitzada de l'aigua, evidentment 
no té raó de ser, no conserva una referencia racional im
prescindible si continuen existint competencies residuals 
disperses dins altres organismes autonoms o dis organs de 
la mateixa Administració de la Comunitat Autonoma. 
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Esmena, ido, de racionalitat que desitjaríem veure 
aprovada com a pas preví per a una política més racional 
de l'ús de l'aigua, que és absolutament imperatiu que es du
gui a terme dins l'ambit de la nostra Comunitat Autonoma. 

Gn)Cies, Sr President. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam a votaeió de l'esmena 1953 del 
Grup Parlamentari CDS. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets? 

Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. Abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena que 
acabam de sotmetre a votació. 

Al subprograma 51.11.00 hi ha mantengudes les esme
!les 1999 del Grup Parlamentari SOCIALISTA i la 2214 
del Grup Parlamentari PSM-EEM. Per dé"fénsar la prime
ra, té la paraula el Diputat Sr Sena. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. 

Segurament si un grup de gem, ja fa temps, no s'ha
gués preocupat de manera molt ferma i vehement de fer
nos entendre el que era aixo del medi ambient, de parlar-ne 
a les publicacions, de donar guerra diaria sobre aquest te
ma, avui encara no en parlaríem aquí. 

Dins aquests pressuposts no hi ha ni una sola pesseta 
per a aquests grups de persones que es dediquen d'una ma
nera seriosa a la protecció del medi ambient.Per tant, no
saltres cream una partida, la dotam en 8 milions, per ajudar 
a aquestes associacions. 

Gracies. 
'. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2214 - faci les dues coses al ma
teix temps, Sr Sebastia, si li és igual - té la paraula el Dipu
tat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. 

Primer voldríem donar supon a aquesta esmena con
cordant amb una nostra de 10 milions - que en aguest mo-

ment són 8 - que s'ha votat negativament avui matí. Son es
menes tradicionals, qualque any s'han aprovat, altres anys 
no, pero volem fer emfasi en el fet que el Govern ja ho fa 
en certa manera, el que passa és que ho fa a través d'aetiví
tats a vegades un poe paral.leles o un poc eurioses o estra
nyes, com és encarregar una exposició, pagar una subvenció 
per qualque cosa, una feina, etc., etc. 

A nosaltres ens pareix que no, que s'ba de fer tal com 
ara, en aquesta esmena, proposa el Diputat Pere Serra o 
com proposava el nostre Grup avui matí o com ho aprova
vem l'any passat i l'any passat l'altre, és a dir, un partida es
pecífica i unes regles de joc molt més cIares que el fet de 
donar unes ajudes per fer unes feines determinades a orga
nitzacions d'aquesta naturalesa. 

Feta aquesta exposició respecte de l'esmena 1999 del 
PSOE, entram a la 2214 del nostre Grup. Aquí ens trobam 
que el Govern, en el programa de planificació i ordenació 
urbanística ha obert una partida pressupostaria de 1000 pts 
per a la Comissió Interinsular de Disciplina Urbanística. 
Són paraules molt serioses, Comissió Interinsular de Disci
plina Urbanística, comissió que ens pareix basica i impor
tant i en aquest Parlament tenim un Projecte de Llei de 
Disciplina Urbanística que esperam debatre i aprovar ben 
aviat, el nostre Grup creu que s'ha de tramitar el més avíat 
possible i en conseqüencia volem dur a aquesta partida 
oberta una quantitat mínima, que són menys de 2 milions, 
1.899.000 pts, fruit d'una rebaixa de Capítol Il i que es du 
cap a aquestes 1000, dotar-lo una mica, ja que suposam que 
el Govern és ben conscient que aquesta Comissió Interin
sular de Disciplina Urbanística s'haura de dotar bastant 
més. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paTaula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA I VICH: 

Gracies, Sr President. 

Simplement és per fixar la posició respecte de l'esmena 
del PSM-EEM, 2214. Evidentment, com ha dit el Sr Sebas
tia Serra, el seu Grup té interés en el tema de la disciplina 
urbanística, nosaltres també. Fa nou mesos que es varen 
presentar les esmenes a la Llei de Disciplina Urbanística, 
de llavors enc,;a no hem sabut res més d'ella. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Planells. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gnlcies, Sr President. 

Molt breument, simplement per dir que votarem en 
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contra de les dues esmenes que s'han debatut. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per que demana la paraula, Sr Serra? 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Pregaríem una votació separada de l'esmena del Grup 
SOCIALISTA i de la nostra, ja que són bastant diferents. 

EL SR PRESIDENT: 

La seva petició senl atesa amb molt de gust. Passam, 
ido a votar l'esmena 1999 del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA 

Sres i Srs Diputats que voten 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 con
tra, 30. Abstencions, cap. Queda r~butjada l'esmena 1999 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, que acabam de sote 
metre a votació i passam a votar la 2214 del Grup Parla
mentari PSM-EEM. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abs tencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor: 28. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acaba m de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 43.22.00 hi ha mantenguda l'esmena 
1792 del Grup Parlamentari CDS. Per defensar-Ia, té la pa
raula el Portaveu Sr Francesc Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

tura pel centre de cost 13.109, el servei de Patrimoni, per
que en el primer cas són compet~ncies perfeetament assu
mibles i el servei és perfeetament preparat i en el segon es 
traeta d'una simple i pura superposició i repetició d'accions 
i de compet~ncies. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Planells. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Grades, Sr President. 

Jo cree que el Sr Portaveu del CDS té tres debilitats en 
cada pressupost, que són passar estadístiques a la Secció 
14, suspendre el Patronat de la Vivenda Rural i modificar 
el Subprograma 43.20.00, Servei d'Arquitectura i Habitabi
lital. Sabem que cada any les presenta i que cada any les vo
larem en contra. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a la votació de l'esmena 1792 del Grup Parla
mentari CDS, 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 43.12.00 hi ha mantengudes les esme
nes 2218 del Grup Parlamentari PSM-EEM i 1840 del 
Grup Parlamentari CDS. Per defensar la primera i per part 
del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Diputat 
Sr Sena. 

'. EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr President. 

Una es mena més de racionalitat que pretén la supres
sió d'un servei, un servei que ens pareix que l'ambit de les 
seves actuacions és redundant i superposat a altres serveis 
de la Comunitat Autónoma; és el que gestiona el Subpro
grama 43.22.00, Serveis d'Arquitectura i Habitabilitat. 

Entenem que la seva supressió és absolutament facti
ble i que les seves competéncies haurin de ser exercides, les 
corresponents a Habitabilitat pel centre de cost 17.1.01, és 
a dir, el servei de Vivenda, i les corresponents a Arquitec-

Ja que es tracta d'una esmena simbólica ¡de metodolo
gia, tal com van les coses queda retirada, Sr Presidenl. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Serra. Per defensdar l'esmena 1840 
té la paraula el Diputat Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 
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Aquesta és una esmena important, una esmena que 
pretén l'increment en 200 milions de pessetes a les transfe
rencies a rInstitut Balear de la Vivenda per a noves promo
cions. S'ha de subratllar aquest "per noves promocions" 
perque no ens agradaria veure, en l'hipotetic cas que s'a
provas aquesta esmena, aquests doblers destinats a altres 
accions que no fossin de promoció. 

De totes maneres no em vull allargar, crec que els ar
guments que recolzen aquesta esmena s'han exposat quan 
aquest Portaveu ha assenyalat la seva posició, el posiciona
ment del nostre Grup en relació a l'esmena de totalitat, ens 
pareix imprescindible que es doti aquest pressupost d'un 
major accent en la seva vessant social, en la seva vessant de 
preocupació social. No hem d'oblidar que tal com assenya
lavem i denunciavem a I'esmena de totalitat, les despeses 
de genera ció de béns de caracter social han disminu'it en 
termes reals en relació amb el pressupost del 1989 i ente
nem que una acció pública decidida en materia de vivenda 
és una exigencia etica, és una exigencia de progrés, és una 
exigencia que nosaltres volem dur en aquest Parlament per 
remeiar un deIs greus porbl,emes deIs nos tres conciutadans 
i donar viabiliLat, fer possible un indubtable dret constitu
cional, com ho és el dret a una vivenda digna. 

Gnicies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari UM,.:'té la paraula el 
Portaveu Sr Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMOROS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

El programa de construcció de vivendes d'enguany 
augmenta en un 50 %, passam de 200 vivendes a 300, pero 
encara no hi ha informació suficient per saber si el mercat 
absorbira més vivendes d'aquestes, i aixo s'ha de dir perque 
hi ha experiencies passades que no són tan positives com 
haurien d'haver estat, per exemple a Manacor no s'han po
gut adjudicar totes les vivendes que s'han construH. 

Per tant, en aquests moments, augmentar la quantitat 
d'IBAVI, quan IBA VI encara no ha esgotat la seva capaci
tat financera, ens pareix que no té justificació i en canvi es 
disminueixen aquesls 200 milions de pessetes d'una altra 
partida de la qual enguany es gastara el 100%. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 VrCH: 

Gracies, Sr President. 

Nosaltres. Sr Quetglas, li recolzarem aquesta esmena, 
perque si bé és cert el que ha dit el Sr Pascual, es ver que 
les viven des de Manacor tenen problemes d'adjudicació, 

cent vivendes són mol tes, segurament - i així ja es va expo
sar - s'han de fer promocions més petites, el camí hauria 
d'anar per aquí per dos motius fonamentals: per una part 
perque és molt més bona de fer l'adjudicació i per una al
tra, perque la clientela d'aquestes vivendes és molt determi
nada i per a la seva integració social no convé, pensam no
saltres, que estiguin tots junts, sinó que visquin entre l'altra 
gent. 

Ara bé, hi ha una cosa en la qual no podem estar d'a
cord amb el Sr Pascual, que crec que en Comissió ja va 
quedar clara, i és que en aquests moments és molt difícil, 
per no dir practicament impossible, saber la necessitat real 
que hi ha de vivenda, perque si bé estam d'acord en la for
ma que ha establert IBA VI per saber aquesta necessitat de 
vivenda, que és la informació permanent amb els ajunta
ments, també va quedar clar que aquesta informació no 
funciona encara, no és que no s'hagi lliurat als ajunta
ments, sinó que encara no s'ha convertit en un habit per 
part deIs ajuntaments contestar a l'IBA VI. 

Per tant, creim que la informació que ve per aquí enca
ra no és fiable i en canvi les peticions que tenim deIs dife
rents ajuntaments sí que demos tren que hi ha una necessi
tat d'aquest tipus de vivenda, per aixo dona m suport a l'es
mena del CDS. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

No reiteraré els arguments que ha exposat el Sr Serra, 
pero és evident que l'exemple de les 100 vivendes de Mana
cor, que són diffcils d'adjudicar, és un exemple sens dubte 
desafortunat perque la programació no era correcta, a parl 
que era una programació molt més antiga i fins i tot ante
rior a la mateixa transferencia de competencies a la Comu
nitat Autonoma, pero és que el problema de construcció de 
vivendes és que aquestes s'han de produir d'acord amb les 
necessitats, perque les necessitats de viven da hi són, a ciu
tats com Palma, són a pobles on els joves accedeixen a una 
vida independent, no hi poden quedar-se a viure per caren
cia de vivendes i aquests problemes existeixen i el que no 
pot fer la Conselleria, ni !'Institut Balear de la Vivenda ni 
cap Administració Pública amb responsabilitat sobre la ma
teria és esperar que hi hagi oportunitats perque un ajunta
ment ofereix els terrenys o simplement un batle, per raons 
de relacions públiques, d'afinitat política o de qualsevol al
tra relació pugui tenir acres a una inversió en el seu poble i 
un altre no, siguin els criteris amb els quals es fa la planifi
cació de la vivenda, perque aixo és el que produeix un desa
just entre l'oferta i la demanda. 

Si el que vos te ha volgut dir, Sr Pascual, és que a Bale
ars no hi ha una necessitat de vivendes socials, crec que la 
seva informació és molt desfasada en connexió amb la reali-
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tat que hi ha al carrer de ciutats com Palma, que hi ha al 
carrer de molts de pobles de la nostra Comunitat Autono
ma. Iniciar 300 vivendes és sens dubte insuficient. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam a votació l'esmena 1840 del 
Grup Parlamentari 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? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. Abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena que 
acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 43.11.00 hi ha mantenguda l'esmena 
1793 del Grup Parlamentari CDS. Per defensar-la, té la pa
raula el Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Aquesta és, una vegada més, una es mena de racionali
tat. Sr Planells, aixo no són manies del nostre Grup ni del 
Diputat que parla, si nosaltres som caparruts en la reitera
ció de la presentació d'aquestes es menes , si nosaltres les 
presentam reiteradament any darrera any és per una simple 
raó, perque la racionalització, 'el desig de veure introdui:ts 
criteris objectius i racionals en l'organització de l'adminis
tració de la Comunitat Autonoma sempre és al mateix cos
tat i la carencia d'arguments en la defensa d'una estructura 
irracional sempre és al mateix costat, el costat que dóna su
port al Govern. Es una esmena que és una reiteració en re
lació amb les competencies en materies hidrauliques i que
da defensada en eIs seus mateixos termes. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr PlanelIs. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr President. 

Sr Quetglas, no he dit manies, he dit debilitats del Sr 
Portaveu. 

Contestar-li exactament el mateix que ti he dit abans, 
que és la racionalitat des del seu punt de vista, no des del 
punt de vista del nostre Grup. El matí, quan volia passar 

els serveis de l'Institut Balear d'Estadística a la Secció 14, 
ja li he dit que l'organització organica del Govern es com
petencia exclusiva del President de la Comunitat Autono
ma, que és veu que no té la mateixa racionalitat que voste. 
El matí li hem votat en contra i aquesta ho farem igual
ment. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam a la votació. Sres i Srs Dipu
tats que votin a favor de l'esmena 1793 del Grup Parlamen
tari CDS, es volen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 51.31.00 hi ha mantengudes les se
güents esmenes: les 1842 i 1843 del Grup Parlamentari 
CDS i la 1990 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per 
defensar les dues primeres té la paraula el Portaveu del 
Grup Parlamentari CQS, Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Perdó, Sr President, ha dit el Subprograma 51.31.00; 
aixo és la referencia de la baixa de les esmenes i a mi m'a
gradaria més referir-me a la defensa en relació amb l'a11a, 
que és el Subprograma 51.21.00. Si no hi té inconvenient 
puc defensar-la així pel que fa referencia a la 1842, perque 
la 1843 fa referencia al Subprograma 44.31.00. 

L'esmena 1842 fa referencia a incrementar de manera 
important, duplicar la partida corresponent a estudis hidro
logics. Aquesta també és una es mena que reiteram - I'any 
passat va ser admesa la nostra esmena en aquest sentit -
perque ens pareix absolutament imprescindible i aquesta és 
una qüestió que ja hem debatut suficients vegades dins 
aquest Parlament, que en els mapes, en els balan~s hi
draulics, en els estudis deis aqüífers, l'actualització de les 
dades és absolutament imprescindible. El Pla Hidrologic 
encara es basa en dades algunes de les quals fan referencia 
a l'any 1978; l'enorme pressió que llavor.s enC;a han sofert 
eIs nos tres aqüífers, la climatologia err:Hica i variable que 
han sofert al llarg d'aquests darrers deu anys, la quantitat 
d'alteracions i agressions que han sofert els nostres aqüífers 
fa que sense cap mena de dubte és practicament segur que 
tant els balan~s com els estudis de contaminació o de sali
nitat, etc., siguin absolutament desfasats. 

Continuara. 
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