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EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats: comen~ aquesta sessió extraor
dinaria a la qual e'ls ha convocat, l'Grme del Día de la 
qual té com a punt únic el debat i aprovació, si pertoca, del 
Dictamen de la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressu
posts sobre el Projecte de Llei de Pressuposts Generals de 
la Camunitat Autónoma de les Illes Balears per a l'any 
1991. 

Comen~nt per l'articulat d'aquest Dictamen de Ca
missió, l'artic1e primer no té esmenes mantengudes. Proce
dei:x, per tant, sotmetre'l directament a votació. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'artide 1 del 
Dictamen de Comissió, es valen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'hi abstenen? Grades. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 15. Abstencions, 7. Queda aprovat l'artic1e 1, que aca
bam de sotmetre a votació. 

A l'artide 2 es manten en les esmenes 3370 del Grup 
Parlamentari CDS i 2870 del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, que s'han transaccional i rebuljat en votació con
junta. Per defensar l'esmena 3370 del Grup Parlamentari 
CDS, té la paraula el Portaveu Sr Francesc Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Grades, Sr President. La defensa d'aquesta esmena és 
innecessaria perque s'ha incorporal al (ext que ve de Co
missió per la incorporació d'una esmena del Grup Parla
mentari MIXT. Per faons obvies, es va aprovar la del 
MIXT i no la nostra, pero tenien el mateix contingut. Gra
des, Sr President. Es retira. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies. Per defensar l'esmena 2870 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Al
fonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr President. Nosaltres mantenim l'esmena perque 
en aquest artic1e es retiren les limitadons de crectit, a nivell 
de secció d'artic1e, al Capftol IV. Nosaltres creim que s'han 
de mantenir les limitacions de modificacions de crectit en 
aquest article i que no basta retirar 1'1. que és el que es va 
aprovar com a tran aedó en Cernis ió per una esmena del 
Grup MIXT. Nosaltres creim que el Vl és tan important 
com 1'1. El Govern ens ha demoSlral duram bastants anys 
que també ha fet practicament el que ha volgut en les varia
cions de crectit en el Capítol VI; per tant. mantenim l'esme
na. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? Per part del grup Parlamentari POPULAR, té 
la paraula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPÓ I GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr. Presi.denl. Nosaltres consideram 
que s'ha de roantenir la vinculació al Capital VI, ja que és 
el d'inversions, a efectes d'una major operativitat i eficacia. 
Nosaltres en votarero en contra. 

EL SR PRESIDENT: 

Sotmetem. ido, a votaciÓ l'esmena 2870 del Grup Par
lamentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaeió: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. Queda rebutjada l'esmena 2870, 
que acabam de sotmetre a votaciÓ i passam a votar l'artic1e 
2 tal com ve al Dictamen de Comissió. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votadó: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 20. Abstendons, 2. Queda aprovat l'article 2, que aca
bam de sotmetre a votació. 

A 1'article 3 hi ha mantenguda l'esmena 3372 del Grup 
Parlamentari CDS. Per defensar aquesta es mena té la pa
raula el Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

GrAdes, Sr President. L'esmena és molt senzilIa d'ex
plicar: El Govern proposa que siguin ampli?bles els crectits 
relatius a l'adquisidó de quotes d'ISBA per' a un manteni
ment d'una quota de capital i nosaltres consideram incon
venient i innecessaria aquesta aropliabilitat sense lfmits per 
a l'adquisició de quotes de la societat ISBA Gracies, Sr 
President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té 
la parauIa el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 
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Moltes grAcies, Sr President. Consideram que ISBA és 
una societ8t de garantia reciproca, que és una empresa pú
blica de la Comunitat Autónoma i també, temnt en compte 
que igual que la LIej d'Empreses públiques de la Comuni
tat determina que es necessita autorització legal per perdre 
la majoria de capiLal de les empreses públiques, creim que 
en lOt moment és nece sari tenir la posició de la Comunitat 
perque el capital d'ISBA sigui majoritari. Si tenim en 
compte que el caracler peculiar d'una societat de garantia 
recíproca 'és elastic, aixo obliga a prendre accions a empre
ses que sol.Ucitin ¡'aval, obliga a establir un mecanisme 
operatiu. Per [ant, nosaltres en votarem en comra. Gn\cies. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació l'esmena 
3372 del Grup Parlamentari CDS. 

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

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 2. ValS en contra, 
29. Abstencions, 25. Queda rebutjada l'esmena que acabam 
de sotmetre a votació i passam a votar l'artic1e 3 tal com ve 
al Dictamen de Comissió. 

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

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 49. De vots en 
contra, no n'hi ha. Abstencions, 7. Queda aprovat l'article 3 
tal com ve al Dictamen de Comissió. 

A l'artide 4 hi ha mantengudes les esmenes 3373 i 
3374, entre d'altres, del Grup Parlamentari CDS. Per de
fensar aquestes esmenes, té la paraula el Portaveu Sr Fran
cesc Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Molles grAdes, Sr President. L'esmena i ellext al qual 
fa referencia I'a rticle 4 tenen per objeete la regulació de les 
des pes es plurianuals i les limitacions a la capacitat d'adqui
rir comprornissos de de,'¡pesa plurianuaJ. Nosaltres trobam 
ab olulament exagerats els lírnits que estableix la proPOSta 
del Govern, on queda autoritzat, segons el text d'inicialiva 
govemarnental, que el Govera pugui comprometre el 70% 
a I'exercici irnmedial següenl, el 60% del que ve a continua
ció i el 50% en el lercer i en el quan, pero el més greu és 
que aixó fa referencia a cada capftol d'una mateixa secció. 

Nosaltres hem fel l'exercici moll simple de mirar que 
significa aixo en termes d'autoritzaci6 en un capHol d'in
versió imponant, corn el capitol V1 de la Secció17, Obres 
Públiques, o el núm. 6 deJ maleix cap[tOI de la Secció de 
Turisme, i resulta que aixo significa que aquest Govern, du
rant els si mesos efeetius que Ji queden, lé capacital per 
compromelre 15.840 miUons de pesseles en Wla sola obra o 
en les obres que vulgui. Nosaltres trobam que aquesta au
toritzaci6 de despeses plurianuals és absolutamenl exagera
da , que no és gens necess¡)ria i que comprometria i hipote
cada de manera greu les possibilitaLS pressuposlanes deIs 
governs futurs. 

Nosaltres proposam una limitació més sensala, més 00-

herent amb la que regula l'Administració de l'Estat, segons 
la qual els percentatges qued.arien al 70% el primer any, al 
50% el segon i al 30% el tercer, pero de cada arlicle d'un 
maleix programa, és.a dir, referiLS a aquells conceples 1\0-
mogenis de despesa que es re[ereixen a una rnateixa dedi.ca
ció, siguin carreteres, siguin infraeslruclures d'obres hi 
dnlu liques o qualsevol allra. Es suficienl, és homologable 
amb les limilacions que existeixen a l'Esta! i, per lam, ens 
pareixen unes quantilats baSlant més raonables. Gracies, Sr 
President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? 

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

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

sr, Sr President. Nosaltres aprofitarem per defensar les 
dues esmenes del nostre Grup a aquest article, que són 
pn\cticament iguals, és a dir, no hi ha diferencia substan
cial, referides al crMit de despeses plurianuals. Són les es
menes 2873 i 2874. 

El Sr Quelglas deia que pareix exagerada la capacitat o 
inlent d'agilitar que es dóna el Govern quanl a l'adquisici6 
de compromissos plurianuals. La veritar és que ja és bas
lant fon que amb la Ilibertat que lé el Govern de modificar 
crMits, amb la Uibertat que ti dóna la L1ei de FinaJlces i 
aquesta mateixa Llei de Pressuposts de no incloure en les 
linlilacions de despeses plurianuals temes que s6n lfpies de 
plurianualitats, com arrendamenls, convenís ubscrits amb 
altres Admioistracions públiques i d'allres, a mes, per ac
tuacioos que la veritat és que no sabem on duen í que pre
tén el Govern, perque en el seguiment de I'anicle 102 hem 
vist molt poca aplicació d'aquest article, jo cree que es vo
len deixar, no una porta oberta, sinó practicamenl lotes les 
portes i totes les fines tres de la casa obertes per fer tol el 
que els doni la gana; el Govern, a més de tot aixo demana 
que s'ampli'Ln les despeses plurianuals un aoy més del que 
preveu la Llei de Finances. 

Té un objectiu cIar, aixO? Ens han explicat en cap mo
ment per que han d'utiJilzar aquesta enorme llibertat? La 
veritat és que no. Ni el Govern, ni el Conseller d'Economia 
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i Hisenda, ni el Portaveu del Grup Parlamentari POPU
LAR que dóna suport al Govem no han donat la més peti
ta justificació per explicar que en despeses plurianuals ham 
de passar de quatre a cinc, que la despesa plurianual no 
s'ha de calcular sobre la despesa inicial d'aquell projeete 
coneret, sinó sobre la des pesa de tot el capitol de la secció, 
cosa que ja converteix les quantitats que es podrien desti
nar a aques15 tipus de des peses en realment exorbitan15. 

Ningú del Govern ni del Grup Parlamentari POPU
LAR no s'ha molestat a explicar aquesta situació, el Go
vern tampoe no ha utilitzat aquesta possibilitat que tenia 
dins els pressupos15 de l'any passat per fer aquesta aplica
ció de despeses plurianuals i, per tant, l'únic que s'entén en 
aquest respecte és que vol tenir portes obertes i que, mica a 
mica, pressupost darrera pressupost, vol anar canviant sen
se dir-ho les previsions de control que hi ha a la Llei de Fi
nances. 

Per tant, nosaltres demanarfem a la Cambra que s'ho 
pensas i que consideras que els 4 anys que es donen al Go
vem per poder adquirir compromissos a llarg termini, ates 
que l'endeutament i els compromissos plurianuals ja són 
un endeutament futur, que I'endeutament de la Comunitat 
Autónoma és realment impressionant - almanco la capaci
tat que té per adquirir deutes, perque li ho ha donat aquest 
Parlament, és impressionant - s'ho mirin, perque per vía 
despesa plurianual, si el Govern la vol aplicar, ens podrfem 
trob'ar amb un endeutament de la Comunitat Autónoma 
superior al mateix pressupost. Per tant, Srs Diputats, jo de
manaria que s'ho pensassin i qu.e limitassim un poe més 
aquesta capacitat que vol tenir ·61 Govern per endeutar-se 
d'una forma constant en' despesa plurianual, encara que ja 
he dit que no ho aplicat. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes grAdes, Sr President. Encara que no sigui nor
mal que una obra tengui un perfode d'execució de 5 anys, 
jo entenc que no hi ha per que s'hagi d'impossibilitar amb 
una norma pressupostAria que aquesta determinada inver
sió s'hagi de desenvolupar en aquest termini inferior al que 
tal vega da aconsellen els tecnics d'obra civil. Per una altra 
banda, jo tene present el temor de l'oposieió - en aquest cas 
els grups esmenan15 - en el sentit que els percentatges són 
molt al15 i són mol15 d'anys i, a més, només es troben víncu
la15 i tal; M, com que to15 estaven preocupa15 perque efec
tivament aixó ja havía sortit a Comissió i a Ponencia, hem 
revisat una mica la situació d'aquest Estat nostre i hem vist 
que si ho comparAvem amb les normes de I'Estat, les de 
Cantabria, les de Valencia, les de La Rioja, les de Múrcia, 
les de Madrid, per una banda els percentatges d'aplicació 
corresponen15 a l'any que I'operació es compromet, en 
aquestes eren el primer any un 70, llavors un 60, llavors un 
50 i llavors un 50, és a dir, igual que nosaltres. 

Per una altra banda, tenim les Comunita15 de Galícia, 

d' Andalusia i de Castella-La Manxa que ni tan soIs no po
sen percentatge perque el Consell de Govem praeticament 
pot canviar aoo com li doni la gana els percentatges, les 
anualitats, els anys, els períodes, etc., etc. Aix:í ho tenen to
tes i cada una d'aquestes Comunita15, fins i tot I'Estat; per 
tant, no veim per que nosaltres haguem de ser tan dife
ren15, que no puguem ser una Comunitat com les altres. 
Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

El Sr Capó ha exposat, en tom de replica, que altres 
comunita15 autónomes proposaven els mateixos percentat
ges que proposa el Govem. Jo li voldria demanar, Sr Capo, 
de que són aques15 percentatges, perque em pareix que el 
tema fonamental és que aquí vostes pro posen que aquests 
percentatges facin referencia a la globalitat del pressupost 
d'una secció i, clar, aixó ens pareix exagerat, perque voste 
agafa tot el Capítol VI, 4.800 milions de pessetes de la 
Conselleria de Turisme, per exemple, i aplicant aquesta re
gla vos tes autoritzen la Conselleria de Turisme a contractar 
per un valor total de 15.840 milions de pessetes, practica
ment el 80% del total del pressupost de la Comunitat Au
tÓnoma. 

La pregunta que jo faria al Sr Capó és: és necessari 
que el Govern de la Comunitat Autónoma tengui aquesta 
autorització? Quina raó pot justificar que el Hmit que s'es
tableixi a l'autorització d'adquisició de compromissos de 
despesa plurianual arribi a aquest volum? A mi em pareix 
que no hi ha resposta possible; no hi ha cap projecte, ni el 
Govern no pot tenir dins la seva planificació cap pla d'acti
vitat que I'obligui a tenir aquest lfmit d'autorització de qua
si 16.000 milions de pessetes. Per tant, és una limitació 
pnlcticament inoperant, es pot suprimir qualsevol regula
ció i qualsevol lfmit en l'adquisició de despesa plurianual 
perque jo quasi m'atreviria a dir que vostes no arribaran 
mai ni al 10% de la quantitat que aquí s'aprova. 

Per tant, és absolutament inoperant i innecessari. Si la 
Llei de Pressuposts pretén, com sembla, disciplinar i regu
lar les autoritzacions de despesa que el Parlament fa al Go
vern en funció d'uns programes, d'uns capítols i d'unes sec
cions en funció d'una triple consideració funcional econó
mica de la despesa, naturalment, arribaria un moment, com 
he dit altres vegades, que aquesta Llei de Pressupos15 es 
podría resumir en la frase rotunda de dir "s'autoritza el Go
vern a gastar 21.000 milions de pessetes com trobi més ade
quat" i ja haurfem acabat la discussió pressupostaria. Gra
cies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Alfonso. 
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EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí. Com és habitual i en una línia que ja fa temps que 
caracteritza aquest Govern, el Sr Capó fa comparacions 
amb altres Comunitats Autónomes i es queda sempre a la 
meitat de la comparació; acosta el foc a la seva sardina i no 
explica la realitat d'aquestes regulacions. 

En primer lloc, Sr Capó, en aquesta Comunilat AulÓ' 

noma fa cinc anys que tenim una Liei de Finances que és 
amplia, que va ser consensuada, que es ya estucHar durant 
més de set mesas i, com he di!. abans, de mica en mica, 
pressupost a pressupost, el Govern de la Comunitat Autó
noma intenta abrir una Uei que ja és oberta, perque la Uei 
de Finances dóna al Govern un marge increíble per actuar -
com ha de ser, a més, no és que aixó estigui malament -
obrint encara més les possibilitats d'actuació discrecional, 
sense limitació, del Govern. Només en turisme, el Sr Quet
glas parlava que les possibilitats d'endeutament en despesa 
plurianual que té aquest Govern passaven de 15.000 mi
lions; en Obres Públiques, al Capitol VI, amb el MOPU, 
podrfem anar als 24.000 milions de pessetes. 

És impensable que aqucst Govern ni cap allre es üquin 
en uns deules a llarg o a mig termini d'aquesta magnitud, 
pero el Govern demana la possibilÜat de poder-ho Cer, i en
cara més, encara demana més: En el mateix artjcle, al punt 
3, segon parAgraf, demana que les limitacions que s'esta· 
bleixen quant rus perccmalges del capitol i secció d'aquesl 
article, en despesa plurianual, el Conseller d'Hisenda les 
pugui modificar si els cOLltractes així ho preveuen. En una 
paraula, més oben ja no seran finestres i pones, jo cree que 
ja podrien llevar les paret de la ca a i deixar el camp ben 
oben perqu~ el Govern faci el que vu lgui. 

Amb aquest Projecte de Uci, no hi ha cap duble que la 
!libertat del Govern és absoluta quant a manejar els fons -
31.000 mílions més els d'empreses públíques - que els du
tadans posen en mans del Conseller d'Economia i Hisenda 
i la resta de Consellers. Que el Govern no utilitzi aquesta 
capacitat i IIibertat per incompetencia o pel que sigui, és un 
tema a pan, peró que té u.na absoluta Uibertat, sense cap 
més control que el conerxemenl del Parlarnent quanl a la 
utilitzaeió deis 31.000 milions de pes etes, aixo és així, ¡en
cara en valen més, no per enguany, sinó per al fulur. Nosal
tres creim que el Parlament s'ho hauda de planlejar i dir-lí 
al Govern: es limitin vostes, i ja que tenen tanta Ilibertat, 
no demanin, a més a més, que enguany i els próxims cinc 
anys els deixem fer el que vulguin amb els fans de la Comu
nitat Autonoma. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ I GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Per contestar les pregun
tes que ha fet el Sr Quetglas, dir-li que efectivament de les 
al tres Comunitats es pot canviar tat, pot canviar tot a peti
ció del Conseller d'Economia i Hisenda, del Departament 

corresponent, aquestes són les úniques paraules que can
vien d'uns als altres, i que tot es pot canvíar, aixó sí, previs 
els informes oportuns, quasi to18 diuen el mateix. Per tant, 
no veim per qu~ nasal tres no ho puguem fer. Vost~ diu que 
no és necessario Esperem que no ha sigui, pero aixo no vol 
dir que no sigui convenient. També diu que és una xifra 
molt grossa i que no hi arribarem maí. També esperem no 
arribar-hi mai, pero ¿i si hi hem d'arribar? 1 si hi haguéssim 
d'arribar? Si em permet la broma, vale más que zozobre que 
"quezo"¡alte. 

Quant al Sr Alfonso, sempre diu el mateix. Cada vega
da que jo faig una comparació amb les al tres Comunitats, 
voste sempre s'aixeca i diu que qued a mitja part, pero vos
te no m'ha acabat mai la pel.Jicula. Jo he dit tot el que sé i 
dic tot el que trob de les altres Comuníta18 i voste sempre 
diu que no ho die tot, peró mai no acaba de contar alló que 
falta, aixó per una part i, per una altra, que tenim Llei de 
Finances ja ho sabem, perque precisament l'apartat 1 de 
l'artícle 4 diu: "El nombre d'exercicis als quals podran apli
car-se les despeses regulades a l'article 45 de la Llei de Fi
nances d'aquesta Comunitat Autonoma no sera superior a 
cinc", o sigui que tenim clar que hi ha una Llei de Finances. 
Per tant, no ha donat cap argument per convencer-nos i no
saltres continuarem en la postura que teniem de votar-los 
en contra. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes 3232, 3233 i 3234 del Grup 
Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, té la 
paraula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Després d'aquest debat llarguet, si el CDS i PSOE pro
posaven 4 anys en lloc de 5 i nosaltres en proposam 2, ani
rem ben servits. Per tant, ja no argumentaré gaire i estalvia
ré a la majoria haver-me de replicar sobre aquest tema. 

No obstant aixo, vull argumentar molt breument la ter
cera de les esmenes que ha esmentat el Sr President, que és 
a l'apartat 2.B. El text del Govern diu: "s'exceptuen de les 
limitacions anteriors de les despeses plurianuals les despeo 
ses corresponents a la subscripció i al desemborsament de 
títols representatius del capital d'empreses públiques o no 
públíques". A nosaltres ens pareix que aquest "o no públi
ques" hauria de desapareixer, perque aqui sI que realment 
entram en un terreny molt perillós. Creim que aixo no és a 
cap tebria de les que nosaltres hem analítzat ni tampoc a 
les lleis de pressuposts de distintes Comunita18. Aquí si que 
m'agradaria que el Govern, el Grup POPULAR, el Grup 
d'UM o el MIXT, que qualcú ens expliqui aquest "o no pú
bliques", perque ho veim perillós. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Capó. 
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EL SR CAPÓ I GALMÉS: 

Efectivament jo li agraesc que ens eviti allargar el de
bat, el comprenc perfectament, pero ha fet una menció a 
una esmena nova demanant llevar el "no públiques" i jo 
vull incidir en aquest punt per dir-li que hem de recordar 
que la Llei d'Entitats Autonomes i Empreses Públiques 
vinculades a la Comunitat, qua n regula regims d'empreses 
vinculades - són vinculades quan la participació de la Co
munitat Autonoma oscil-la entre el 10 i el 20% del capi
tal -, consagra la possibilitat d'aquesta administració a par
ticipar en empreses sense arribar a tenir majoria, i alesho
res passarien a ser empreses públiques. Per aixo no li po
dem acceptar suprimir la menció "no públiques", ja que tal 
com ve al text el contingut és més ampli; crec que és més 
correcte i que ens causaria problemes acceptar la seva es
mena. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Te la paraula el Diputat Sr Serra. 

- EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Jo conec perfectament la normativa a la qual ha fet re
ferencia el Sr Capó, pero és que aquí anam a exceptuar les 
limitacions anteriors, les que voste ha discutit fa una estona 
amb el Sr Quetglas i el Sr Alfonso, és a dir, que aquí les 
"empreses no públiques", en les quals la Comunitat Auto
noma en definitiva hi té una participació petita, vostes les 
exceptuen de les limitacions que preveu la mateixa llei. A a 
nosalt~es ens pareix que a,quí hi ha qualque cosa que no en
tenem o un error gros. 

EL SR PRESIDENT: 

A part de les dues esmenes que ha defensat, el Grup 
Parlamentari SOCIALISTA té la núm. 2875. Si la vol de
fensar, té la paraula el Portaveu Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Ho faré molt breument, perque practicament he defen
sat aquesta esmena quan parlavem de la llibertat del Go
vern. Segons tot el que hem dil, el Govern i el Conseller 
d'Economia i Hisenda poden variar els percentatges d'a
nualitats, les quantitats aplicades, etc., és a dir, més lliber
tat ja no és possible. El Conseller d'Economia i Hisenda i 
el Govern poden fer, quant a despeses plurianuals, allo que 
els doni la gana, i nosaltres creim que el Parlament hauria 
de controlar aixo. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que hi vulguin intervenir? 

Acabat el debat, aquesta Presidencia entén, en primer 
lIoc, que les esmenes 3232 i 3233 del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES es donen per retira
des. Jo ho deman, si valen que es votin es voten; és perque 
voste ha dit que si no valen cinc annys, manco en voldran 
dos. Es poden donar per retirades, no? També entenem 

que es poden votar conjuntament les 3373 i 3374 del Grup 
Parlamentari CDS i les 2873 i 2874, votant per separat la 
3234 del Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES i la 
2875 del Grup Parlamentari SOCIALISTA Té la paraula 
el Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gracies, Sr President. La 3374 no fa referencia a les 
despeses plurianuals, sinó a l'excepció de les empreses. No
saltres defensam la supressió de l'apartat B de l'article 4.2; 
no hem defensat l'esmena, pero ho donam per fet en els 
seus termes. 

EL SR PRESIDENT: 

Molt bé, Sr Quetglas. Aleshores podem sotmetre con
juntament...? Ho deman. Sí, Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

La darrera també es refereix a limitacions llevades del 
Govern, per tant es poden votar totes juntes. 

EL SR PRESIDENT: 

I la 3234 del Grup Parlamentari SOCIALISTA també? 

(Pausa.) 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de les esmenes 
3373 i 3374 del Grup Parlamentari CDS, l'esmena 3234 del 
Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES i 
les esmenes 2873, 2874 i 2875 del Grup Parlamantari SO
CIALISTA, es valen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. Queden rebutjades les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'article 4 tal 
com ve al Dictamen de Comissió. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 27. Abstencions, 1. Queda aprovat l'article 4 tal com ve 
al Dictamen de Comissió. 

Segons el Dictamen de Comissió, l'article 5 queda sen
se contingut, ates que va ser rebutjat en Comissió, pero hi 
ha un vot particular del Grup Parlamentari POPULAR per 
recuperar el text d'aquest article. Per defensar aquest vot 
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particular té la paraula el Diputat Sr Miquel Capó. 

• EL SR CAPÓ I GALMÉS: 

Moltes gnkies, Sr President. Un article 5 tan impor
tant com el de les normes generals de modificacions de cre
dit jo cree que és millor que sigui dins I'articulat de la lIei, 
perque realment una lIei sensc aquest articlc quedaria bas
tant coixa. Per tant, en principi nosallres pcrmetem el vot 
particular perque efectivament hi hagi I'article lal com ve
nia al text de la llei. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

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

, EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. Nosaltres pensam que la lIei esta 
bé aro com ve de Comissió, perque I'article 5 - normes ge
nerals en modificació de crMit - és una vegada més una 
exoneració de les obligacions disciplinaries que la Llei de 
Finanees imposa a l'Executiu per a la modificació de cre
dits. Tal com venia en el Projecte del Govern, I'article 5 té 
quatre apartats. EIs tres primers són cOpies literals del con
lengut de la Llei de Finances; per tant, la seva presencia 
dins la Llei de Pressuposts per a l'any 1991 és absolutamen! 
inútil, perque en qualsevol ~ rcgeix la L1ci de Finanees i 
no aporten res; l' important és e l punl4 d'aquest anicle S, 
que excepciona - no se sap per que ni hi ha cap explicació -
les lransferencies de crMit de les obligacions que imposa 
I'article 53 de la Llei de Finanees. 

Per que? No hi ha cap explicació. Bvidentmenl n'hi ha 
una, que és dins la Hnía de les argumentacions que el Sr 
Capó ve reiterant alllarg de tOl el ffial{; que així és més cO
mode. Evidentment, és més comode, pero també ho seria la 
llei d'article únic a la qual m'he referit en la discussi6 de 
I'article anterior, és a dir, que una vegada més exoneram el 
Govern de la Comunitat Autonoma de les obligadons de la 
Llei de Finanees. Nosaltres volem oferir una transaccional i 
acceptaríem la recuperació deis apartats 1, 2 i 3 de l'article 
5. Deixam el 4 perque no hi cap raó ni cap argument con
vincent a favor de la continuitat del punt 4 de I'article 5; en 
cas contrari, votaríem en contra del vot particular. Grades, 
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. Amb una suavitat que hem de reco
neixer al Govern i com ha dit el Sr Quetglas - en aquest de
bat ens repetim molt, logicament -, a través d'aquest article 
5 s'intenten passar unes modificacions de crMit sense dos 

tipus de limitacions que són bastant importants. A mi m'a
gradaria recordar el que diu la Llei de Finances que aquest 
artide intenta retirar, o que retiren. La Llei de Finanees, a 
l'article 53.C. que segons la prop sta que fa el Govem S'3-

nul.la, que no queda en vigor, diu: "No es podran minorar 
ni incrementar crMits que, coro a consequencia de lransfe
rencies anteriors, hagin estat objecte d'increment o minora
ció, respectivament, a no ser que afectin a credit de perso
nal o es derivin dellrasp~ de competencies als Consells In
sulars", primera Limitació que el Govern es vol ueure del 
damunt. Segona lirnitació: "que lota modificació de crMit 
requerinll'informe preví de La i111ervenció general o, si per
toca, delegada". 

Per que el Govern es vol treure del damunt aquesta li
mitació? És molt senzill. Si Ilegim l'article 53.l.C, veim cla
rament que la Iimitació de la Llei de Finances és que no es 
puguin fer lransfe~encies de crMit en aqueIls temes on ja -
s'hagin fel transferencies anterioriorment, bé per ampliaciÓ 
O per minoració. E l Govern, encara que hagi minorat unes 
panides per passar-les a un aItre Hoc, vol poder fer tran
quil.lamen llransferencies de crMit en aquclles partides mi
norades; i ha incorporal credit a qualque secció o a qual
que anicle, el Govcrn vo l poder cominuar fem lransferen
cíes de erMit sobre aquest anicle, aquesta secció o aques l 
capítol. 

Quin és el tema? Que, logicament, la transparencia de 
liquidacions pressupostaries, del control parlamentari del 
pressupo l, desapareix de forma absoluta. La fosca més to
tal cau damUnl l'actuació pressupostaria de la Comunitat 
AutOnoma, el Govern vol que des de fora tOl sigui fose com 
una nit sense Iluna i el Parlament, com és logic, vol trans
parencia en l'acLUació del Govern. Nosallres opinam que és 
bastant greu, que no és un tema merament tecnic que desa
pareixi l'apariat 53.l.C de conlrol de les transferencies de 
crMit, i taOlbé molt greuque desapareixi en aquest lipus de 
transferencies, que ja són una obertura a les limitacions 
normals, l'obligatorietat de l'informe de la Intervenció Ge
neral de la Comunitat Autonoma. 

Creiru que al Govem no Ii interessa gens la cJaredat en 
e ls comptes públics. En els deu tenir molt elars pero no 
vol que la resta de persones elegides pel poble d'aquestes ¡
Hes tenguem cIar corn es manegen els doblers públics i, per 
tanl, e ns proposa aixó. La veritat, Srs Dip\llats, és que ja 
comenc;a a er hora de limllar I'actuació económica del Go
vern. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació el Vot 
Particular del Grup Parlamentari POPULAR. 

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

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

Abstencions? 
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Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 27. Abstencions, 1. Queda aprovat el Vot Particular de 
recuperació de l'artic1e 5 del text i en aquest cas queden 
mantengudes, si les volen defensar els Grups Parlamentaris 
corresponents, les esmenes 3235 i 3236 del Grup Parlamen
tari NACIONALISTA I D'ESQUERRES. 

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

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gnkies, Sr President. Nosaltres pensam que aquest ar
ticle és important, creim que és bo que existeixi l'article a 
la Llei de Pressuposts, pero no com l'ha dut el Govern i per 
aixó propugnam una supressió clara al primer apartat de 
les normes de desenvolupament respectives que esmenta. 
Per que? Perque a nosaltres ens pareix que basta parlar de 
la Llei de Pressuposts i de la Llei de Finances; si a més d'a
questes lleis, encara hem d'esperar normes de desenvolupa
ment respectives haurfem de donar la raó al Sr Alfonso, 
perque aquí realment ja hi cabria qualsevol cosa i ens pa
reixeria, no soIs un anacronisme, sinó fins i tot tecnicament 
molt preocupant que s'utilitzAs aquesta sistemlltica. Per 
tant, la primera esmena respecte d'aquesta supressió és ob
via. 

Amb la segona esmena, la 3236, proposam una modifi
cació al punt 4. El punt 4 del Govern diu que les transfe
rencles de crMit a les q\,lals fan referencia els articles 50, 51 
i 52 de la Llei de Finances quedaran subjectes exclusiva
ment a les limitacions que estableixen els apartats A i B de 
1'article 53 d'aquesta llei, és a dir que aqui ja jugam perfec- . 
tament a tornar endarrera la Llei' de Finances, la realitat és 
aquesta. La veritat és que el fet que la Llei de Pressuposts 
del 91 torni enrera la Llei de Finances de la Comunitat ens 
pareix bastant impresentable i per aixó feim una proposta 
rigorosa de modificació, que és que les transferencies de 
erMit a les quals fan referencia els articles 50, 51 i 52 de la 
Llei de Finances de la Comunitat Autonoma 1/86, de 5 de 
febrer, quedaran subjectes a les limitacions que estableix 
l'article 53 de 1'esmentada llei, és a dir que res d'apartats A 
i B, sinó tot 1'article. 

A més a més, tenim dubtes reglamentaris que una Llei 
de Pressuposts pugui tornar enrera una llei d'aquest Parla
ment, com ho és la Llei de Finances. Aquí sí que realment 
creim que el Govern fa un favor molt petit, molt petit, a la 
democnkia parlamentAria. GrAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Per defensar l'esmena 3231 del Grup MIXT, té la pa
raula el Diputat Sr Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. No es tracta solament de tenir 
un control, sin6 que hi hagi uns coneixements puntuals del 
que fa el Govern. Crec que és important per a tots i que hi 

ha d'haver una vertadera transparencia; no hi ha més de
fensa que aquesta. GrAcies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les es menes 3377 i 3378 del Grup Parla
mentari CDS, té la paraula el Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Perdó, Sr President. Jo crec que amb la incorporaci6 
de 1'article 5 a causa del vot particular del Grup POPU
LAR, també es defensable l'esmena 3375 de modificació 
parcial de l'article 5. 

EL SR PRESIDENT: 

Segons la informació que té la Presidencia, la seva es
mena 3375 i la 2877 socialista varen ser rebutjades en vota
ció conjunta a la Comissió; per tant, no es mantenen ni 
existeixen cap de les dues. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Perdó. Efectivament varen ser rebutjades en Comissió 
i nosaltres les hem mantengut a Plenari; el que passa és 
que no tenia sentit defensar-la si l'article 5 no existía, peró 
de la mateixa manera que la Presidencia ha donat 1'oportu
nitat de defensar 1'esmena del Grup Parlamentari NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES perque l'article 5 ha conti
nuat en vigor, al meu judici nosaltres, que tenim 1'esmena 
3375 a 'l'article 5, lógicament hem d'entendre que també 
queda rediviva des del moment que l'article 5 ha quedat in
corporat de bell nou. 

EL SR PRESIDENT: 

Pot defensar l'esmena, Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Moltes grAcies, Sr President. La nostra esmena a 
aquest article 5 altra vega da vigent pretén la supressió del 
punt 4. Que vol el punt 4 del text del Govern? Suprimir, 
deixar sense efecte el punt C i el segon de 1'article 53 de la 
Llei de Finances. Que vol dir, aixó? Vol dir que la limitació 
prevista a la Llei de Finances de manera que no es puguin 
fer modificacions de crMit - per dir-ho d'una manera clara, 
que en aquelles partides de les quals s'hagin llevat doblers 
no n'hi podran posar i en aquelles on ja n'havien posat no 
en podran llevar -, evidentment un principi de disciplina 
pressupostaria recollit a la Llei PressupostAria General de 
1'Estat i en bon sentit a la Llei de Finances, es pretén dei
xar sense efecte. 

També es pretén deixar sense efecte - i aixó és més 
greu, Srs Diputats - el punt segon de 1'article 53 de la Llei 
de Finances que diu: "Tota modificació de credit requerircl 
l'informe previ de la Intervenci6 general o, si pertoca, dele
gada", i aixo és més preocupant. Per que vol el Govern de 
la Comunidad Autonoma que les modificacions de crMit 
siguin exonerades de 1'informe de la Intervenció delegada? 
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La resposta és faci!. Perque l'informe de la Intervenció de
legada normalrnent sol ser molest, incOmode i moltes vega
des resulta que obliga al compliment de la Uei, i aixo ja sa
bem que per gestionar un pressupost sempre és molest i 
més valllevar-ho, aixo és clarissim. 

Per tant, nos al tres proposam que la Llei de Finances, 
llei consensuada, llei que limita d'una manera absoluta
ment raonable les autoritzacions deis crMits i l'exercici de 
la gestió pressupostaria ... , en resum: que no hi ha absoluta
ment cap raó per la qual aquestes dues referencies impor
tants de la Llei de Finances quedin sense efecte dins la ges
tió pressupowlria per a l'any 1991. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes 2876, 2879 i 2880, on pareix 
que hi va haver un text transaccionat a tres mesos en lloc 
de dos, i també per si vol defensar I'esmena 2877, que va 
ser votada i rebutjada conjuntament amb la del CDS, i la 
2878, que també va ser objecte de votació conjunta amb la 
3375 del CDS, té la paraula, per part del Grup SOCIALIS
T A, el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Tot el conjunt d'esmenes que crec que tots hem defen
sat, fins i tot el Sr Ricci, amb el qual per una vegada i sense 
que serveixi de precedent el nostre Grup- esta d'acord, in
tenten una cosa: senzillament no permetre que el Govem 
es llevi les poques limitacions quant a l'execució pressupos
taria que amb motiu de transferencies de crMit li imposa la 
Llei de Finances. Dit aixo, hem acabat la historia. Encara 
que tal vegada per la mecanica parlamentaria falti un vot o 
dos, els Grups majoritaris d'aquest Parlament, els Grups 
que representen la majoria de la població d'aquestes illes, 
Srs Diputats del PP i Srs del Govern, volen que les limita
cions de la Llei de Finances es mantenguin; valen aixo, fins 
i tot el Sr Ricci ho vol. El Grup minoritari, el Grup amb 
manco vots globals de les darreres eleccions vol que el Go
vern no tengui cap limitació quant a intervenció deleg~da 
ni quant a limitacions de possibilitat de transferencies de 
crMit en aquelles operacions que ja s'han modificat per 
transferencia. 

S'ho han de plantejar. Si realment vostes no pensen 
que la democracia parlamentaria és un ha me amb vot aqu[ 
dins, sinó que representam uns ciutadans, vostes haurien 
d'acceptar aquestes es menes , haurien de mantenir la Llei 
de Finances, haur[em acabat la historia i es mantendria 
l'article 5, senzillament perque la majoria del poble d'a
questes illes representada aquí vol que es mantengui la Llei 
de Finances. 

EL SR PRESIDEN'f: 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Jo només valía tranquilit-

zar els diferents Portaveus que han intervengut en els de
bats de cada esmena. Aquí no es tracta de bloquejar res, no 
es tracta de fugir d'intervencions delegades, no es tracta de 
res de tot aixo; si en fuig, és perque ha ha informat el Di
rector General de Pressuposts, que val tant com l'altre per 
delegació expressa i no hi ha res a dir. 

Per una altra banda, aquest apartat 4 de l'article 5 mi
llora la Llei de Finances. Tot aquest debat l'hem centrat en 
el fet que no posa l'apartat C a l'article 4. Que diu, l'apartat 
C? L'apartat C diu: "Les transferencies de crMit a les quals 
es refereixen els articles 50, 51 i 52 estaran subjectes a les 
següents limitacions: no podran minorar ni incrementar 
crectits que com a aconseqüencia de transferencies ante
riors hagin estat objecte d'increment o minoració, respecti
vament, llevat que afectin a crectit de personal o es derivin 
del traspas de competencies als Consells Insulars". Aixo vol 
dir que si hi ha un~ modificació de créctit de 1000 pessetes 
aixo ja podria quedar bloquejat, de manera que el fet de 
llevar aquest precepte dóna més agilitat a )'Administració 
Autonomica, no deixa d'actuar en l'execució deIs progra
mes de despeses que tengui i evitam aquests petits proble
mes com el de les 1000 pessetes. 

Per altra banda, el Parlament, tant amb l'articJe 103 
com en totes les altres informacions que es donen aquí, té 
un control més que suficient de totes les activitats, fins i tot 
jo m'atreviria a dir que quasi quasi massa detallada, la qual 
~sa ens du a un munt d'estudis, de quilos de paper, no crec 
que mai s'hagi negat la informació en cap sentit, és a dir, 
que ja que som ben atesos en aquest respecte i que podem 
saber i fiscalitzar perfectament l'assumpte, no veim per que 
negar-nos a un apartat de l'article 5 que efectivament mi
llora la competencia de la des pesa de les diferents conselle
ries. Moltes grAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sí. El Sr Capó ha dit la veritat, aixo dóna llibertat ab
soluta al Govern per fer el que vulgui, és ver, tenen raó, ho 
ha reconegut i és aro, pero on no ha dit la veritat és respec
te del control parlamentari i els quilas de papero És ver que 
arriba molt de paper en aquest Parlament, és ver que arri
b.~n quilas de paper de la Comissió del 103, és ver, pero cu
riosament no arriba el que es demana de la mateixa ComÍS
sió. Parlant de control parlamentari, que és el tema d'a
quest article, fa vuit mesas que hem fet una petició d'am
pliació de documentació de l'article 103 i podem esperar 
d'asseguts, el Govem no s'ha molestat a presentar-la. Ens 
referim a tota l'execució pressupostaria de la vía de cintura, 
el Conseller ens va enviar un escrit que no era el que dema
navem, pero el Govern no ho ha dut. Al final, Sr Capó, la 
veritat és que voste s'ha adonat perfectament que la supres
sió deis apartats 1.C i 2 de l'article 53 no és bona de defen
sar i, per tant, no l'ha defensada. 

EL SR PRESIDENT: 
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Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació les es
menes que han quedat mantengudes una volta incorporat 
el text de l'artide 5. 

Sí, Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. A l'artide 5 hi ha més esmenes 
que queden vives, amb motiu de la seva reincorporació. En 
concret, l'esmena 3376 del Grup Parlamentari CDS; jo crec 
que la 2878 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, que és 
coincident amb el seu text, i la 3377 del Grup Parlamentari 
CDS, que també fa referencia a addició de nous punts a 
l'artide 5. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Quetglas, jo li he donat la paraula perque defensas 
les esmenes 3377 i 3378, Voste ha sortit dient que li faltava 
la 3375, jo em pensava que ho havia defensat tot junt. Són 
vives; el CDS treia les 3377, 3378, 3375 i 3376. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Deman disculpes, Sr President, perque jo només he de
fensat la 3375 i no he al.ludit les altres. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula per defensar les altres. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Moltissimes gracies, Sr President. Nosaltres demanan 
l'addició d'alguns nous punts 'a l'artide 5, un molt senzill: 
Amb carree als crMits incorporats per aplicació del que 
disposa l'artide següent, l'article 6, no es podran realitzar 
transferencies. Aixo pareix bastant obvi, la incorporació de 
romanents és una qüestió absolutament excepcional i deri
vada del fet finalista de la partida implicada o del concepte 
de despesa implicada; per tant, només s'incorporen aquells 
romanents d'exercicis anteriors per complir I'obligació que 
empara aquella partida concreta i, per tant, sembla absolu
tament logic que es conservi la impossibilitat de realitzar 
transferencies en relació amb la incorporació. 

L'esmena 3377 diu que el Parlament tengui coneixe
ment d'aquelles modificacions que afectin quantitats im
portants de les partides pressupostaries. Nosaltres estimam 
que quan hi hagi una variació de més o manco el 15% de la 
consignació inicial d'una partida, sigui necessAria I'aprova
ció previa quan sigui més del 10% de la consignació inicial 
de caphols o seccions que tenguin autorització de la Co
missió d'Economia i Hisenda. Aixó ha estat en altres pres
suposts d'aquesta Comunitat Autónoma i no ha significat 
una impossibilitat de gestió per part de l'Exeeutiu, només 
una vegada va ser necessari per una qüestió relativa a la 
Conselleria de Cultura que es va tramitar en qüestió de 
dies. 

Per tant, no és una limitació excessiva. Jo vullllegir un 

text a les Sres i Srs Diputats. Diu: ''Vostes no han complit 
mai el pressupost que han dut aquí, vostés han garantit el 
major grau de discrecionalitat conegut no solament en l'e
laboració, sinó també en I'aplicació deis pressuposts, vostes 
han acabat amb la credibilitat necessAria que ha de tenir el 
principal instrument de la política eco nO mica i vos tes han 
fet tot el possible perque els ciutadans no creguin molt en 
aquest debat, ni tan sois en els pressuposts". Aquestes pa
raules no són del Sr Alfonso, ni meves, ni d'un Diputat de 
l'Oposició, són del Sr José Mana Aznar en relació amb el 
Debat deis Pressuposts de I'Estat per al 1991 i jo els vull 
recordar que la Llei de Pressuposts de l'Estat per al 1991 
conté una regulació estricta de les subvencions, de les con
cessions i de l'exigibilitat d'actuació deis qui reben les sub
vencions. 

La Llei de Pressuposts de I'Estat per al 1991 conté 
unes limitacions de les quanties deis crMits disposats efec
tivament en relaci6 als ingressos, que no superaran mai el 
5% d'aquests; té límits al deute públic; les modificacions i 
ampliacions de erMit es limiten a casos extraordinaris com 
les des peses amb motiu d'inundacions; no es poden efec
tuar transferencies contra les incorporacions, i a pesar de 
tot aixo mereix aquest judici del Sr Aznar. Jo em deman 
que diria el Sr Aznar si hagués de venir aquí a jutjar els 
pressuposts que vostes proposen. Que diria el Sr Aznar? Si 
del pressupost del Govern socialista - que nosaltres també 
hem criticat per excessivament discrecional - diu aixo, ¿que 
diria d'un pressuposf com aquest, que no és altra cosa que 
un xec en blanc al Govern perque faci el que trobi? Gra
cies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes grAcies, Sr President. Per contestar cortesa
ment a la interven ció del Sr Quetglas referent a I'esmena 
3376, jo li he de dir qua n llegia aixo en mallorquí, aquests 
panlgrafs en mallooquí - o en catala - m'ha enlluernat, per
que jo no sabia a que venia, i llavors diu que ho va dir Az
nar, pero Aznar ha va dir en foraster, no és igual. Ha va dir 
en foraster vol dir que ha va dir a Madrid, que no és el ma
teix, no és igual. 

Jo no l'entene, Sr Quetglas, és ver; hp he intentat pero 
no l'he pogut entendre: Abans, tanta critica perque no es 
compleix la Llei de Finances, sobre I'apartat e i tal, i ara 
resulta que, tal com s'ha previst, és un compliment esCfU
polos de la Llei de Finances i vostes ha canvien. Aquesta 
esmena seva diu,quant als clrrecs deis crMits incorporats, 
no poden realitzar-ze transferencies; ja no és necessari que 
aixo s'aprovi, és a l'artide 46.3 de la Llei de Finances. Diu: 
nEis romanents que en desenvolupament del que preveu 
I'apartat anterior resulten incorporats al nou exercici po
dran ser aplicats dins l'exercici pressupostari al qual s'acor
di la incorporació i en els supósits de les lIetres B i C per 
les mateixes despeses que causaren en cada Gas la conces
sió, l'autorització i el compromiso, aixo ho diu la Llei de Fi-
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nances, article 46.3. 

¿Resulta que ara, en les transferencies de credit, hem 
de marcar unes altres limitacions distintes de les que diu la 
Llei de Finances? ¿Ara a voste li va bé aixó i en canvi, quan 
per donar més agilitat a la despesa, quan voliem millorar 
un poc la Llei de Finances, no li anava bé? Hem de ser una 
mica coherents, hem de ser una mica coherents, a no ser 
que coincideixi una mica amb la cita del Sr Aznar en foras
ter i aquí ho digui en catala, i el que vulgui sigui un malen
tes control exhaustiu del Parlament a l'activitat del Govern. 

EL SR PRESIDENT: 

Per a replica, té la paraula el Diputat Sr Quetglas. 

o EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gracies, Sr President. Jo no vull cap malentes control 
de l'Executiu per part del Parlament, vull un control de I'E
xecutiu per part del Parlament. Si voste troba que aixó és 
un malentes, voste també es posi la disfressa d'enterrador 
de Montesquieu i vagi a l'enterrament. 

De totes maneres no es tracta d'aixo. Nosaltres volem 
que es compleixi la Llei de Finances, I'apel.lació a la cohe
rencia Ji ha vaig jo: per que retiren articles en vigor de la 
Llei de Finances que suposen una perdua absoluta de con
trol? Jo Ji vull explicar una cosa i amb aixó practicament 
reduirem les defenses de la resta de les nos tres esmenes al 
seu enunciat, perque el bessó de la nostra oposició a aquest 
pressupost.realment descansa en aqueSts arguments: nosal
tres consideram que tota la discussió posterior en materia 
de seccions, si ens posam a discutir si hi ha d'haver 5.000 
milions de pessetes més a Cultura o 3.000 milions manco al 
programa d'Economies Socials, no té absolutament cap va
lor amb aquest text, perque amb aquest text la vinculació 
deIs credits que aquest Parlament aprovara amb una quan
tia limitativa - aixo és l'expressió de la Llei de Finanees i de 
la Llei General PressupostAria - no valdra res; perque amb 
aquest text el Govern pot fer exactament el que li doni la 
gana sense que aquest Parlament se n'adoni fins que arribi 
la liquidació pressupostaria, i aleshores, sincerament, Sr 
President i Srs Diputats, tata la discussió de les seccions 
pressupostAries deixa de tenir cap sentit, no té absoluta
ment cap raó de ser que perdem aquí dies i dies discutint 
les assignacions pressupostaries si després qualsevol conse
ller, amb la firma del Conseller d'Economia i Hisenda, pot 
fer tates les modificacions que vulgui. Aquest és el motiu 
de la nostra oposició frontal i absoluta a aquesta Llei de 
Pressuposts. Gracies, Sr President. 

ELSR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votaciÓ tates les 
esmenes que s'han debatut. Aquesta Presidencia demana 
als Grups presentants d'esmenes si es poden votar conjun
tament, ates que pareix que totes van en el mateix sentit. 
Si, Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. Jo he vist matisos en les inter
vencions del Grup POPULAR; no sé si mimeticament té la 
voluntat de no acceptar res i en consequencia tot es pot vo
tar aro, i aro ho podríem votar tot seguit i avan~r les va
canees, o si hi ha qualque mínima intenció. Jo he vist que el 
Grup POPULAR efectivament ha mantengut debat contra
posat en cinc esmenes, pero en qualcuna no ha estat capa~ 
de rebatre les argumentacions de I'Oposició. Per tant, jo no 
sé si els hem conven~ut o si almanco els hem situat cap a 
una abstenció. No ha sé. 

EL SR PRESIDENT: 

Jo agraesc la seva perspicacia per veure matisos, jo no 
n'he vist cap, pero és possible que no és que el Portaveu no 
hagi pogut intervenir, tal vegada no ha volgut, aquesta és 
una llibertat que {enen tots els Diputats i Portaveus. Per 
part del Grup Parlamentari POPULAR, té la paraula el 
Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Nosaltres no hem fet ma
tisos, jo crec que voste ha pensat allo que quien calla, otor
ga i jo die que qui calla no diu res, aquesta és la qüestiÓ. 

(Rialles.) 

EL SR PRESIDENT: 

Per tant, Sr Serra, es poden votar conjuntament, se
gons el seu criteri? 

Passam, ido, a la votació: Sres i Srs Diputats que voten 
a favor de les esmenes 3235 i 3236 del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES; les esmenes 2876, 
2879, 2880, 2877 i 2878 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA; l'esmena 3231 del Grup Parlamentari MIXT i les es
menes 3377, 3378, 3375 i 3376 del Grup Parlamentari CDS, 
es valen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. D'abstencions, no n'hi ha. Queden rebutjades les 
esmenes que acabam de sotmetre a votació i, per tant, que
da incorporat l'article 5, recuperat pel vot particular que -
s'ha sotmes a votació oportunament. 

A l'artic1e 6 hi ha mantengudes les esmenes ... Sí, Sr AJ
fonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Un aclariment: en ponencia s'havia incorporat un 
apartat nou a l'article 5, que és el 5.5, transaccionat i votat 
per unanimitat, que era que les modificacions de crectit es 
publicarien al BOCAIB en el termini de 3 mesos des de la 
seva autorització. 
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(Pausa.) 

EL SR PRESIDENT: 

Si, Sr Alfonso. Aquesta esmena és la 2880, que s'ha re
butjat. 

(Pausa. ) 

Passam, ido, al debat de les esmenes mantengudes a 
l'article 6. El Grup Parlamentari CDS té mantenguda l'es
mena 3379. Per defensar-la, té la paraula el Portaveu Sr 
Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gracies, Sr President. La nostra esmena proposava in
genuament que les incorporacions de crMit tenguessin les 
mateixes limitacions que a l'article 5, amb les nostres incor
poracions, preteníem per a les modificacions de crMit. 
Com que ara les modificacions de crMit no ten en absoluta
ment cap limitació, no sembla convenient estendre la falta 
de limitacions a les incorporacions. Per tant, la retiram. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr Quetglas. Per defensar l'esmena 3237 del 
Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, 
té ia paraula el Dipu~t Sr Serra. 

ELSRSERRAIBUSQUE~: 

És una esmena tecnica de millora creim que substan
cial. No és que els tecnics de la Conselleria no siguin bons, 
pero creim que haur(em d'afegir a aquesta limitació quanti
tativa l'expressió "saldo d'execució per obligacions i dre18 
reconeguts". Ens pareix, Sr Forcades, que certament hauría 
de lIegir aquest paragraf, pensar-lo i incloure'l. NosaItres 
entenem que certament milIoraria moltissim l'anide 6.2 i, 
per altra banda, ens fa la impressió que no és un gran pro
blema, ates com queda la llei fins ara. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Partaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la 
paraula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPÓ I G,ALMÉS: 

Moltes grades, Sr President. Dir al Sr Serra que jo no 
veig tant cIar que aixo sigui una millora tecnica substancial 
del tema, com en ha dit. Per una banda dir-li, ell ja ha sap, 
que a part de la infinitat d'esmenes que Ji hem admes al 
Ilarg d'aquest pressupost, sempre que hi ha hagut una mi
llora tecnica li ho hem acceptat perfectament. Aquesta no 
li ha podem acceptar, perque no esta cIar que només sigui 
una millora tecnica. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Retirada l'esmena 3379 per part del Grup Parlamenta-

rí CDS, procedeix sotmetre a votació l'esmena 3237 del 
Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputa18 que en voten a favor, es volen posar 
dre18? 

Sres i Srs Diputats que en voten en contra, es volen 
posar dre18? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. Queda rebutjada I'esmena que aca
bam de sotmetre a votació i passam a votar l'article 6 tal 
com ve al Dictamen de Comissió. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vo18 a favor, 30. Vo18 en con
tra, 27. No hi ha: abstencions. Queda aprovat l,article 6, que 
acabam de sotmetre a votació. 

A l'article 7 es mantenen les esmenes 2882 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA i la 3238 del Grup Parlamen
tari NACIONALISTA I D'ESQUERRES. Per defensar 
l'esmena 2882 i per part del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, té la paraula el Diputat Sr Alfonso. 

. EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

No perque des de fa set anys defensem d'una manera 
reiterada i-amb exit escas, per no dir nul, aquesta es mena al 
pressupost, li donam manco importancia. L'esmena en 
qüestió és l'esmena d'incompatibilita18. Hem volgut sortir a 
la tribuna perque no és una esmena d'execució pressupos
taria, és una esmena d'execució poUtica d'un govern, és una 
esmena de cIaredat en l'actuació economica pública d'un 
govem d'una Comunitat Autonoma d'un Estat, d'un país. 

Nosaltres demanam - igual que ho demanen el CDS, el 
PSM i en definitiva to18 els parti18 - que els al18 carrees de 
la Comunitat Autónoma - excIoc el President, és incompa
tible - siguin incompatibles amb qualsevol tipus d'activítat 
pública o privada, llevat de l'administració del seu patrimo
ni. Nosaltres demanam que el Conseller X, que el Director 
General Y, el Secretari General Tecnic Z, no puguin tenir 
el seu despatx obert, no puguin fer negocis al marge de po
der arreglar casa seva, obviament, o de mantenir el seu pa
trimoni; logicament, de mana m salut pública, Sr Conseller 
de Sanitat, dins la Comunitat Autonoma. 

Crec que el Govern de la Comunitat Autonoma encara 
no ho ha entes. No sabem per que, pero no ha entes que un 
senyor amb una capacitat molt alta de decisió, que pren de-
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cisions de milers de milions de pessetes - sigui blanca o ne
gra, una urbanització poden ser mils de milions de pessetes, 
com ha quedat demostrat en aquest Parlament ~ no pot te
nir relació amb cap tipus d'aetivitat que es mogui al voltant 
d'aquests o uns altres milers de milions de pessetes. El Go
vern no ho ha entes perque no li convé, perque eIs Conse
llers no volen o, com deia un dia no sé quin membre del 
Govern, pel cas és igual, perque aixo baixaria encara més -
ell no deia encara més, aixo ho dic jo - el nivell d'aetivitat 
del Govern de la Comunitat Autónoma. 

Vos tes recordaran que fa molt poe temps un diari eIs 
definia com un Govern de mitja jornada i no eIs definia aixf 
perque fessin poca feina, que també és ver, sinó perque ets 
horabaixes o els matins, segons com véngui M, tenien eIs 
seus despatxos oberts. No tots, també ho hem de dir, no 
tots, pero una bona part tenien cls seus despatxos oberts i 
a11a, d'una forma obviament objectiva i sense interferir mf
nimamenl en l'activital pública - perque, com tothom sap, 
quan un senyor es posa de privat canvia absolutamenl i ja 
no és el públic - feien les seves activitats privades, els seus 
negocis, els seus assessoraments, els seus consells d'admi
nistració i les seves compres i vendes d'accions. 

El fel de mantenir dins la L1ei de Pressuposts i en al
tres instancies - proposta d'una Proposició de L1ei específi
ca: aixo no es pot regular ara, ja ho regularem; proposta a 
tots els pressuposts de fer incompatibles els Consellers: no 
es pot regular ara - el Govern manté que éS absolutament 
compatible fer negocis privats amb la cara pública i fer ne
gocis públics amb la cara privada. Aixo és la veritat i aixo és 
aixL 

Fa molt poe temps el Sr Damia Pons em va regalar un 
llibre que és realment simptomatic i que dedica un trosset 
molt interesant a aquest tema. Jo recoman el llibre aIs qui 
el vulguin llegir, ja sé que n'hi ha que no els agrada; és el 
llibre del Conde-Duque de Olivares, personatge bastant 
desconegut, encara que sigui un personatge molt important 
de la historia d'Espanya. El Conde-Duque, que substitueix 
realment a Lerma com a Primer Ministre o com a mentor 
de la polftica espanyola durant el segle XVII, als voItants 
del 1623, per sanejar la vida pública proposa que els Conse
llers d'Estat, que eren els Ministres, haguessin de declarar 
els seus béns, i parl de fa quasi quatre segles. Un home de 
la noblesa com el Conde-Duque, en un regim on el rei era 
el rei por encima de todo i un regim de favors, com ho va 
ser durant tota la historia, proposava que els Consellers 
d'Estal declarassin tots els seus béns i no poguessin perce
bre, quan actuaven com a Consellers d'Estat, premis, pre
bendes, etc., de l'erari públic, de l'erari del reL 

La cosa va anar molt endavant fins que es va aturar, i 
vostes no dirien per que. Aquest llibre ho conta i jo els ho 
recoman. Es va aturar per una qüestió curiosíssima: perque 
alguns Consellers d'Estat importants varen trobar que si ai
xo es generalitzava - perque deien que era important i sa 
per a la salut pública que es generalitzas - hi hauria nobles, 
tots eren nobles, que declarant els seus béns es veuria que 
no tenien el que aparentaven, és a dir, que tenien manco 
del que aparentaven. Aquf ens trobarfem exactament amb 
el mateix problema, pero al revés; aquí es veuria que els ne-

gocis privats donen més que l'activitat pública. 

Fa quatre segles, senyors, aquest país nostre es plante
java la incompatibilitat deis alts carrees, que no es va acon
seguir; més endavant, sí. En aquests moments i en aquest 
país, senyors del Govern, sou eIs ún.ics allS carrees de tots 
els governs autonoms, de totes les Comunitats Autonomes, 
que sou compatibles. Supos que els negocis deuen anar bé, 
perque si no, ningú no ho entén. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar 1'esmena 3238 del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES, té la paraula el Di
putat Sr Serra. 

ELSR SERRAI BUSQUETI: 

Gracies, Sr President. L'esmena del Grup NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES diu textualment que ha de figu
rar a la Ilei que les retribucions deIs alts carrecs del Govern 
i del Parlament seran incompatibles amb qualsevol altra re
tribució o treball remunerat, exceptuant les provinents de 
l'administració del seu patrimoni familiar. Aquesta fórmula 
que propugnam una vegada més i que el Sr Alfonso ja ha 
especificat fins i tot amb la subtilesa del Conde-Duque de 
Olivares, figura historica controvertida, per altra banda, pe
ro biografia molt interessant; die per altra banda sobretot 
pel que fa a les autonomies, pero I'exemple serveix per a la 

. qüestió que elll'ha volgut utilitzar. 

De fet, creim que aquesta fórmula existeix a tota la le
gislació comparada que nosaltres coneixem. Nosaltres, Sr 
Cañellas, som ben conscients que voste acaba una legislatu
ra amb alegries i sense, alguns dies amb alegries i d'altres 
no, pero suposam que vost~ és conscient que si hi ha un te
ma que preocupa la ciutadania de tot 1'Estat Espanyol, del 
qual n'han parlat molt els mítjans de comunicació i han in
flat la qüestió precisament és aquest: que tothom que trac
ta assumptes públics tengui les coses tan aclarides com si
gui possible, que hí hagi una transpar~ncia i voste sap que 
no es poden tirar pedres gratultament, el nostre Grup no 
ho fa ni ho ha fet, pero a nivell d'opínió pública, a nivell 
d'Estat, la preocupació ciutadana hi és i la gent vol que do
nem una mica de lliC;Ó públicament de dir: tenim eIs comp
tes clars, feím les coses perque ens agrada la feina pública, 
perque ens han votat, perque hem presentat un programa, 
perque tenim una ambició política, per que no? Volem 

. guanyar un jornal digne, hem de viure bé precisament per
. que fugi del cap de la gent allo que els governs han de fer 
embulIs de qualque manera; nosaltres creim que no, que -
s'ha de dir ben cIar que es guanya un sou digne i a partir 
d'aquest sou digne no hi ha d'haver embulls. 

Creim que I'opinió pública ha demana, que vol que 
aquest sigui un deis temes que es vagin definint. El seu par
tit, el Grup POPULAR, ha parlat molt d'aquest tema a 
Ajuntaments, al Congrés de Diputats, a moltes bandes, 
sobretat a mitjans de comunícació, i la veritat és que a no
saltres ens pareix bé que a nivell d'Estat Espanyol el Grup 
POPULAR adopti aquesta Hnia d'actuació i que ha promo
guí, que ho digui, pero també ens pareix que a més de dir 



7720 DIARI DE SESSIONS / Núm. 109/ 18. 19 i 20 de desembre de11990 

les coses s'ha d'actuar amb l'exemple. 

A hores d'ara, molta gent sap que no només és la qües
tió que hi hagi tres Consellers sense dedicació exclusiva. 
Evidentment aixo és un terna que ens preocupa, pero tam
bé ens preocupa que hi hagi molts alts carrecs amb despat
xos oberts, amb assessories, i aquest és un terna que li de
manadem que solucionas per al 91. Falta mig any, sabem 
que voste vol tornar a guanyar unes eleccions, nosaltres 
també voltem augmentar la nostra incidencia, pero ens pa
reix que aixo ho agrairia tota la ciutadania, és a dir, un cop 
de timó, i un cop de timó comen~ perque els alts ca.rrees 
del Govern - no només Consellers, sinó tots els que ente
nem per alts carrecs - i del Parlament donem aquesta petita 
prova de dir: a Balears volem una autonomia solida, serio
sa, amb més finan~ció, amb més deute públic, amb moltes 
més competencies i moltes més coses, pero la veritat, per 
consens parlamentari - perque la nostra proposta és d'es
triete consens - donam aquesta passa endavant i ja no ens 
aturarem mai més. 

Estic segur que consolídaríem moltfssim l'autonomia i 
la democracia en aquestes ilIes amb una mostra com aques
ta. Al marge de casuístiques puntuals, concretes, aquesta és 
la nostra intenció. Cregui, Sr Cañellas, que és una oferta de 
consens jo pens que digna i que si I'acordassim seria per a 
bé de tots i de l'autonomia de les Illes Balears. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? Per part del Grup MIXT, té la paraula el Dipu
tat Sr CarIes Ricci. 

EL SR RICCI 1 FEBR;ER: 

Gracies, Sr President. 

Jo vull subseriure totalment tant les paraules i la de
fensa que ha fet el representant del Grup SOCIALISTA 
com les del Diputat Sr Sebastia Serra. Ho vull susbscriure 
paraula per paraula, pero cree que aquest Parlament té al
guna cosa més a dir que tot a~(), ho he dit diverses vegades, 
aquesta sera la tercera o quarta vegada que diré que a més 
a més d'aquests senyors que vostes han enunciat, els Conse
llers i els Direetors Generals, com a alts carrecs en general 
del Govern, jo no sé fins a quin punt vostes poden separar 
la capacitat de moure milers de milions de pessetes, com 
deia el Sr Alfonso, en votacions puntuals que es fan en 
aquest Parlament, de les capacitats deIs Portaveus que en 
un moment coneret poden fer incidencies totalment deter
minades. Per a mi seria demagógie que només veiéssim una 
part de la qüestió i no fóssim capa<;os de veure el conjunt. 

Diferents Grups del Parlament han parlat molt de fer 
CÓrrer noticies determinades sobre si el Parlament o el Go
vern no actuam mai bé. Referint-se a una qüestió concreta, 
el Sr Serra ha dit que el poble ja vol de veritat una certa 
transparencia, pero tots hem de reconeixer que avui el po
ble té una opinió forc;a dolenta d'alguns Diputats i gover
nants en gran part perque els parlamentaris hem promocio
nat aquesta incidencia, i si no ho han fet directament els 

parlamentaris ho han fet els grups poHtics que d'una forma 
o altra han volgut fer una certa guerra de partits utilitzant 
sempre per sota ma molts portanoves pero mai demostrant 
allo que diuen amb documents que si fos necessari es po
guessin presentar a qualsevol jutjat. 

Per tant, per tot a~ que he dit, mantenc una vegada 
més que és veritat tot el que han dit els diversos Portaveus 
que han parlat abans i que tots hauríem d'acceptar la seva 
petició, pero també que s'hauria d'ampliar en molts punts i 
no die a tots els Parlamentaris, pero sí que tots els Dipu
tats, Portaveus, presidents de comissions d'aqu{ dintre po
drien resultar-ne afectats en tant que les seves possibilitats 
de modificacions, com deia el Sr Josep Alfonso, fossin tan 
importants o més que les d'alguns Consellers d'aquest Go
yerno Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, Sr President. Srs Diputats, aquest és un 
debat realment important; és un debat, a més, que en 
aquests moments també té lloc a les Corts Generals, al Se
nat, on es debat eIJamós anicle 33 de la LIei de Pressupos
ts de l'Estat, i és un debat sobre una qüestio que preocupa i 
ha preocupat el nostre Grup Parlamentari, que ha presen
tat dues iniciatives legislatives intentant regular les incom
'patibilitats deIs membres del Govern ¡deIs alts carrees, que 
aquesta Cambra ha rebutjat. 

Es evident que el debat sobre incompatíbilitats s'ha de 
lligar al debat sobre retribucions, perque d'altra manera 
duim la qüestió amb absoluta hipocresia. Moltes vegades, 
ho hem de dir, aquest debat sobre l'etica deIs carrees pú
blics es du amb hipocresia en relació amb les retribucions 
deIs carrees públies, no solament en aquesta Comunitat 
Autonoma, sinó arreu de l'Estat Espanyol. 

Jo vull citar la frase d'un relativament conegut lliure
pensador espanyol que deia que les classes dominants espa
nyoles sempre han basat la seva estructura de domini en 
carrees públies gratu'its i salaris de fam per als ensenyants. 
Historicament jo crec que aixo ha estat una veritat que en
cara ens arrossega, perque ens trobam en una situació on 
les retribucions deIs carrees públies es regeixen per la ver
gonya. És clar que s'ha produH un procés important en el 
camp de les retribucions públiques, que fa referencia als ni
veIls baixos i mitjans de I'Administració, que fins i tot s'han 
homologat als niveIls europeus, ho hem de reconeixer, pero 
aixo no ha succe"it en els nivells alts de responsabilitat tant 
funcionarial com política, i avui en dia ens trobam amb ab
surds com que els alts funcionaris se'n van de l'Administra
ció perque no tenen sous competitius amb els de l'empresa 
privada i l'Administració no els pot pujar aquests sous per
que superarien els dels Ministres o del President del Go
yerno 

Per tant, ens trobam dins una estructura retributiva 
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que no té homologació amb l'europea, que no té homolo
gaeió amb cap del mÓn i el debat es produeix en aquesta es
tranya situaeió en la qual nosaltres demanam les incompa
tibilitats dels alts carrees i des dels banes del Govem ens 
contesten que no es pot concedír la íncompatibilitat perqué 
amb aquestes retríbueions la gent valuosa, la gent que té 
una vida civil ben retribuida, no s'acosta a l'Administraeió 
Pública. Aleshores consagram un estrany principi de ..... 
que fara que al final només anirem a la política - i ha die en 
primera persona, encara que del plural - els qui no servi
rem per a una altra cosa. Aixo em pareix una qüestió que la 
nostra soeietat no pot acceptar i que s'ha de plantejar sense 
hipoeresies. 

En eonseqüencia, naturalment, nosaltres donarem su
port testimonialment aquestes esmenes, encara que les sa
bem mancades d'una reflexió en profunditat que cree que ja 
es produeix a distints forums, que cree que és necessarí 
plantejar seriosament i que fa referencia a la manca de re
sistencia de la comparació que tenen les retribucions deis 
responsables públies, tant exeeutius, com representatius, 
com els alts carrees executius de les Administracions públi
ques i de les empreses públiques en el nostre país en rela
ció amb la mitjana de la Comunitat Economica Europea i 
que produeix l'empobriment progressiu d'un deis millors 
capitaIs que ha tengut historicament l'Administració Públi
ca espanyola, que és el capital humll. 

Amb aixo don per acabada la meya intervenció, Sr Pre
sident. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Moltes grades, al Sr Ric
eL Voste que parla clar i conds ha centrat el tema, perqué 
fins que vosté ha parlat, amb l'afecció extraordinaria que té 
a la historia el Sr Alfonso i els coneixements profunds que 
en té el Sr Serra, quan han comenc;at a parlar del Conde
Duque de Olivares jo he arribat a la conelusió que no inter
vendria, perqué no entenia quasi res, pero efeetivament -
llavors ha veurem - el Sr Ricci ha centrat l'assumpte. 

Sr Alfonso, ja no som en temps del Conde-Duque de 
Olivares ni aquest és el moment de discutir la Llei de Ré
gim Jurfdic de l'Administració de la Comunitat Autonoma, 
que per altra banda, bé o malament, ja regula les incompa
tibilitats de manera suficient, com tampoc no és el lloc de 
discutir la seva esmena, perque em pareix que som a l'arti
ele 7 i la seva esmena era al 9 bis, si bé és ver que pel con
tingut és on pertoca, pero és igual. 

Jo estic d'acord amb el que ha dit el Sr Quetglas, és a 
dir, la seva interven ció m'ha semblat encertada, pero, tam
bé com he comentat abans, som a la Llei de Pressuposts. 
Tates aquestes reflexions estan bé, les reflexions del princi
pi de ... , etc., tot aixó esta bé, peró ara discutim la Llei de 
Pressuposts, no discutim un altre tipus de llei. El Sr Ricci 

ha centrat l'assumpte dient que a més dels alts carrees hau
rien de ser els Diputats i tal, i vosté en aquest aspeete em 
dóna la raó que avui, en el debat de la Llei de Pressuposts, 
no és el moment per tractar aquest assumpte; que és prou 
delicat, que és interessant i que s'ha d'aprofundir molt més 
que intentant posar una fita acceptant una esmena en 
aquest sentit. Si ha he en tés bé, aquest tema s'ha d'apro
fundir molt més i per tant hem d'esperar el moment pro
cessal oportú, que no és el dia d'avui. De manera que no
saltres votarem en contra d'aquestes esmenes, tenint en 
compte que si el día de dema es discuteix una llei d'incom
patibilitats o el que sigui, aixo no significa en absolut cap 
presa de postura ni molt menys que no volem les incompa
tibilitats; simplement votarem que no perque creim que 
avui no és el moment ni aquest ellloc adequat per discutir 
aquest assumpte. Moltes gracies. 

EL SR PRE~DENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOC~IST A i per a 
replica, té la paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

M'agradaría fer una replica breu a dos Portaveus que 
han dit coses molt interessants. Deixaré el Sr Ricci per al 
final, entre altres coses perque és d'un Grup molt més pe
tit, és eU tot sol. 

El Sr Capó diu que no és el moment oportú, que ja te
nim la Llei d'Administració de la Comunitat Autónoma 
que regula les compatibilitats - exaClament, no les incom
patíbilitats, les compatibilitats -, que una Llei de Pressu
posts no és el lloc adequat, etc., sel anys dient el mateix. 
Quan ha arribat el moment de regular les incompatibilitats 
vía Projeete de Llei, el seu Grup, logicament assessarat pel 
Govern, n'ha votat en contra; quan ha arribat el moment 
de regular que els alts carrees de la Comunitat Autonoma 
fossin incompatibles, el seu Grup - i el Sr Ricci, amb l'excu
sa deis Diputats, després en parlarem - han votat en contra. 

Vos tés han impedit que regulassim les incompatibili
tats en aquesta Comunitat Autónoma via Projeete de Llei 
perque no eIs interessa; no perqué no els interessa que Les 
incompaLibilats siguin regulades pel que aixO significa, sinó 
perque no els interessa que es regulin les incompatibilitats 
perque la majoria d'alts carrees o una bona part d'altS cAr
rees, Consellers, etc., caurien en iJ.legaUtat ¡si volien conti
nuar dins el Govem i als seus despatxos haurien d'optar -
optar vol dir elegir - el negad que fas pitjor o millar, o la 
seva vocadó, i aixó no interessa al Sr Cafiellas - que ell s[ és 
incompatible, perque ja hauria estat molt gros - i no inte
ressa a la resta de Consellers o alts cArrees d'aquesta Co
munitat Autónoma. 

Una excusa era - ha he dit des de la tribuna - que aixo 
baixaria molt el nivell dels alts carrees de la Comunitat Au
tónoma. Idó que baixi; jo no sé quin niveU tenen actual
ment els altS carrees de la Comunitat Autónoma, si és bo, 
regular, mitjancer, pero aixo és igual, que baixin, no fan fal
ta nivells d'aquest típus. Jo cree que el que baixaria possi
blement seria el nivell d'ingressos dels alts carrees de la Co-
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munitat Autónoma, aixó sí que ho creuria, no creuria una 
altra cosa. 

Mai no és el moment, mai no és ell10c oportú de regu
lar les incompatibilitats, mai no ho ha estat mentre vost~ 
han tengut majoria recolzats pel Sr Ricci. Evidentment no 
ens trobam en temps del Conde-Duque, a principis del se
gle XVII, per bé que en aquest tema ens hi acostam, en 
aquesta Comunitat Autónoma ens hi acostam, perque el 
Conde-Duque, que era jacobf en un món absolutament ja
cobf, amb molt de respecte per a les distintes organitza
cions i institucions públiques que configuraven el regne 
d'Espanya, com voste sap, a pesar de tot óbviament refor
mista en aquella epoca molt reformista, el Conde-Duque 
intenta entrar per aquest camí de salut pública i ho diu així 
de ciar. Vost~ ni ha intenten, ni ho intenten. Per tant, en 
aquest tema anam endarrerits respecte del segle XVII, en
darrerits, i aixó va per a vost~. 

Quant al Sr Ricci, estic encantat que estigui d'acord 
amb el que hem dit el Sr Serra i jo, si estar d'acord vol dir 
"posem fil a l'agulla i arreglem- ha", perque posar com a ex
cusa que hem de mirar si els presidents de comisions, por
taveus, etc., quan voste sap que l'Estatut en aquests mo
ments prohibeix donar un sou digne - digne, no importa 
gaire cosa -, en aquesta situació és dir "Jo estic d'acord amb 
aixó, peró em permetin que en voti en contra, perque no 
estic d'acord a regular les incompatibilitats". Ha ha fet ara, 
ha ha fet amb la Llei d'Incompatibilitats; per tant, els dis
cursos queden molt bé per al Diari de Sessions, pero la rea
litat és el vot perque regulin les incompatibilitats deis alts 
<:Arrees, cosa que avui no s'aconseguirA, com no es va acon-. 
seguir fa dos anys amb la Llei d'lncompatibilitats. 

Si hi ha manera de fer incompatibles altres polítics, 
cap problema ni un, Sr Ricci; el que passa és que voste no 
ha ha proposat mai i obviament el Govern tampoc, perque 
per fer incompatibles alguns portaveus o presidents de co
missió, com ha és vos te, etc., primer s'han de fer incompati
bles els alts <:Arrees i el que fa mal, el que no valen, el que 
no vol aquest Govern és incompatibilitzar els interessos 
públies amb els seus interessos pr.ivats, no és res més, el te
ma és aq uest. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí; té la paraula el Diputat Sr Ricci. 

EL SR RICCI ~.FEBRER: 

GrAcies, Sr President. El Sr Josep Alfonso, que té el 
mal costum de dir sempre el contrari de la veritat, fa un 
moment ha informat aquí que el Sr Ricci havia votat a fa
vor del Govern. Per canviar el seu sistema, Sr Josep Alfon
so, hauria de saber que el Sr Ricci es va abstenir i que avui 
s'abstendrA una altra vegada per la senzilla raó que ja fa 
mesas fa oferir al Grup SOCIALISTA que si modificava la 
proposta i l'ampliava als Diputats, hi estaria totalment d'a
cord. Només a<;o, Sr President, per aclarir postures. 

EL SR PRESIDENT: 

S1, Sr Alfonso; per al.1usions, lógicament. 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Només vull deixar clares dues coses respecte d'aquesta 
al.lusió a la votació: El Sr Ricci va impedir que prosperAs 
la Llei d'Incompatibilitats amb el seu vot, i l'abstenció, en 
una situació de 29-29, és un vot favorable al Govern, senzi
llament per aplicació reglamentAria. Per tant, el Sr Ricci ha 
votat en contra de les incompatibilitats, tant si s'abstén 
com si vota amb el Govern, perque abstenir -se en aquest 
tema és votar amb el Govem. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat, ido el debat, pareix que procedeix sotmetre a 
votació l'esmena 2882 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, ates que les dues esmenes presentades no tenien el ma
teix contengut. 

Per tant, Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'es
mena 2882 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es valen 
posar drets? 

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

Abstencions ? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació i passam a votar l'esmena 3238 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. També queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'article 
7 tal com ve al Dictamen de Comissió. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 27. No hi ha abstencions. Queda aprovat I'article 7 que 
acabam de sotmetre a votació. 

A I'article 8 hi ha mantenguda l'esmena 3380 del Grup 
Parlamentari CDS. Per defensar aquesta esmena té la pa-
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raula el Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gril.cies, Sr Presidenl. Continuam parlant de retribu
cions, peró en aquest cas de les retribucions relatives als 
funcionaris al servei de 1'Administració de la Comunitat 
Autónoma. Nosaltres defensam aquí com a altres fórurns 
que, independentment de l'estructura retributiva deIs fun
cionaris, que també és una qüestió discutible, no pareix ra
onable que any rera any, a través deis Pressuposts Generals 
de l'Estat i, en conseqüencia, a través deIs Pressuposts Ge
nerals de la Comunitat Autónoma, que es refereixen als 
primers de manera automatica, eIs funcionaris vegin que la 
seva estructura retributiva o, per ser més exactes, els incre
ments retributius que perceben a través de la Llei de Pres
suposts corresponents no arriba a eixugar la inflació intera
nual que es va produinl. 

Enguany la remissió a la pujada deis funcionaris de 
l'Estat significa una pujada del 5,5% quan la infIació arri
banl a una xifra entre el 6,5 i el 7 interanual; per tant ja ens 
trobam en una situació que d'entrada, si són d'aplicació les 
clausules de revisió, fa necessaria aquesta mateixa revisió . 
Nosaltres pensam que l'ús deIs Pressuposts de 1'Estat com a 
intrument de la política económica és incorrecte perque 
soscava la capacitat adquisitiva deIs funcionaris i proposam 
posar la revisi6 salarial en funció de la inflacj6 o de l'evolu
ció de 1'índex de preu al consum per a lá Comunitat Autó
noma de les Illes Balears i si aquest Index puja o davalla 
lleugerament en relació amb la mitjana estatal és ~xacta
ment igual, perque el que importa és defensar la capacitat 
adquisitiva deIs funcionaris. 

Quina és la resposta de la l'Exeeutiu? Sembla bastant 
óbvia: La massa salarial puja més que aquest increment 
previst i, per tant, no es preocupi, els funcionaris es veuran 
compensats per altres vies. Quina perversió té aixó? Una 
molt clara: Va minvant el tram de retribució legal del fun
cionaris, que cada vegada és més petita, a favor d'incremen
tar el tram de retribució discrecional deIs funcionaris via 
complements especffics i amb complements de productivi
tal. Aquesta relaeió també ens pareix que cada any es va 
deteriorant a favor deIs trams diserecionals de les retribu
dons, aixó no és bo per a la independencia deIs funcionaris 
ni per al seu estatut, proclamat a la L1ei de la Fundó Públi
ca, i en conseqüencia, coherents amb la nostra postura 
mantenguda tant als Pressuposts Generals de 1'Estat com 
als Pressuposts de les distintes comunitats autónomes, no
saltres proposam un sistema neutral, un sistema que no 
sos cava la capacitat retributiva deIs funcionaris, indepen
dentment que amb unes altres esmenes i unes altres inicia
tives intentem regular d'una manera més correcta l'estruc
tura retributiva deis funcionaris. 

En tot cas, quedi aqul aquesta esmena per subratllar la 
necessitat de la neutralitat en relació amb la capacitat ad
quisitiva deIs funcionaris, de la revisió salarial que preveu 
la L1ei de Pressuposts de la Comunitat Autónoma per a 
l'any 91. Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que hi vulguin intervenir? 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Volem felicitar el CDS per haver presentat aquesta es
mena. Nosaltres n'havíem fet algunes a Beis de pressuposts 
anteriors, pero no havíem tengut sort i sempre havIem que
dat soIs. Ara veim que almenys ja som dos Grups i jo eree 
que les raons que el Sr Quetglas ha exposat són cIares, ba
siques i, a més, ho sÓn en un sentit estatal, és a dir, que no 
ha fugit de la logica que ens trobam en un Estat de les Au
tonomies i no és allo de dir anam per una via absolutament 
diferenciada, no; eH ho ha situat i ha resituat un altre con
text, i és que aixo 110 vol dir que hagi d'augmentar el previst 
pel Govern a CapItol I, sinó que el que pot variar és la re
distribució. 

A més a més, la veritat és que ens trobaríem davant un 
precedent que podria servir a tots els sectors productius de 
les Illes Balears i, en definitiva - el Sr Quetglas també ho 
ha apuntat - llavors ens llevanem un maIdecap: el de tots 
tots aquests complements existents, pero que són focus 
grossos de conflictivitat que el Govern sap molt bé que evi
ta a base de moltes prebendes i d'una poHtica de funció pú
blica molt complexa, que ja veurem el seu resultat final, pe-

. ro que de moment el Govern sap que ha de tapar realitats 
poes clares amb complements. Per tant, ens pareix que se
ria molt més cIar i un precedent important des d'una optica 
de l'autogovern. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Sobre aquesta esmena del 
CDS, que jo admir pel que val, en el sentít que és ben in
tencionada, que no és recargo lada, hem de recordar que les 
diferents Administracions públiques estan obligades a sub
jectar aquest increment anual general de les retribucions 
als percentatges que determina 1'Administració General de 
1'Estat, aixo voste ho sap, perque fa pressuposts de I'Estat i 
és a 1'article 28.2 i ha ha de saber. Si llegeix aquell tan bé 

'com llegeix el d'aquL Ho sap de memoria, ja ho sé. 

Per tant, no es pot marcar un índex de retribucions ge
nerals diferent del que ens marquen; el que si és possible és 
modificar puntualment retribucions complementaries, que 
és el que es fa. Si no tenguéssim aquesta limitació per part 
de I'Estat... CIar que el Govern Central sempre aprofita 
qualsevol avinentesa per fermar un poe més les autonomies 
i per minvar la capacitat de decisió que tenim. Si no fos ai
xi, tal vegada es podria fer un plantejament més global i po
dria ser que fos bo, pero s'hauria d'estudiar, no és tan sen
zill com aixo. 

Per una altra banda, també dir-li que tal com esta el te-
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ma laboral deIs funcionaris de la Comunitat Autonoma ja 
tampoc no hi veig problemes ni conflictivitat laboral, crec 
que mai no n'hi ha hagut, és a dir, no és igual que en altres 
institucions, com l'altre dia que ens aturarem a una mani
festació a la plac;a de Cort, on em donaren un paper que 
vaig llegir. Que jo sapiga nosaltres no hem tengut mai con
flictes i si no hi ha conflictivitat és perque de qualque ma
nera aquestes retribucions complementaries es deuen ac
tualitzar bastant bé i no es deuen distribuir tan malament 
com per crear situacions de diferencies abismals que ens 
durien a aquesta conflictivitat. 

Per tant, nosaltres votaren en contra de I'esmena, tot i 
repetint que la valoram com mereix, en el sentit de la seva 
intencionalitat clara i bona i no pels altres aspectes de des
gast del Govern ni molt manco. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí; té la paraula el Diputat Sr Alfonso, per·· part del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Respecte d'aquesta esmena el nostre Grup s'abstendra 
perque no creim que aporti molta cosa més, ateses dues co
ses. Primera, que si s'estableix un percentatge d'increment 
en el Pressupost General de I'Estat, si es desvia I'IPC des
prés es produeixen mecanismes de regulació d'aquest per
centatge, mecanismes bastant reglats, com va passar I'any 
passat. Per tant, crec que fins i tot podria perjudicar els 
funcionaris parlar d'IPC de Balears, sobretot aquests dar
rers anys, que I'IPC de Balears ha estat més baix que el na
cional. Per tant, no creim que millori, sinó que és una polí
tica global del CDS que ens pareix molt correcte que la [aci 
a la Comunitat Autónoma, peró nosaltres ens abstendrem. 

Respecte del Sr Capó, dues puntualitzacions. En pri
mer lloc, és ver que no hi ha hagut cap situació de conflicti
vitat a la Comunitat Autónoma; n'hi ha hagut, peró me
nors, i li podem explicar per que: l'increment dels cinc dar
rers anys de retribucions - no de salaris - de la Comunitat 
Autónoma s'ha acostat al 15%, és a dir, com a m(nim 9 
punts més, que ha estat la tactica de les Conselleries de 
Funció Pública reiteradament aplicada a la Comunitat Au
tanoma, 9 punts més del que s'havia previst en el Pressu
posts Generals de la Comunitat Autónoma i de I'Estat via 
Secci6 31, i excusa, l'adaptació de la Llei de Funció Pública. 

Aixó ha passat cada any amb aquests percentatges d'in
crement, Sr Capó, no hi conflictivitat laboral. Li vull dir 
una cosa: la seriositat en I'aplicació del pressupost és una 
cosa que aquest Govern no ha tengut, per desgracia, i aixf 
els increments de Capital 1 han estat els més alts, percen
tualment, de tates les Comunitats Autónomes d'aquest pa
(s. Així és dificil que hi hagi conflictivitat; no posi exemples 
d'altres Administracions, entre altres coses perque no que
da bé posar un exemple de qualcú que no es pugui defen
sar, sobretot quan hi ha poHtiques seriases de retribucions 
de personal que seran explicables. No les entendran, pero 
almanco no parlem d'altres institucions aquí. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació l'esmena 
3380 del Grup Parlamentari CDS, a l'article 8. 

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

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 8. Vots en contra, 
29. Abstencions, 20. Queda rebutjada I'esmena que acabam 
de sotmetre a votació i passam a votar I'article 8. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'article 8 del 
Dictamen de Comissió, es valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 27. Queda aprovat l'article 8 
tal com ve al Dictamen de Comissió. 

A l'article 9 hi ha mantengudes les esmenes 3381, 3382 
i 3383 del Grup Parlamentari CDS. Per defensar aquestes 
esmenes, té la paraula el Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. Amb la 3381 nosaltres pretenem 
suprimir la quantitat complementaria de 5.000 pessetes per 
a dietes als alts carrees de la Comunitat Autónoma, que 
com diu el mateix apartat seran compensats de les despeses 
que hauran de realitzar, perque no te justificació que exis
teixin aquestes despeses sense justificació. Retiram l'esme
na 3382, perque és congruent amb l'anterior sobre l'IPC als 
funcionaris, que ha estat derrotada, i l'esmena 3383 és d'or
dre menor. No en feiffi qüestió de principis, pero ens pareix 
que la Comissió Compiladora de Juristes de les Illes Bale
ars ha desaparagut o almanco ha perdut les seves funcions, 
tenint en compte que la Llei de Compilació del Dret Civil 
de les Balears ja s'ha aprovat i, per tant, aixó és un organis
me que, posat en funcionament per a aquesta revisió, no té 
cap sentít. Proposam la supressió d'aquesta institució o d'a
questa comissió com a possible receptora de dietes, perque 
ens pareix que ja no existeix. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

El Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES manté l'esmena 3239. Per defensar-la, té la pa
raula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Si; gracies, Sr President. Amb la mateixa lógica del que 
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defensa el CDS i supos que amb la mateixa logica, perqu~ 
és el mateix, de la següent esmena del Grup SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2881, per part del Grup Parla
mentari SOCIALISTA té la paraula el Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sí, és el mateix tipus d'esmena, suprimir la dieta per a 
cafes de 5.000 pessetes quan els Consellers o alts carrees 
viatgen. Hi ha un obra de Victor Hugo que es diu E/s mise
rables; l'efecte és aquest. Que els Consellers o alts carrees 
no es puguin pagar un caf~ o no puguin demanar el tiquet 
d'un taxi, com hauríen de demanar, quan s'ha previst que 
els ha pagaran tat mentre presentin justificants, realment 
ens recorda el titol de l'obra del fam6s escriptor frances. 
Senyors del Govern, no siguin així. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ I GALMÉS: 

Moltes gnkies, Sr President. Quant a l'esmena de lle
var l'apartat segon de l'article 9, el de les famoses 5.000 
pessetes, ¿per qu~ s'ha de llevar, si efectivament hi ha des
peses petites que no és convenient o que fins i tat és impos
sible poder-les justificar i que si hi és no fa cap mal? 

Quant a subjectar l'increment de les indemnitzacions 
per raÓ de servei a l'increment de l'IPC de Balears, segons 
ha dit el Portaveu del CDS, Sr Quetglas, em pareix que 
aquesta vegada ni tan sois no és oportú, en aquest cas hau
ria de ser l'IPC nacional o europeu, perqu~ quasi tates les 
raons de servei s6n de viatges a la Península o afora, i ales
hores l'IPC d'aquí no hi té res a veure; per tant, també vo
tarem en contra. 

Ara bé, nosaltres havíem posat l'esmena 3383 perqu~ 
si bé és ver que pareix que la ComissiÓ Compiladora de Ju
ristes ha conelos el treball, per si de cas havia de fer res 
més. De tates formes no hi cap inconvenient a acceptar la 
seva esmena, la votarem a favor i així quedarll retirat, per
que no ten[em cap més intenci6 que aquesta. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votaci6 les es
menes que acabam de debatre. 

Passam a votaci6 l'esmena 3381, que si no hi ha incon
venient pareix que podem votar conjuntament amb la 3239 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUER
RES i la 2881 del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

Sres i Srs Diputats que en voten a favor d'aquestes tres 
esmenes, es valen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 29. D'abstencions, no n'hi ha. Queden rebutjades les 
esmenes que acabam de sotmetre a votaci6. 

Retirada l'esmena 3382 del Grup Parlamentari CDS, 
procedeix sotmetre a votaci6 la 3383 del mateix Grup. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'esmena 3383 
del Grup Parlamentari CDS, es valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions?l 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra i passam 
a votar l'article 9, tenint en compte la modificaci6 produlda 
pel resultat de la votaci6 anterior. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 22. Abstencions, 3. Queda aprovat l'article 9 que aca
bam de sotmetre a votaciÓ. 

Sres i Srs Diputats, se susp~n la sessi6. Recomen<íarll a 
les cinc d'avui horabaixa. 

EL SR PRESIDENT: 

Bones tardes a tothom. Recomen~ la sessi6. 

A l'article 10 es manté un vot particular del Grup Par
lamentari SOCIALISTA en el sentit de recuperar el text 
del Projecte de LIei i suprimir l'apartat 3 de l'article 10, in
trodurt en haver-se aprovat l'esmena 2209 del Grup Parla
mentari POPULAR. 

Per defensar aquest vot particular, per part del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA té la paraula el Diputat Sr Jo
sep Alfonso. 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sí, Sr President. Srs Diputats, quan no ha fa amb el 
Projecte de LIei, aquest Govem ens sorpr~n amb les esme
nes que presenta el Grup Parlamentari. El Projecte de LIei 
del Govern regulava les operacions de crMit. NosaItres hi 
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tenim una esmena, de totes maneres, pero el Grup POPU
LAR va presentar una esmena a l'articulat que amplia en
cara més la capacitat del Govern per fer el que vulgui amb 
les operacions d'endeutament o de credit que ja hagués 
concertat. Demana - i am ho aprova la Comissió, com és 
logic - que es puguin fer operacions de conversió per tal de 
minorar 
aquesta Comunitat Autonoma, que no hi ha manera que el 
Govem contesti als Grups Parlamentaris a veure com esta 
aquesta <:arrega financera, quins són eIs interessos i l'amor
tització que la Comunitat Autónoma ha de pagar cada any. 

LOgicament, veim la quantitat global en els pressupos
ts, pero el dret de conversió de 7.500 milions de pessetes a
provats pel Parlament i segurament no emes os del deute 
d'aquesta Comunitat Autónoma és obvi que ha estat una 
idea de darrera hora que el Grup Parlamentari POPULAR 
du al Projecte de Llei i resulta que ja tornam a modificar 
d'una forma susbtancial i important la Llei de Finances. 
Com vostes saben, la Llei de Finances preveu que tata ope
ració de deute o de conversió de deute ha de passar per 
aquest Parlamento Aqui, d'una atacada, una possible con
versió de deute de 7.500 milions de pessetes, per un valor 
total de 7.500 milions de pessetes, ja no ha de passar pel 
Parlament, ja la fa o ja la podra fer el Govern com li doni 
la gana. 

Nosaltres creim que les llibertats en materia economi-
- ca i financera que es pren el Govern ja són tan espectacu

lars, que, la veritat, defensar altres coses ja pareix que quasi 
quasi és perdre el temps. Si anam am, jo proposaria al Go
vem que el que ha de fer és presentar un Projecte de Llei 
de modificació completa de la Llei de Finances i cada any 
no hauran d'intentar, via Llei de Pressuposts, d'anar reta
llant les capacitats de control i de decisió que té el Parla
ment en un tema tan important com el futur financer i eco
nomic d'aquesta Comunitat Autonoma. Duguin un Projec
te de Llei, canviln totalment la Llei de Finances si els agra
da tan poc, i am cada any no haurem de discutir punt per 
punt modificacions puntuals, peró importantissimes, d'a
questa \leí. Moltes gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Per part del Grup POPULAR, té la paraula el Sr Mi
quel Capó. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Nosaltres, efectivament, 
no podem donar suport a aquest vot particular perque ja 
tenim I'esmena aprovada, i aixo vol dir retomar al text ini
cial del Govern. La nostra esmena que es va aprovar - su
pos que és per aixo que presenten al vot particular a l'arti
cle tal com estava - jo no veig que sigui do lenta, sinó tot el 
contrari: que millora molt aquest article 10, al qual afegeix 
un nou apartat que no és per eludir res, ni per a més en
deutament, sinó senzillament per tenir una autorització 
agil i efica<; per poder procedir a minorar la carrega finan-

cera que ja té la Comunitat Autonoma en virtud deis pres
tees autoritzats que ja s'han fet o s'hagin de fer. 

Com és natural, entram en un any durant el qual és 
previsible que els interessos - em referesc als interessos 
deis actius, de la banca - baixin. S'ha dit que el perill és que 
l'any que ve hi hagi una guerra d'actius, aixf com l'any pas
sat n'hi va haver de passius; aleshores jo crec que és bo te
nir un instrument que sigui agil i eficac; per poder reconver
tir aixo a ti que la carrega fina.ncera sigui tan barata com si
gui possible. En definitiva, amb aixo hi surt guanyant la po
blació de Balears, ja que pot destinar aquesta diferencia 
d'interessos a altres coses. 

Per tant, efectivament nosaltres votarem que no al vot 
particular, perque entenem que la nostra esmena millora 
substancialment I'article 10. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Des del punt de vista del Govern i del grup POPU
LAR, jo no sé que significa millorar el text del Govern. 
Aquí es proposa millorar la Llei de Finances? Aquí es pro
posa que es pugui procedir a la conversió de 7.500 milions 
de pessetes aprovats per aquest Parlament com a deute pú
blic o com a credits per la via d'un simple acord del Consell 
de Govern amb les autoritzacions pertinents previstes a la 
LOFCA, perque el Govem no les pot obviar, que també ho 
farla. No hi ha res més, el quid de la qüestió és aquest. 

Quan la Llei de Finances obliga que tota conversió de 
deute es faci vía acord Parlamentari, senzillament és per
que també obliga que tota creació de deute o de crMit es 
faci via parlamentaria. La conversió és el mateix procés que 
la creació de deute i, a més, no és cap problema. El que 
també passa és que el Govern amaga amb molt de compte 
quines són les condicions deis seus crMits, quines són les 
condicions del seu deute. Les amaga tant, que el Grup Par
lamentari del Partit Socialista fa quatre mesos que ha de
manat aixo i encara no ha contestat ningú, vull dir que el 
Govem no ha contestat aquestes preguntes. Quin és el deu
te emes, quin es anualitats, quins són els interessos, res d'ai
xo no s'ha contestat; es va contestar una pregunta menor -
en el sentit de menys amplia - del PSM, pero que no té res 
a veure anb el que havia demanat el Grup Parlamentari 
SOCIALISTA 

Sense haver contestat, sense haver explicat a aquest 
Parlament com ha emes el seu deute, el Govern ja es pre
para per a possibles conversions també sense passar pel 
Parlament. El que he dit abans: Si a vostes els molesta tant 
la Llei de Finances, ho diguin clarament, duguin un Projec
te de Llei a aquest Parlament i intentin canviar-la; no la 
moditiquin constantment via parlamentaria ni vía llibertat 
absoluta d'execució pressupostaria. 

EL SR PRESIDENT: 
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Per part del grup POPULAR, té la paraula el Diputat 
Sr Capó. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Realment jo no entene 
com voste es pot oposar al fet d'afegir un nou apartat a 
l'artiele 10 que digui que el Govern intentara reconvertir 
els seus passius financers per treure més avantatges deIs in
teressos i de la carrega financera. Jo cree que la seva inten
ció deu anar un poc en el mateix sentit de l'esmena següent 
- després veurem si la manté -, que és que no vol que es fa
cin operacions de crMit, igual que el Govern Central, que 
tampoe no ho vol i aposta el Consell de Ministres no apro
va l'autorització del crMit que varem aprovar de devers 
2.000 milions de pessetes, no ho record exactament, en mo
neda estrangera. Per que no ho aprova? Perque supos que 
els interessos són més barats i aleshores no interessa afavo
rir la Comunitat Autonoma. Nosaltres pensam que afegint 
l'article 10 s'afavoreix la Comunitat Autonoma i la pobla- .. 
ció d'aquestes illes; per aixo el posam i votarem contra el 
seu VOl particular. 

EL SR PRESIDE NT: 

Passam a la votaei6 del vot particular del Grup Parla
mentan SOCIALISTA a l'anicle 10. 

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

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

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

(Pausa) 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 6. Queda rebutjat el vot particular que 
acabam de sotmetre a votació. 

En aquest article també es manté l'esmena 2883 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA Per defensar-Ia i per 
part d'aquest Grup, té la paraula el Diputat Sr Alfonso. 

,~ EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Nosaltres mantenem l'esmena 2873, que diu de supri
mir "o concerti operacions de crMit". Per que demanam 
que amb aquestes operacions de erectit o d'endeutament de 
la Comunitat no es concertin operacions de crMit? Senzi
llament per la falta de transparencia d'aquestes operacions 
de crectit. 

L'article 7 de la Llei de Finances diu que són objecte 
de lleis del Parlament l'autontzació per a l'emissió i la con
versió de deute públic sense perjudici de l'autorització de 
l'Estat quan pertoqui. L'obligatorietat d'aquest apartat -
obligatorietat molt important, perque les lleis, com també 
diu la Llei de Finances, i sobretot aquestes, han d'anar 

.. 

aeompanyades d'un estudi economic - fa que el Govern ha
gi de demanar una autorització amb les caracter[stiques per 
emetre deute público En les operacions de crMit la situació 
és un poc diferent: el Parlament ha d'aprovar l'operació 
global, aixo és evident i l'aprovam o l'aprovarem ara, 
4.405.600 pessetes, s'aprovara, pero de tot el que hi ha al 
voltant d'aquesta opera ció de crectit - com es concerta, amb 
qui, quins interessos i tot aixo - el Parlament no se n'assa
benta i d'aquí ve que nosaltres volem que els qui en defini
tiva tenen l'obligació de controlar l'acció del Govern sapi
guen perfectament com s'endeuta el Govern, amb quins in
teressos i amb quines anualitats d'amortització. 

Es obvi que no és per oposar-nos; senzillament és per
que ho hem de saber i per poder veure si hi ha maneres mi-
110rs de fer-ho. No és que el canvi que suposa la modifica
ció de la Llei de, Finances llevi agilitat ni possibilitats al 
Govern per fer una bona conversió de crMit, com deia el 
Sr Capó fa un moment. En absolut. El que lleva és agilitat 
o arbitrarietat al Govern per fer-ho, que és una situació di
ferent. En tot moment el Govern pot plantejar al Parla
ment una conversi6 de crMit, el que passa és que en el Par
lament li poden demanar com la fa, amb qui, de quina ma
nera i en quines condicions, que és el que el Govern no vol. 

Així, si també llevam les operacions de crMit, almanco 
els temes de deute públic s'hauran de discutir en aquest 
Parlament i aposta mantenim l'esmena. El Govern vol més 
agilitat i jo ho compren e; el Parlament vol control, sense 
llevar ni una milessima d'agilitat al Govern. El Grup Parla
mentari que dóna suport al Govern vol que les finances 
d'aquesta Comunitat Autonoma, l'execució del pressupost, 
l'endeutament de la Comunitat Autonoma, els interessos 
que paga, les amortitzacions que paguin quasi quasi no les 
sapiguen ni els Consellers d'Economia. Ens pareix molt 
malament i aposta mantendrem sempre, conHnuament, una 
actitud critica davant l'obscurantisme en materia economi
ca del Govern conservador d'aquesta Comunitat Autóno
ma. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que hi vulguin intervenir? Per part del 
Grup Parlamentari POPULAR, té la paraula el Diputat Sr 
Capó. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes grades, Sr President. Nosaltres no donarem su
pon a aquesta esmena perque pensam que poder tenir la 
possibilitat de fer operacions de crMit tal com jo li havia 
dit abans i aixf com vénen els temps, préstecs bancaris, po
lisses de crMit, avui en dia és més aconsellable, i més tenint 
en compte les opcions amb multidivisa perque, arnés, tam
bé poden haver-hi cancel.lacions avanc;ades, reconversions, 
que són més diffcilment aplicables al deute público 

Jo no entenc aixo com un sistema per amagar a aquest 
Parlament les actuacions financeres del Govern. Jo no ho 
entene així i, en conseqMneia, no ti ho puc admetre, igual 
que no li pue admetre l'obscurantísme del Govern en 
aquests temes. Que el Govern és conservador sí que li ho 
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puc admetre. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

És habitual que en tots aquests temes el Grup POPU
LAR no contesti les raons profundes de la situació. La ve
ritat és que el Govern no té cap problema duent-ho al Par
lament, discutint-ho, per fer conversions de crMit ni modi
ficacions deis creditors de res, l'única condició és que ha ha 
de presentar al Parlament, com deia la Llei de Finances, no 
cal fer res més. Que és quinze dies més llarg? Tal vega da sí. 
Ni aquest Govern ni cap del nostre nivell, és a dir, amb un 
pressupost com el nostre, no tarda 15 per arreglar una ope
ració de 7.500 milions de pessetes. 

L'obscurantisme és tan clar que jo 1i demanaria al Sr 
Capó, Portaveu economic del Grup POPULAR, si ara és 
capa~ de dir-nos quines operacions de crMit i deute té con
certades la Comunitat Autonoma, amb quins interessos i 
quines anualitats. Si és capa« de dir-ho, sera que no és obs
cur. En aquest moment, cap Diputat d'aquest Parlament -
supos que el Conseller d'Economia si, pero no és Diputat -, 
cap Diputat que no estigui en el Govern - i dubt que fins i 
tot aquests ha sapiguen - no és capar; de saber quin és el 
deute total em~ ja, concertat per la Comunitat Autonoma; 
en quines anualitats, quines amortitzacions i quins interes
sos. Si aixo no és obscurantisme, jo deman a 10ts els Dipu
tats a veure que éso 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació I'esmena 2883 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, a l'article 10. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'hi abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 18. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 9. Queda rebutjada l'esmena que aca
baro de sotmetre a votació i passam a votar l'article núm. 
10 segons el Dictamen de Comissió. 

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

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con-

tra, 21. Abstencions, 6. Queda aprovat l'article 10 que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a l'arUcle núm. 11, on hi ha mantengudes dues 
esmenes. Per defensar la 3384 del Grup Parlamentari CDS, 
té la paraula el Portaveu Sr Queglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. La nostra esmena és a l'article 
11, que tracta deIs avals i au10ritza que la Comunitat Auto
noma podra concedir-ne fins a la quantitat total de 1.500 
milions de pessetes, i l'apartat b) estableix que la quantia 
de cada aval no podra excedir del 30% de la quantitat asse
nyalada a rapartat precedent, és a dir, quasi 500 milions en 
un sol aval. Sens dubte aquesta quantitat ens pareix exage
rada, perque una vegada més fa innecessaria l'autorització. 

Per que la Comunitat Autonoroa necessita una autorit
zació parlamentaria perque un sol aval consumeixi 4.500 
milions de pessetes d'una sola atacada? Hi ha cap projecte, 
hi ha cap idea de concedir un aval d'aquesta quantitat? Evi
dentment ens pareix que no i, si hi fas, seria tan important 
que convendria que passas per aquest Parlament, com ha 
han fet altres vega des avals de semblant quantia, que han 
meres cut una aprovació parlamentaria especial. Per tant, 
nasal tres propasa m que la quantia d'un sol aval no ultra
passi el 15% d~aquesta quantitat assenyalada, cosa que em 
pareix que' queda suficientment justificada per si mateixa. 
Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2884 del Grup Parlamentari SO
CIALIST A, té la paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

El Sr Quetglas ha defensat la seva esmena que l'única 
cosa que fa respecte de la nostra és variar en un petit per
centatge. El Sr Quetglas proposa que la quantia individual 
de l'aval no pugui excedir del 15% i el Grup Parlamentari 
SOCIALISTA propasa que no pugui excedir del 20%.300 
milions de pessetes en un sol aval sense limitació respecte 
deis segons avals, ens pareixen unes quantitats més que su
ficients perque la Comunitat Autonoma pugui exercir 
aquesta funció de variació, d'ajuda o de control i fins i tot 
d'impuls de la polltica economica que no ha fet, pero que 
any darrera any, a través d'aquestes propostes d'avaIs, pa
reix que vol dur endavant. 

La veritat és que no crec que hi hagués motius per po
sar cap tipus d'article respecte deis avals, ni d'ampliació ni 
de limitació, perque sistematicament no ha acomplert 
aquesta funció d'impuls de I'economia via emissió d'avaIs. 
L'única vegada que realment s'ha fet una operació d'aquest 
tipus va ser amb el tema de la CAP i més valdria no s'ha
gués feL Imaginin: no tenir autorització el Govern, va ha
ver de venir al Parlament per a aquest tema, ja no era una 
operació de créctit ¡aval, i mirin com va sortir. Jo crec que 
el Parlament s'ha de plantejar que ni amb el seu control es 
poden deixar ter operacions d'aquest tipus a aquest Go-
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vern, perque la veritat és que totes - CAP, AGAMA, etc. -
surten ben esguerrades. 

Per tant, nos al tres mantenim la nostra esmena que no 
passi del 20% de 300 milions i, obviament, que els segons 
avals també siguin controlats. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gnlcies, Sr President. Com a mesura de prudencia, do
narem suport les es menes del PSOE i del CDS, pero no per 
l'argumentació de la CAP o d'AGAMA, sinó senzillament 
per prudencia política. Nosaltres creim que un Govern ha 
de poder avalar i amb més motiu si hi ha situacions de fa lli
da. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ I GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Estic d'acord amb el que 
ha dit el Sr Serra, com aquell qui diu m'ho ha llevat de la 
boca, efectivament és aro, no té res a veure una cosa amb 
l'altra, 

Em pareix que el Sr Quetglas ha ballat els números, 
crec que s'ha equivocat, perque havia dit 1.500 milions de 
pessetes í llavors ha dit un aval de 4.500. Jo he entes que es 
referia al 30% de 1.500. Si, de multiplicar, en sabem tots; 
l'aval és de 450 milions de pessetes i en pro posa que es re
baixi a 225.El Grup SOCIALISTA, en la seva esmena, no 
dóna més arguments - hem quedat que estam d'acord amb 
el Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES que els seus 
arguments no serveixen - perque l'aval hagi de ser de 300 
milions com a mAxim. Resulta que un partit diu 225, l'altre 
diu 300 i el Govern, que és el qui maneja els doblers, diu 
450 i esta malament. No veim per que. Quan ha posat 450 
deu ser perque deu pensar que, segons les seves necessitats, 
li van millor 450 que 300, perque si no, n'hauría posat 300. 

Per tant, nosaltres creim que esta bé aro, perque no 
ens han donat arguments que ens convencin en absolut -
d'haver de baixar aquesta xifra. 

EL SR PRESIDENT: 

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

"' EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Jo respect que no els vagi bé a vost~, Sr Capó, perú 
l'argument que ha donat el Sr Serra el conven~ a vos te, no 
a mi, i a voste el conven~ senzillament perque li ha anat bé 

que digués que no li havia agradat que jo argumentas que 
els temes de la CAP i d'AGAMA havien estat dos fracassos 
del Govern. Perdoni, ho han estat; surti de Llevant o de 
Ponent, ho han estat, número u. Número dos i tema impor
tan1: el tema de la CAP és un fracas del Govern amb en
gany als Grups Parlamentaris, almanco al nostre, miri com 
estan les coses. Que és evident que el Govern ha d'actuar 
en determinades situacions? Si, és evident, perú amb 450 
milions hi ha doblers de sobres per a avals i encara hi ha 
una raó molt més poderosa: En set anys,mai no s'han utilit
zat aquests avals. 

Quins números ha fet el Govern per ter 450 milions? 
No ho sap, no ha ha utilitzat mai, mai no ha ha utilitzat. 
L'únic que utilitza avals - i són segons avals - és ISBA; no
més s'utilitzen avals seriosament a través d'ISBA, i són se
gons avals. Per tant, no diguin que el Govern ha fet núme
ros de 450 miliotts; igual haguessin pogut posar 50, 35 o 
1.500 milions, l'efecte és el mateix: el Govern no ha utilit
zat mai aquests avals de 400, 350 o 450 mílions de pessetes. 

Per tant, no hi ha arguments; és una xifra posada a la 
babala, el 30% de 1.500 mílions, haguessin pogut dir el 15 
% de 3.000 milions o el 10% de 2.000 milions, exactament 
igual, i el Grups, per una mesura de prudencia, deim 300 o 
250 milions perque creim que són quantitats suficientment 
importants perque el Govern pugui actuar, obviament dins 
un pressupost de 31.000 milions. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació conjunta de les dues esmenes, at~ 
que només hi ha una variació de percentatge. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de les esmenes 
3384 del Grup Parlamentari CDS i 2884 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, es volen posar drets? 

Sres i Srs Diputats que en 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. Queden rebutjades les dues 
esmenes que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar el text de l'article 11 tal com ve al Dic
tamen de Comissió. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 26. Abstencions, no n'hi ha. Queda aprovat l'article 11 
tal com ve al Dictamen de Comissió. 
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Hi una esmena mantenguda, la 3385 del Grup Parla
mentari CDS, que propasa un nou article. Per defensar 
aquesta esmena, té la paraula el Portaveu del Grup esmen
tat, Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. Aixo seria un article 11 bis, que 
ja entraria dins el Capitol IV de gestió pressupostaria, a 
més de desapar~ixer del pressupost d'enguany un article 
que es referia a la quantia mruama de les despeses menors, 
no subjectes, per tant, al mecanisme complex de contracta
ció, independentment que faria falta remetre's a les obliga
cions de la Llei i Reglament de Contractació vigent, pero 
que d'alguna manera necessita per a revisió cada any, per la 
Llei de Pressuposts, determinar la quantia mruama de les 
despeses menors, a partir de la qual ja regeix la legislació 
en mat~ria de contractació. 

Nosaltres no sabem ni entenem - ni s'han donat expli
cacions - per que hi ha aquesta desaparicíó. Jo vull dir que 
excepte que hi hagi alguna estranya motivació per part del 
Govern, que naturalment ens agradaría sentir, l'única cosa 
que feim és posar un element imprescindible per a la bona 
gestió pressupostaria. No és una esmena que augmenti con
trol ni que dificulti l'acció de govern, sinó que és una esme
na de racionalitat administrativa, sense la qual ja no sé com 
podran gestionar aquestes despeses menors. Per tant, espe
ram la resp9sta per part de la majaria; nosaltres mantenim 
un nou article que determini les despeses menors per a la 
gestions pressupostaries de l'any 91. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

MoHes gracies, Sr President. Aquesta esmena és d'ad
dició a l'article 11 bis; quan no han posat aixo i vost~ tan 
l'esmena, supos que el Govern de la forma (oo.) és perqu~ ja 
esta satisfet de la forma com pot funcionar amb aquestes 
despeses menors. Vost~ presenta una esmena amb un nou 
article? Bé, al Govern li va bé aoo com va funcionant fins 
ara i no hi ~ per qu~ haver de canviar res. Nosaltres no li 
donarem suport. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Portaveu del Grup Parlamentari CDS, 
Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. No sé com expressar la meya 
perplexitat davant la falta d'arguments del Portaveu de la 
majoria. Diu: Si el Govern no ha ha posat supos que sera 
perque sense posar-ho li anira bé. A mi em pareix que 

aquesta resposta no és digna d'un debat parlamentari; si 
voste s'oposa a la inclusió d'un article que, a més, insistesc, 
és un article que vé determinat per la racionalitat, al manco 
doni un argument, no digui perque supos que al Govern li 
anira bé, perque jo li anuncil una cosa: Si no hi ha aquest 
anicle, tal vega da el que no hi haura seran despeses me
nors, i si no hi ha despeses menors, qualsevol despesa de 
3.000 pessetes haura de passar per expedient de contracta
ció, veurem si aixo li anira bé al Govern. Gracies, Sr Presi
dent. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena 3385 del Grup Parlamentari 
CDS, que proposa un nou article. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 28. Abstencions , 1. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

A l'article 12 s'hi manté l'esmena 3386 del Grup Parla
mentari CDS. Per defensar-la té la paraula el Portaveu Sr 
Francesc Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, Sr President. Ens trobam una vegada 
més amb una autorització que allibera el Govern de les 
obligacions que implicarla el pIe funcionament deIs meca
nismes prevists a la Llei de Finances. Tenim l'apartat 12.3, 
que nosaltres volem suprimir, que diu: "El Govern, mitjan
~nt Decret, podra elevar la quantia fixada a l'apartat 1 b) 
d'aquest article per aIs programes la gestió deis quals aixi 
ho requereixi". Vull subratllar una vegada més el caracter 
que a poc a poc, esmena a esmena, artic1e a article, frase a 
frase va adquirint aquesta LIei de Pressuposts de xec en 
blanc al Govern perque faci el que vulgui, i vull reiterar els 
meus arguments perque després d'aixo i tal com va quedant 
en aquest plenari la redacció del text del Projecte de LIei, 
que hauria de ser un text que regís la gestió pressupostaria, 
que disciplinas l'exercici de la despesa, naturalment la dis
cussió sobre les seccions i les modificacions de quantitats 
en un programa o un altre practicament deixen de tenir 
sentit. 

Jo voldria fer una nova apel.lació de caracter general 
al sentít comú i a la responsabilitat que significa l'exercici 
d'una activitat política en un sistema parlamentari. L'auto
nomia també és responsabilitat i jo vull fer una crida a la 
responsabilitat del Govern, a la responsabilitat que signifi
ca que l'autonomia s'ha de regir per uns principis democnl
tics i, per tant, per uns principis de dependencia de l'Execu-
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tiu del Parlament, del seu control i coneixement de les acti
vitats del Govem, que aquest no fa més que defugir article 
darrera article. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la 
paraula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. La supressió d'aquest 
apartat 1.3, com ha llegit el Sr Quetglas, diu que el Govern, 
mitjan~nt Decret, podra elevar la limitació fixada a l'apar
tat 1 b) d'aquesta !lei, que ara són 25 milions de pessctes. 
Jo entenc que tampoc no s'ha de donar compte al Parla
ment deis expedients que el Consell de Govern ha convali
dat, és a dir, quan diu un decret és un decret fet pel Consell 
de Govern, pero no té massa importancia. Aquesta possibi
litat d'augmentar les limitacions fixades quant a autoritza
ció i disposició de la despesa s'ha inspirat en una millor 
gestió de determinades despeses, cregui'm, no hi ha més in
teneió. Es un instrument que pot tenir el Govern mitjan
~nt el Decret, si ho requereix, per simplificar les tramita
cions, no hi ha més coses subterranies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. Jo voldria tenir prou sang freda 
per continuar argumentant a pesar de tol. La quantitat de 
25 milions de pessetes com a quantitat maxima perque eIs 
titulars de les Conse!leries puguin autoritzar i disposar d'a
questa quantitat respon a una esmena que el nostre Grup 
Parlamentari va posar a la Llei de Pressuposts de l'any pas
sat perque la pretensió del Govem era que aquesta autorit
zació mAxima fas de 8 milions de pessetes i a nosaltres ens 
semblava absurdo Ens semblava absurd que un titular d'un 
departament d'una conselleria, quan l'autorització o la dis
posició de la despesa ultrapassas eIs 8 milions de pessetes, 
hagués d'anar a Consell de Govern. Ens pareix que en un 
Govern que té responsabilitat parlamentaria, eIs titulars de 
les conselleries han de tenir una autonomia de funciona
ment, una autonomia per disposar d'aquelIs programes de 
despesa sempre que el Parlament hagi autoritzat aquesta 
des pesa a la secció corresponent. 

Per tant, nosaltres també estam per l'agilitat, també es
tam per la responsabilitat deis consellers, pero ciar, una ve
gada establert un maxim, que aquest maxim es converteixi 
en infinit mitjan~nt la fórmula que en aquells programes 
la bona gestió deis quals ho requereixi - la qual fórmula és 
absolutament gratuIta, no vol dir res, perque "la bona ges
tió deis q uals" vol dir que pot ser qualsevol -, simplement ja 
ens trobam sense lfmits, amb una autorització que gota a 
gota, una vegada més va alliberant el Govern, no de les tra
ves, no deis impediments burocratics, sinó del grau de con
trol i de coneixement parlamentari perque les coses passin, 

com han de passar, per Consell de Govern, perque tengui 
en compte una cosa, Sr Capó: les coses que passen per 
Consell de Govern tenen un coneixement públic que no te
nen els actes administratius que emanen d'un Conseller. 
Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Coincidesc amb el que ha dit el Sr Quetglas darrera
ment, és a dir, el que s'aprova per Decret té una repercus
sió pública. Per tant, jo entenc que l'apartat 1.3 diu que el 
Govern, mitjan~nt Decret, podra elevar la limitació fixada. 
Si ho pot fer mit.jan~nt Decret, voste llegeixi els decrets i 
sabra quan s'ha augmentat i per quines raons s'haura fet en 
aquest casos que la bona gestió ho requereixi. Jo cree que 
aixo no impedeix que hi hagi més o manco control i al ma
teix temps dóna més agilitat a aquestes despeses, que lla
vors sempre protestam que no hi ha el grau d'execució que 
pertoca. Per tant, jo entenc, primer, que voste pot contro
lar exactament igual, que el Parlament té els mecanismes 
de control més que suficients i, segon, si és per Decret, que 
també és públic i aleshores també se sap, no hi veig tam de 
problema. Cree que llevar-ho empitjora el text més que dei
xar-ho tal com estava. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a vatació l'esmena 3386 del Grup Parlamentari 
CDS a l'article núm. 12. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 29. Abstencians, no n'hi ha. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'article 
núm. 12 segons el Dictamen de Comissió. 

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

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 21. Abstencions, 5. Queda aprovat l'article 12 que aca
bam de sotmetre a votació. 

El Grup Parlamentari CDS manté l'esmena 3387, que 
propasa un nou article. Per defensar aquesta esmena té la 
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paraula, per part del Grup proposant, el Portaveu Sr Quet
glas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Moltes gracies, Sr President. La Intervenció General 
de la Comunitat Autónoma és l'órgan encarregat del con
trol intem de la legalitat de la despesa per part de I'Admi
nistració, és a dir, és una unitat administrativa que estableix 
informes sobre la legalitat, l'adequació al pressupost i a les 
distintes lleis vigents d'una pro posta de despesa o d'una 
proposta de pagament per part de la Comunitat Autónoma. 

Hi ha casos que, en contra de l'informe de la Interven
ció, el Govern de la Comunitat Autónoma té mecarusmes 
per sobreposar-se a l'informe, que corn a tal no és vincu
lant, i aleshores adoptar decisions en contra del parer d'a
questa Intervenció General. Nosaltres demanam que qua n 
aixó es produeixi, qua n hi hagi una decisió per part del Go
vern que sigui contraria al parer .. de la Intervenció General, 
aquest Parlament ho sapiga a través deis mecanismes esta
blerts a la Llei de Finances. 

És una cosa bastant simple, una cosa raonable, una co
sa que té sentit comú, perque no presuposa res. Se suposa 
que si el Govern adopta una decisió en contra del criteri de 
la Intervenció, té raons poderoses - algunes poden ser de ti
pus simplement polític - per fer-ho, el que pass a és que en 
aquest cas és logic que el Parlament ho sapiga. Si el Go
vern vol ocultar les raons per les quals no vol que aquest 
Parlament sapiga quan pren una decisió en contra del crite
ri de legalitat de la Intervenció General, crec que les Srs i 
els Srs Diputats poden comenC?lr a sos pitar molt darament 
per que no ho vol. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes grAcies, Sr President. Sr Quetglas, voste ha do
nat la raó per la qual no 1i podem acceptar l'esmena, per
que ha dit que el control economic i financer és una eina 
de treball interna, i com que és interna, si la posam en el 
Parlament serA externa. Com que el Parlament ja té meca
nismes de control més que suficients, no tenim per que re
colzar-li aquesta esmena. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació I'esmena 3387 del Grup Parlamentari 
CDS, que proposa un nou artide. 

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

Sres i Srs Diputats que en voten en contra, es valen 

posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 28. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabarn de sotmetre a votació. 

A l'artide 13 no s'hi manten en esmenes. Procedeix, 
ido, sotmetre'l directament a votació. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'article 13, es 
volen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanirnitat de la Cambra. 

A l'article 14, es manté l'esmena 3240 del Grup Parla
mentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. Per defen
sar aquesta esmena té la paraula el Diputat Sr Sebastia Ser
ra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr:. President. Parlam de control financer, d'e
ficacia de serveis, d'inversions i d'anAlisi del grau de realit
zació deis objectius. Per tant, és un article important i és 
un article de balan~. El Govern, en la seva pro posta, diu 
que aquests objectius s'han d'exercir pel Conseller d'Eco
nomia, d'ofici o a instancia del Govern, del President o del 
Conseller respectius. Nosaltres propugnam afegir que la 
Comissi6 d'Economia, Hisenda i Pressuposts del Parlament 
de les IlIes Balears també pugui pro posar que la Conselle
ria d'Economia i Hisenda actul en aquest respecte. 

En definitiva, jo qualificaria aquesta esmena de doble
ment parlamentaria, ates que a partir de les competencies 
legislatives plenes de la Camissió Parlamentaria, a partir de 
l'article 103 de la mateixa Llei de Finances, ens pareix que 
aquest procediment és perfectament vAlido Per altra banda -
i és la segona part de l'esmena, per ventura d'una naturale
sa molt diferent - pensam que seria bo afegir que els infor
mes que derivin d'aquestes actuacions formin part de la do
cumentació que el Govern remet a aquest Parlament d'a
cord amb l'artic1e 103 de la Llei de Finances. Ens pareix 
que amb aixo donarfem un poe més de feina a la Canselle
ría d'Economia, Hisenda i Pressuposts, pero que tots parti
ciparíem més de la gestió pressupostaría, del control de l'e
ficacia deIs serveis i de les dificultats que hi pugui haver a 
l'hora d'avaluar tota la problemAtica económica i evitar 
certes batalles poHtiques les qüestions de les quals per ven
tura seria bo que s'estudiassin més. Les nostres iniciatives 
van en aquesta direcció. 

ELSR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la 
paraula el Diputat Sr Capó. 
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EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Aquest article 14, tal com 
ve redactat, jo el veig perfecte. En canvi en la seva esmena, 
pareix que no és res, pero voste hi afegeix "o de la Comissió 
d'Economia, Hisenda i Pressuposts del Parlament de les 1-
lles Balears". A mi em pareix que la Comissió d'Economia i 
Hisenda del Parlament Balear té prou feina, no dóna l'a
bast a totes les proposicions de lleis i pressuposts que vé
nen, de manera que com manco n'hi enviem, millar, aixo 
per una banda. Per l'altra, diu que "en definitiva, cercant 
mecanismes de control" i jo crec que amb l'artic1e 103 de la 
Llei de Finances i amb tota la documentació que ve, més la 
que es demana cada vegada que es reuneix la Ponencia de 
l'article 103 i les documentacions que prepara el Govern, hi 
ha tants de quilas de paper que pnlcticament els Diputats 
de la Ponencia no tenen temps ni capacitat per llegir-ho tot. 

Per tant, si a més encara hi haguéssim de ficar tot alIo 
que la Comissió pugui aprovar o dir d'ofici o d'instancia al 
Conseller d'Economia i Hisenda a efectes de control finan
cer i eficacia deIs serveis, etc., etc., jo crec que col.lapsaríem 
un poc rnassa aquesta Comissió d'Econornia i Hisenda, que 
ja esta prou col.lapsada. Per tant, nasal tres no donarern su
port a la seva esmena. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

En principi, Sr Capó, al marge de si es recicla o no, 
l'esmena no té gaire a veure amb els quilos de papero El te
ma és que ens trobam davant uos pressuposts que de cada 
vegada ens expliquen rnés en funció de programes definits, 
almanco aquesta és la normativa que la Conselleria d'Eco
nomia, Hisenda i Pressuposts va dictar, i després de bas
tants anys hem anat observant que hi ha una part deIs pres
suposts que és per a programes, una part que també diuen 
que ha és pero no ha és tant, i una part que no ho és gens, 
aixo és la veritat. Aleshores és evident que a l'hora de l'ava
luació, a l'hora deIs graus de realitzacions, ens pareixeria 
convenient - podem anar equivocats - que la Comissió d'E
conomia, Hisenda i Pressuposts pogués sol.1icitar - enten
guin bé l'esmena - que la Conselleria també actuas. 

Per altra banda, el tema deis informes que derivin d'ai
xo sí que és paper, aixo sí, es deuen escriure en un paper, 
pero evidentrnent són poquets els informes d'aquesta natu
ralesa que es fan anualment. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena 3240 del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES a l'article 14. 

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

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

Abstencioos? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 28. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar I'article 
14 segons el Dictamen de Comissió. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'hi abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra; 21. Abstencions, 3. Queda aprovat I'article 14 que aca
bam de sotmetre'a votació. 

A l'article 15 també hi ha una esmena mantenguda del 
Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, 
la 3241. Per defensar-la té la paraula el Diputat Sr Sebasti<l 
Serra. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Sí, Sr President. Queda retirada. 

EL SR PRESIDENT: 

Retirada aquesta, no hi cap esmena a l'article 15 pro
cedeix sotmetre'l directament a votació. 

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

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

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

(Pausa) 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'article 16, el Grup Parlamentari CDS hi manté l'es
mena 3388. Per defensar-la, té la paraula el Portaveu Sr 
Francesc Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. Aquesta esmena fa referencia a 
una qüestió quasi tangencial dins el Projecte de Llei de 
Pressuposts, pero que a mi em crida l'atenció. Vostes saben 
que la Llei de mesures de toment del Patrimoni Historic de 
les Illes Balears, Llei 3n7 aprovada en aquest Parlament 
quan aquest Grup Parlamentari encara no era en aquesta 
Cambra, donava dues opcions per gestionar el fámós 1% 
cultural, és a dir, aquest percentatge que les obres públi
ques han de destinar a activitats, accions, promocions de 
cankter cultural, artístic, etc., en el si d'aquestes obres pú-
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bliques, i les dues opcions eren o incloure dins el projecte 
un projecte de cankter cultural o bé transferir 1'1 % de la 
quantia del projecte a la Conselleria de Cultura perque 
aquesta ho gestionas. 

Nosaltres sempre hem trobat que aquesta segona fór
mula era inconvenient. No trobam absolutament cap sentit 
a un tipus de gestió d'aquesta naturalesa, perque es tracta 
que hi hagi una determinada atenció per part deis projec
tistes de grans obres públiques, d'edificis, de carreteres, d'o
bres hidnluliques, etc., etc., que incorporin elements arqui
tectonics, elements d'atenció al paisatge, que incorporin 
dins les obres públiques elements de naturalesa cultural, 
escultures, pintures, etc., etc., que serveixin perque les 
obres públiques tenguin, a més, aquesta dimensió. 

Nosaltres no entenem que guanyam transferint un 1% 
de cada projecte a la Conselleria de Cultura. Per fer aixo, 
ara mateix, en el debat de pressuposts, agafam 1'1 % de tot 
el Capítol d'inversions d'Obres Públiques, de Turisme, que 
enguany té moltes inversions en obres, ha transferim a la 
Conselleria de Cultura i ja hem acabat les feines sense 
complicar-nos la vida, pero nosaltres pensam que aixo des
virtua la intencionalitat de 1'1 % cultural. 

Ido bé, en el Projecte de Llei de Pressuposts d'enguany 
ja s'exclou la possibilitat de la primera gestió, que és la na
tural i logica, és a dir, la incorporació d'un 1 % destinat a 
accions o actiyitats de cankter cultural dins les obres públi
ques, ara ja ni aixo. Aleshores, Sres i Srs Diputats ¿quin 
sentit té que cada vega da que una Conselleria faci un pro
jecte d'inversió pública hagi d'agafar 1'1% i transferir-lo a 
la Conselleria de Cultura? Fem-ho ara i haurem sortit de 
feines. No té sentit i, per tant, nosaltres ens oposam al fet 
que aquest article figuri en aquest Projecte de Llei de Pres
suposts com ens oposarfem simplement al fet que el Pro
jecte de mesures de Patrimoni ArHstÍC contempllls aquesta 
dualitat de possible gestió que no trobam justificada. Grll
cies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

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

EL SR Cp,.PÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Jo l'entenc perfectament, 
Sr Quetglas, bé, sempre l'entenc. En principi té raó, és a 
dir, si sempre hem de passar 1'1 % i ens hem de definir per 
aquesta fórmula de passar-ho a la Conselleria de Cultura, 
¿per que no agafam ara, amb una esmena, 1'1 % de tot el ca
pital d'inversions, ha passam a Cultura i s'ha acabat la his
toria. Sí, pero no. El que passa és que tenim la Llei 3/87 de 
18 de mare; i aleshores s'ha d'optar per una fórmula o per 
l'altra. En les inversions públiques, moltes vegades es tro
ben que optar per l'altra fórmula és més dificil o hi ha més 
perill de tudar doblers, per dir-ho de qualque manera, que 
hi hagi coses més urgents que no es facin, i en canvi amb 

aquesta opció que ara s'adopta el que volen en definitiva és 
passar-ho al sub-concepte del Sub-programa 458.002, Pro
tecció del Patrimoni, amb el qual fet es compleix la Llei 
3/87 i al centre de cost 13.109 que té la Conselleria per a 
inversions de Capítol VI o VII, i així es compleix perfecta
ment la Llei 3/87, perque si ara féssim una esmena i ho lle
vassim tot llavors ja no compliríem la Llei 3/87. 

Que vol dir, passar-ho tot a Cultura? Jo entenc que és 
per a una millor eficacia administrativa, és a dir, no hi ha 
dubte que per fer inversions des del punt de vista de fo
ment del Patrimoni Historie, Cultura está més capacitada 
que Obres Públiques, i com que no s'ha derogat ni es vol 
derogar la Llei 3/87, aleshores pareix més oportú que ens 
decidim per aquesta via per raons d'eficacia administrativa. 
Res més, no té més importllncia que aquesta; no importa 
treure més punta al tema, Sr Quetglas. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Portaveu del Grup Parlamentari del 
CDS, Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, Sr President. Res més que per mostrar 
la meva sorpresa per aquesta delicadesa que ara té el Grup 
de la majoria per no tocar el contengut d'una llei amb una 
Llei de Pressuposts que es va carregant la Llei de Finances, 
la Llei General Pressupostaria i tates les altres, i ara, en 
l'article de la Llei de mesures del Patrimoni Historie, no ha 
podem tocar. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Sr Quetglas, j~ ho sent molt, pero li promet una cosa: 
No renunci'i 'a acabar tates aquestes sessions pressuposta
ries sense fer-li qualque cosa bé, perque digui el que digui 
sempre el deix sorpres, perplex, etc., etc. Jo procuraré, Sr 
President, que qualque vegada no quedi sorpres ni perplex. 
Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena 3388 del Grup Parlamentari 
CDS, a l'article 16. 

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

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 28. Abstencions, 5. Queda rebutjada l'esmena que aca-
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bam de sotmetre a votació i passam a votar l'article 16 se
gons el Dictamen de Comissió. 

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

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

Abstendons? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 33. Vots en con
tra, 21. Abstencions, no n'hi ha. Queda aprovat l'artiele 16 
que acabam de sotmetre a votació. 

A l'artiele 17 es manté també l'esmena 3389 del Grup 
Parlamentari CDS. Per defensar aquesta esmena té la pa
raula el Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes grades, Sr President. La primera part de l'arti
ele 17 exclou de la fiscalització previa, és a dir, de l'informe 
d'Intervenció, les subvencions nominatives per menció ex
pressa de la Llei de Pressuposts, aixf com les rebudes nomi
nalment provinents de la Comunitat Económica Europea, 
que també vénen amb caracter nominatiu, pareix absoluta
ment lógic, per agilitar, peró que la s~gona part digui "tam
bé s'exclouen de fiscalitzadó previa les subvencions d'im
port inferior a les 100.000 pessetes", en un any d'eleccions, 
home ... ! Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té 
la paraula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes grades, Sr President. Aquest apartat 2 és ben 
ciar; diu "s'exclouen de fiscalització previa les subvencions 
d'import inferior a les 100.000 pessetes", són 100.000 pesse
tes, un u i cinc zeros amb un puntet enmig, 100.000 pesse
tes. Aixó també només és per agilitar i per alleugerir un 
poc la feina als pobres Diputats que són a la Ponencia de 
l'article 103 de la Llei de Finances, on van tots els llistats i 
totes aquestes coses que són molt males de digerir. Ara bé, 
aixó no exclou que en virtut del mateix article 103 es pu
guin demanar, estudiar, i analitzar; simplement és una 
qüestió d'eficacia administrativa, ho entengui aixf, no ho 
entengui d'altra manera, eficacia administrativa i agilitació 
de la cosa. Si voste llavors ho vol fiscalitzar, ho demani i 
sempre ho donen, sempre ho han donat, la molestia és ha
ver-ho d'enviar, peró no té res a veure amb l'any electoral 
ni molt manco. Cent mil pessetes no són res, és per evitar 
haver de duplicar les coses. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votar l'esmena 3389 del Grup Parlamentari 
CDS. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 28. Abstencions, 1. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació i passam a votar l'article 17 se
gons el Dictamen de Comissió. 

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, 28. Vots en con
tra, 26. Abstencions, 1. Queda aprovat l'article 17 que aca
bam de sotmetre a votació i passam a l'artiele 18, on es 
manté l'esmena 3242 del Grup Parlamentari NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES. 

El Grup Parlamentari CDS manté l'esmena 3390, que 
proposa d'afegir un nou artiele. Per defensar aquesta esme
na, té la paraula el Portaveu Sr Francesc Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Graeies, Sr President. Jo cree que la nostra es mena es 
defensa amb els seus mateixos termes. Tracta d'introduir 
un element que cree que és propi d'una Administració mo
derna, que és la fiscalització posterior per amostra i, per 
tant, un informe a posteriori per part de la Intervenció que 
va millorant la manera de gestionar; no és una fiscalització 
per evitar la despesa, sinó per anar millorant l'adequació a 
la legalitat i a l'eficacia del control de la despesa. 

L'esmena diu senzillament: "Els expedients de des pesa 
exempts de fiscalització pr~via seran objecte d'analisi pos
terior per amostra i d'aquesta fiscalització se'n donara 
compte al ParlamentO, és a dir, de l'informe resultant d'a
questa analisi per a mostreig deIs expedients exempts de 
fiscalització. Jo crec que no és solament una manera de 
controlar o de coneixer, sinó de millorar la gestió interna 
de la Comunitat Autónoma. GrAcies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? Per part del 
Grup Parlamentari POPULAR, té la paraula el Diputat Sr 
Capó. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Entenc la seva esmena perfectament, és constructiva, i 
jo supos que el Conseller, en virtut deis altres articles que 
hem aprovat amb anterioritat, si efeetivament ha de contro-
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lar l'execució i les despeses, etc., etc., jo supos que ho deu 
fer maldament no s'hagin fiscalitzat, pero per una altra 
banda, si ara ho posam aoo sense més ni pus, tal com ve re
dactat, quedarien coses buides. És a dir, hem de fer una 
anAlisi posterior per amostra. Qui ha de fer la mostra?Qui 
la de decidir? El Conseller? 

En canvi, si ho deixam tal com estA i en virtut de l'arti
ele 103 de la Uei de Finances vos te, com a ponent, o el seu 
Grup volen fer un mostreig determinat, li du molt poca fei
na. Simplement només ho ha de dir en una sessió, el Ue
trat fa la carta pertinent demanant el número d'expedient i 
a la proxima sessió vos te diu que enviln aques18 expedients, 
ho hem fet altres vegades. Aixo ve ser un mostreig que el 
fas cada vegada a mesura de les necessitats i segons la Po
nencia, que crec que és un control més eficac; que aixo d'es
tablir una mostra que llavors tal vegada sempre hi hauria 
queixes i en canvi aoo no hi ha res a dir i, a més, practica
ment no dur feina, només su posa un poc de feina per al 
Govern, pero atesa l'eficAcia administrativa que dóna es bo 
que la faci. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena 3390 del Grup Parlamentari 
CDS, que pro posa afegir un nou artic1e. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 28. Abstencions, 1. Queda empatada la votació i segons 
el nostre Reglament procedirem a la segona. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 28. Abstencions, 1. D'acord amb l'artiele 90 del nostre 
Reglament, procedeix un recés per a veure si aconseguin 
desfer l'empat. El recés serA de deu segons. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, recomenc;a la sessió. Passam a vo
tar l'esmena 3390 del Grup Parlamentari CDS. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 28. Abstencions, 1. D'acord amb l'artiele 90 - "si es pro
dUla novament empat en la tercera votació s'entendrA re
butjat el dictamen, l'artiele, l'esmena, el vot particular o la 
proposició de que es tracti" -, queda rebutjada l'esmena 
3390 del Grup Parlamentari CDS. 

A l'artiele 18, s'hi manté l'esmena 3242 del Grup Par
lamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. Per de
fensar aquesta esmena, té la paraula el Diputat Sr Sebastül 
Serra. 

ELSRSERRAIBUSQUE~: 

Sí; gracies, Sr President. Es curiós, el Govem ens ha 
dut una Llei de Pressuposts més curta que altres anys i fins 
i tot amb una Exposició de Motius tan curta que quasi no 
importava fer-la, pero aixo explica que hi hagi qualque co
mentari i qualque debat substanciós, i que tat siguin mati
sos, suggeriments, etc. Fa una estona que el CDS propasa 
articles nous i nosallres, en canvi, ara trobam que sobra 
l'article 18, i aixo que la llei és curteta. Hi sobra - i aixo el 
Sr Forcades ha sap molt bé - perque no els acaba d'agradar 
el Capftol IlI, TItol IV, de la Llei de Finances, que és molt 
detallat, que és un artiele que el vArem pensar molt i que 
per fer-lo varem consultar moltíssima legislació. Jo crec 
que·eli; quiduen eIs temes d'Economia deIs Grups majori
taris certament hi varen participar més que eIs Grups mi
noritaris, com pertoca, pero en certa manera tots ha varem 
consensuar i pensam que és una llei útil, una bona !leí. 

No obstant aixo, en aquests moments to18 aquests 
apartats de l'article 18 la desvirtuen moltíssim i pensem 
que el punt segon simplifica al mínim el que era un bon ob
jectiu, que és la qüestió que hem comentat del Capitol m, 
TItol IV, de la Llei de Finances. Per tant, ens pareix que en 
aquest cas l'artiele 18, que és creatiu, perque són dos punts 
molt elars, certament desvirtua una llei aprovada per 
aquest Parlamento 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? ., 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Gracies, Sr President. Nosaltres trobam que no sobra 
res, que l'article 18 esta bé tal qual perque en definitiva no
més pretén determinar d'una forma clara i precisa les men
cions generiques que fa la Llei de Finances. Cree que esta 
ben redactat i que no sobra. 

EL SR PRESIDENT: 
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Passam a votar l'esmena 3242 del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, a l'article 18. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 28. Abstencions, 1. Queda empatada aquesta votació i 
lógicament, segons els articles del Reglament que abans he 
anomenat, procedim a repetir la votació. 

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

Sres i Srs Diputats que en voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. VOlS en con
tra, 29. D'abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada l'esme
na 3242 que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
l'article 18 segons el Dictamen de Comissió. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 24. Abstencions, 3. Queda aprovat l'article 18 que aca
bam de sotmetre a votació. 

A la Disposició Addicional Primera no hi ha cap esme
na mantenguda; per tant, procedeix sotmetre-la directa
ment a votació. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de la Disposició 
Addicional Primera del Dictamen de Comissió, es volen 
posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Hi ha mantenguda l'esmena 3391 del Grup Parlamen
tari CDS, que pro posa afegir una nova Disposició Addicio
nal. Per defensar aquesta esmena, té la paraula el Portaveu 
Sr Francesc Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, Sr President. Aquesta esmena va en lf-

nia amb les modificacions que el Govern fa, com si es trac
tas d'una llei tramvia, a la Llei de Pressuposts per a l'any 
91. Nosaltres proposam dues modificacions que responen a 
una actitud reiterada del nostre Grup en relació amb la 
Llei d'Entitats Autónomes i Empreses Públiques vincula
des a la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, que si 
no perfeccionen aquesta llei, perque realment és molt difi
cil de perfeccionar, almanco introdueixen uns elements de 
racionalitat, uns elements de lógica que ens pareixen im
prescindibles. 

La primera és eliminar aquella estranya concessió que 
el Grup de la majoría es va veure obligat a fer, a través de 
la qualla Comunitat Autónoma ha de tenir menys d'un 10 
% o més d'un 50% de participa ció d'una societat, cosa que 
no té absolutament cap sentit, i per aixó nosaltres propo
sam simplement, que s'elimini. És una concessió que el 
Grup de la majoria es va veure obligat a fer en una qüestió 
que no té cap ni peus. 

La segona modificació de la Llei d'Empreses Públiques 
que proposam, Sr President, és que les entitats administra
tives de tipus empresa pública no puguin dictar actes admi
nistratius i, per tant, que les seves resolucions no es puguin 
recórrer per via administrativa. No té cap sentit, per lógica 
d'estructuració del sector públic autonómic en organismes 
autónoms i empreses públiques, que hi hagi unes empreses 
les decisions de les quals, tenint el carActer absolut d'em-
preses, es puguin recórrer en via administrativa: -

És una contradicció, ho hem dit moltes vegades, per
·que si és necessari gestionar un servei a través d'un organis
me que tengui una autonomia de funcionament, peró que 
al mateix temps, com a titular de servei públic, ha d'emetre 
actes que es poden rccórrer en via contenciosa administra
tiva, el que s'ha de fer és un organisme autonom de carac
ter comercial o financer, no s'ha de fer una empresa públi
ca. Si es fa una empresa és perqué, regida pel dret civil o 
mercantil que li sigui aplicable, és a dir, pel dret privat, no 
gaudeixi d'una situació de pI"edomini i prerrogativa en rela
ció amb empreses amb les qual competeix, de tal manera 
que els seus actes tenguin el canlcter d'actes administratius. 

Jo cree que el Sr Forcades sap perfectament que 
aquesta legislació és absolutament contrAria a les Direc
trius de la Comunitat Económica Europea sobre estatuts 
de les empreses públiques, perque romp el principi de com
patibilitat que han de tenir aquestes empreses, principi que 
emana de directives de la Comunitat Economica Europea. 
Pcr tant, introduint aquest element de racionalització dins 
l'ordenació jurídica del sector públic, estic conven~ut que 
la Comunitat Autónoma sortira guanyant en termes de ra
cionalitat a la Llei d'Empreses públiques. GrAcies, Sr Presi
dent. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? 

Passam a votació l'esmena 3391 del Grup Parlamentari 
CDS, que proposa afegir una nova disposició addicional. 
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Sres i Srs Diputats que en votin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que en 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, 8. Vots en contra, 
29. Abstencions, 20. Queda rebutjada l'esmena que acabam 
de sotmetre a votació. 

A la Disposició Addicional Segona es manté l'esmena 
3243 del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES. Per defensar aquesta esmena, té la paraula el 
Diputat Sr Sebastia Serra. 

ELSR SERRAI BUSQUETI: 

Sr. Ens pareix que basta el seu enunciat perque tothom 
ho entengui perfeetament. Nosaltres proposam afegir que 
les ordres del Conseller d'Economia i Hisenda a les quals 
fa referencia la Disposició Addicional Segona - disposiciÓ 
important perque parla que el Conseller determina aque
Hes situacions que han de romandre en indisponibilitat - -
s'han d'adjuntar a la documentació que arriba a aquest Par
lament. 

EL S~ PRESIDENT: 

Sres Portaveus de Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té 
la paraula el Dijmtat Sr Capó. 

EL SR CAPÓ I GALMES: 

Moltes gracies. Em sap greu, pero pareix que l'eix de 
tot aquest debat de l'articulat de la Llei de Pressuposts 
sempre és l'article 103 de la Llei de Finances. La informa
ció que es remet en virtut d'aquest article 103 de la Llei de 
Finances ja és prou amplia com per no demanar més coses, 
ja ho he dit, crec que ho he dit cinc o sis vegades avui hora
baixa. Per tant, si més no per coherencia - i així ho ha d'en
tendre, Sr Serra - jo continuo mantenint el mateix que he 
dit, si bé també li vull dir que veig la seva esmena molt po
sitiva, no és que tampoc li vegi cap intenció de perjudicar el 
Govern, pero pel que hem dit abans cree que la informació 
ja és suficient. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena 3243 del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA ID'ESQUERRES. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar la Dis
posició Addicional Segona segons el Dictamen de Comis
sió. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 25. Abstencions, 3. Queda aprovada la Disposició Ad
dicional Segona que acabam de sotmetre a votaci6. 

Les Disposicions Addicional Tercera i Quarta no te
nen esmenes mantengudes; procedeix sotmetre-Ies directa
ment a votaci6. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovades per unanimitat de la Cambra. 

A la Disposici6 Addicional Cinquena es manté resme
na 3392 del Grup Parlamentari CDS. Per defensar-la, té la 
paraula el Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES·: 

Queda retirada, Sr President. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Retirada l'esmena 3392, passam a la votació de la Dis
posició Addicional Cinquena segons el Dictamen de Co
missió. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 37. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 20. Queda aprovada la Disposició 
Addicional Cinquena que acabam de sotmetre a votació. 

A la Disposició Addicional Sisena s'hi mantenen les 
esmenes 2885 i 2889 del Grup Parlamentari SOCIALISTA 
Per defensar aquestes esmenes i per part del Grup SOCIA-



DIARI DE SESSIONS / Núm. 109/ 18,19 i 20 de desembre del 1990 7739 

LISTA, té la paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr President, crec que mantenim tres esmenes, la 2885, 
la 2887 i la 2889, que es refereixen a unes xifres importants 
d'actuació discrecional de la Comunitat Autt'lnoma fona
mentalment en mat~ria de personal. A qu~ es refereixen? 
En primer Uoe, que es preveu que el cost d'aplicació de la 
relació de Uoes de feina de la Comunitat Autt'lnoma en
guany costara 75 milions de pessetes; nosaItres, que hem 
fet els números respecte de l'any passat, hem previst que 
costarA 25 milions de pessetes. En segon Uoe, per qüestions 
de substitució temporal de treba!ladors de la Comunitat 
Autónoma, el Govern preveu 140 milions de pessetes; l'any 
passat en va costar SO, nosaltres hem pensat que en basta
ven 75; el Govern n'ha previst 140, a l'esmena que nosal
tres proposam són 75. 

En tercer lloe, es crea un borsa de 100 milions de pes
setes per a hores extraordinaries. L'any passat només eren 
25, nosaltres ereim que 50 sobren; óbviament el Govern vol 
tenir les mans absolutament !liures per poder manejar el 
Capitol 1 com 1i do ni la gana. Nosaltres pensam que el te
ma del Capitol I és el més delicat d'aquesta Comunitat i no 
hi ha cap dubte, com deia avui matí el Sr Miquel Capó, que 
amb aquestes quantitats de lIiure disposició per incremen
tar el que li doni gana, saltant totes les normes i l'homoge
neHzació administrativa que s;intenta dins tot l'Estat·Espa
nyol, totes les Comunitats Autonomes, tots els Ajunta
ments, fins i tot els Consells Insulars, de tenir uns inere
ments salarials pareguts, amb aquesta llibertat i prodigali
tat q.ue té el Govern de la Comunitat Autónoma és molt 
improbable que tengui problemes laborals. 

Si podem disposar de 140 milions per a substitucions, 
de 100 milions per a hores extres, que són substitueions, de 
75 milions des de fa tres anys que adaptam la Llei de Fun
ció Pública i, arnés, 500 milions més per altres conceptes a 
la Secció 31, no és estrany que la Comunitat Autt'lnoma no 
tengui problemes, Nosaltres creim que s'ha de controlar 
moltíssim el tema del funeionament i les retribueions de 
personal i que no es pot deixar en mans del Govern que 
augmenti el que li do ni la gana. Grades. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que hi vulguin intervenir? Per part del 
Grup Parlamentari POPULAR, té la paraula el Diputat Sr 
Capó. 

. EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Sr President, jo li voldria demanar a veure si es discu
teixen tates les esmenes o només una, perdoni que m'hagi 
despistat. 

EL SR PRESIDENT: 

És diseuteixen les tres esmenes. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Tates les referents a la Disposició Adicional Sisena; 
moltes gracies, Sr President. Si, efectivament es discuteixen 
les tres esmenes, la 85, la 87 i la 89, perqu~ la 88 va ser 
transaccionada d'acord amb el Partit Popular i l'altra, la 86, 
es va acceptar per unanimitat perqu~ era una millora t~ni
ca. 

Quant a la primera esmena, la del fons deis 75 milions 
de pessetes, canviar-ho per un fans de 25 milions, aixo ja és 
va debatre dins la Ponencia i també dins la Comissió, fins i 
tot record que s'havia adm~ parcialment una esmena, la 
deis famosos 140 milions, per baixar-la després a gust seu, 
peró a l'hora d'evaeuar les consultes varem veure que l'a
partat A no es pot baixar fins a 25 milions, perque de qual
que manera són necessitats que s'han avaluat, igual que la 
segona, que parla deIs 140 milions de pessetes, passar a un 
fons de 75, tamb~ s'havien calculat les necessitats en 140 ¡, 
si voste ha recorda, després d'haver-ne parlat a Pon~nda, 
on ha várem passat a 75, despres en Comissió ha varem ha
ver de tornar a 140, perque ens havien dit que aquestes ne
cessitats s'havien estudiat i tal. 

Jo comprene que naturalment el Grup SOCIALISTA 
s'ho ha estudiat, perque quan fa una esmena i planteja can
viar de 140 a 75 és perqu~ efectivament ho ha mirat i estu
diat, peró no em faci dir per que no coineideix el seu estudi 
amb el que degué realitzar el Conseller de la Funció Públi
ca i a causa del qual eU va posar 140 en Uoe de 75. El que 
és cert és que pareix que els 140 eren a causa d'una necessi
tat que hi havia i que no convenia rebaixar-los, a pesar que 
aquest Parlament sigui sobinl de rebaixar el que sigui, peró 
efectivament ens havien dit que era una quantitat que valía 
més que no. 

Quant a l'apartat c), perdó, aquesta ja s'havia acceptat, 
era del Partit Socialista i la vare m acceptar al 5%. 

A l'apartat d) hi ha una altra esmena també del Partit 
Socialista que diu de canviar els 100 miLions de pessetes 
per 50, ero pareix. Val el mateix raonament que he fel 
abans, prelenc que els serveis extraordinaris que hagi d'e
fectuar el personal de la CAlB fora de la seva jornada labo
ral s'han evaluat efectivament en 100 milions de pessetes. 
Li repetesc el mateix: Em sap greu que no coincideixen els 
seus caleuls amb els que ha efectuat la Funció Pública, peró 
pareix que realment hauría de quedar aquesta xifra si els 
Srs Diputats ho aproven. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Només és per demanar la votació separada de cada es
mena. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 
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Comen~ la votació. Passam a votar l'esmena 2885 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 4. Queda rebutjada l'esmena 2885 que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'esmena 
2887 del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. També queda rebutjada l'es
mena 2887 que acabam de sotmetre a votació i passar a vo
tar l'esmena 2889 del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

Sres i Srs Diputats ... Sí, Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Repetir la votació, perqu~ no ens surten els números. 
Al Grup Popular li falta un Diputat i... 

EL SR PRESIDENT: 

Al Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES n'hi falta un. 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

També n'hi falta un i el Sr Ricci ha votat amb nosal
tres. El Grup POPULAR no pot tenir mai 29 vots. 

EL SR PRESIDENT: 

Repetirem la votació, Sr Alfonso. Jo demanaria que es 
mantenguin drets una estona, per poder comptar. Que hem 
de repetir, la 2887 o la 2889? La 2887. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 28. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
2887 del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

(Pausa) 

Sr Mayal, jo li demanaria per favor que s'absentas per
qu~ hem de tornar a repetir una votació que hem fet quan 
vost~ no hi era i pareix que hi ha confusió. Sres Lletrats, 
vost~ també comptin i mirarem de sortir-ne. 

Repetim la votació: Sres i Srs Diputats que en voten a 
favor, es volen posar i mantenir-se drets fins que jo els de
mani que s'asseguin? 

Es poden asseure. Srs i Srs Diputats que en voten en 
contra, es valen posar i mantenir-se drets fins que jo els de
mani que s'asseguin? 

Poden seure. Abstencions? 

Resultat pareix que definitiu d'aquesta Votació: Vots a 
favor, 28. Vots en contra, 28. No hi ha abstencions. Queda 
empatada la votació i procedim a repetir-la. 

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

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

Abst~ncions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 28. No hi ha abstencions. Queda novament empatada 
la votaéió. D'acord amb l'artide 90, se susp~n la Sessió per 
vint segons, fins que entri el Sr Mayal. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, recomencsa la sessió. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'esmena 2887 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es valen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 28. Abstencions, no n'hi ha. Queda aprovada l'esmena 
2887 del Grup Parlamentari SOCIALISTA 1 passam a vo
tar l'esmena 2889 del mateix Grup. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con-
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tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
2889 del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

Aprovada J'esmena 2887 del Grup Parlamentari SO
CrALISTA, es produeix una baixa de 65 milions de pessc
tes a la Secció 31, Capítol J, Subprograma 121.900, subcol1-
cepte 13.001. s'aplicar:l a la Secció 17, Subprograma 44 
.11.100, subconceple 76.001, lransferencies a Consells lnsu
lars per a provelment d'aigües netes. Ha dic a efectes que 
es tengui en compte a I'hora d'equilibrar el... 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Srs i Srs Diputats, procedim a continuar votant. 

Aleshores, pareix que procedeix vo ta r la destinació d'a
quests 65 milions i de quin comptc es lleven, egons diuen, 
perque havfem posat que si s 'aprovava I'esmena queda.va 
així. Té la paraula, Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí. És evident que aquesta esmena és d'eliminació d'u
na partida de la Secció 31, que a la Secció 17 és inciosa dins 
"ConseIls Insulars, transferencia d'aigües". Strictu sensu no 
hem votat l'aplicació, pero no s'ha de votar ara, s'ha de vo
tar quan arribem a la Secció 17, en primer lloc, o s'ha d'a
plicar a un altre lloc que no sigui la Secció 31, perque de 
moment aixo és articulat, encara no som a les seccions, dis
cutim I'articulat. Lógicament s'ha de posar la 31 on s'havia 
d'aplicar la Secció 17 o es pot considerar, perque hi ha una 
esmena corresponent - que és el que havia dit el President i 
jo crec que és la interpretació més correcta - que ja s'ha a
plicat. 

EL SR PRESIDENT: 

Jo entenc que s'ha aplicat. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEVA 

És la interpretació més correcta. 

EL SR PRESIDENT: 

S'ha aplicat, Es dedueix d'aquesta i es passa a l'altra, 
s'aprova en aquest moment i ja es fa. Ha dic a efectes que 
els serveis de la Cambra facin el canvi de baixa i alta per 
mantenir els pressuposts equilibrats. El Sr. Capó té la pa
raula. 

EL SR CAPÓ I GALMÉS: 

Gnlcies, Sr President. Per dir-ti que el nostre Grup 
pensa que la seva inlerpretació és correcta, és a dir, que 
quan es va produir aquest descuadre a Ponencia es va crear 
una esmena per quadrar la cosa. Quan després va decaure 
en Comissió. va decaure I'altra; aleshores sí ara es ressusci
ta aquesta, queda res suscitada l'a1tra. Coincidim tota1ment. 

EL SR PRESIDENT: 

Havent-hi unanimitat a la Cambra, votarem la Disposi
ció Addicional Sisena, tenint en compte l'esmena aprovada. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Disposició 
Addicional Sisena amb la incorporació de l'esmena que 
hem aprovat, es valen posar drets, per favor? 

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

Sres i Srs Diputats que s'hi abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 28. Queda aprovada la Dispo
sició Addicional Sisena amb la incorporació de l'esmena 
que s'ha aprovat ~bans. 

Les Disposicions Addicionals Setena i Vuitena no te
nen cap esmena mantenguda; procedeix sotmetre-les direc
tament a votació. 

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

Sres i Srs Diputats que en voten en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovades per unanimitat de la Cambra. 

A la Disposició Addicional Novena hi ha mantenguda 
l'esmena 2891 del Grup Parlamentari SOCIALISTA Per 
defensar-Ia, té la paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Creim que aquesl lema ja l'hem discutit un pareU ~e 
vegades en aquesta Cambra, nosaltres estam d'acord que 
IBASAN ~ parlam d' IBASAN, perdó, no 110 he explicat als 
Srs Dipulats - concer:li operacions de crMit - no són po
ques, parlam de 5.000 de pessetes - per a la construcció de 
depuradores, pcro creim que el primer que ha de fer l'Insti
tul Balear de Sanejament és sanejar la seva situadó jurídi
ca. fBASAN té una ituació jurfdica absolutamenl infor
mal , ningú na entén qu~ és, no és una empresa pública tfpi
ca, no té una siluació administrativa tipica, és un hfbrid. No 
fa cap aCtc adminis traliu, fa tata classe d'actuacions priva
des , i no la constitueixcn com a empresa pública senzilla
ment perque la batien com a institut. 

La veritat és que no té cap característica d'entitat ad
ministrativa, té totes les caracterfstiques d'una empresa pú
blica' per tant, nosaltres demanam que es conslitueixi tal 
com ho fa l'Esral, 101S els ajuntaments i tOles les cornuni-
1315 aUlonomes, com una empresa pública amb el 100% de 
capital de la Comunita1 Autonoma, que el Govern deixi de 
crear confusió, de fer al.tra vegada obscurantisme en les em
preses públiques. És imprescindible, senyors del Govem, 
Srs Consellers, senyors del PP, que les actuacions en el 
camp del negoci privat d'aquesta Comunitat Autonoma es 
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regeixin per les normes del Dret Mercantil i no per les nor
mes que vulgui el Govem de la Comunitat Autonoma; que 
estiguin subjectes a auditories externes, que els seus organs 
siguin registrats al Registre Mercantil, que qualsevol ciuta
da sapiga qui és qui dins mASAN o dins els altres instituts 
que vostés creen: IFEBAL, etc. 

En aquest moment, la fosca cau damunt totes aquestes 
institucions, que realment són empreses públiques. No con
tinuln per aquest camí, és perillos que donin als ciutadans 
d'aquesta Comunitat Autonoma la imatge que tot ano que 
es refereix a actuacions economiques és obscur, cosa que 
fan amb mASAN, IFEBAL, mA VI, perque no volen do
nar el bra~ a torcer que s'han de constituir, registrar, es
cripturar i nomenar els seus carrees públicament, i, a més, 
que han d'estar subjectes, com totes les empreses, aquí i en 
el Mercat Comú, al control de les auditories preceptives 
tant per a empreses públiques com per a empreses privades. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? Per part del 
Grup Parlamentari POPULAR, té la paraula el Diputat Sr 
Capó. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes grades, Sr President. Per ser breu, ja li vaig ex
plicar a Ponencia per que no podíem sonar suport a aques
ta esmeña. Record que vare m consultar un informe jurídic 
que teníem, on quedava clar que l'IBASAN, per la seva ma
teixa norma constitutiva, és un ens públic que actua sota 
fórmules de dret privat i que, per tant, no li podíem accep
tar l'esmena. En sap greu, pero ara no he trobat l'informe 
jurídic, no sé on el tene, no l'he trobat i no li'n pue donar 
més detalls, pero record que el varem discutir ampliament. 
Fins i tot em pareix recordar que en aquell moment ho va
rem comentar amb el Portaveu del CDS, eren unes raons 
tecniques, em pareix que hi havia una equivocació de con
ceptes. No li donarem suporto 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Jo record aquest terna de l'informe jurídic d'mASAN i 
record ql:le es basava en els estatuts que havia fet el Go
vern, pero ara no diseutim aquest tema. Diseutim que mA
SAN, segons la norma de dret normal, primer, de dret co
munitari, de la nova Llei d'Anónimes i d'Auditories i molt 
més per la seva forma d'aetuaeió, s'ha de constituir com a 
empresa pública, registrada d'una forma clara, amb els or
gans pertinents, etc. 1 encara més: una activitat dins el 
camp privat, dins el camp de la competencia - no oblidin ai
xó - de la Comunitat Autonoma, ha de ser molt més clara, 
ha de ser absolutament clara, ha de ser absolutament trans
parent. 

Respecte de l'informe jurfdic, Sr Capó, si els tecnics 
que l'han fet són els mateixos que han aconsellat el Govern 

que vía reglament es pot derogar una llei, la veritat és que 
no en podem fer molt de caso 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Sí, Sr President; moltes gnlcies. Ja record el tema. La 
seva esmena 2891 diu que no es poden fer actuaeions i tal a 
no ser que primer es constitueixi en empresa pública. Molt 
bé. Ido la Llei d'Entitats Autonomes i Empreses Públiques 
vinculades a la Comunitat Autonoma fa una tipificaeió de 
l'Administració que voste deu saber i ho distribueix en tres 
categories. Primera, entitats autonomes, de les quals n'hi 
ha de dues classes, de tipus administratiu, de tipus indus
trial-comercial-financer ...... Després hi ha empreses públi
ques, de les quals n'hi ha dos grups: ens públics que aetuen 
amb subjecció a l'ordenament jurídic privat i un altre tipus 
de societats civils o mercantils amb participació majoritaria 
de la Comunitat Autonoma, i després hi ha un altre grup, 
les empreses vinculades, que són aqueIles societats eivils o 
mercantils en les quals la participació de la Comunitat Au
tonoma és entre un 10% i un 50%. 

Aleshores és cIar que l'mASAN, segons la seva matei
xa norma constitutiva, és un ens públic que actua amb fór
mules de dret privat, així que pertany al grup b), que són 
empreses públiques, és a dir, ja és una empresa pública i 
per tant pot retirar la seva esmena o decau, vull dir que no 
té sentit dir que no es pot fer res mentre no sigui empresa 
pública si ja ho éso Mo!tes gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Procedeix sotmetre a votació l'esmena 2891 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar la Dis
posició Addicional Novena segons el Dictamen de Comis
sió. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con-
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tra, 24. Abstencions, 3. Queda aprovada la Disposició Ad
dicional Novena que acabam de sotmetre a votació. 

Hi ha dues esmenes mantengudes del Grup Parlamen
tari CDS propugnant dues disposicions addicionals noves, 
les esmenes 3400 i 3401. Per defensar-les, té la paraula el 
Portaveu Sr Francesc Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gnlcies, Sr President. Queda retirada l'esmena núm. 
3400. La 3401 és una esmena tradicional d'intentar abolir 
aquest fossil anomenat Patronat per a la Vivenda Rural i 
d'incoporar les seves funcions a l'Institut Balear de la Vi
venda. No entenem per que el Govern continua amb aques
ta herencia franquista, el Patronat per a la Vivenda Rural, 
organitzat al marge de les actuacions en materia d'habitat
ge, com si l'habitatge rural no fos un habitatge com els al
tres. 

Si m'ho permet, Sr President, també donaré per defen
sada la 3395, que pretén la derogaci6 del Decret que regula 
!'Institut Balear d'Economia, interpretant aquesta deroga
ci6 en el sentit que no volem que desapareixi l'Institut Ba
lear d'Eeonomia, el que entenem que no té absolutament 
cap sentit és la forma jurídica en la qual s'empara, que és 
una servei amb personalitat jurídica propia, cosa que no té 
massa sentit, perque l'Institut Balear d'Economia no presta 
uns serveis per als quals necessiti aquesta person¡¡litat jurí
dica propia. 

Nosaltres optaríem per una altra via, que queda retlec
tida en una altra esmena, d'implicaci6 de l'Institut Balear 
d'Economia en !'Institut Balear d'Estadística, i crear, en el 
seu cas, Ilavors sí, un organisme auto no m o una empresa de 
serveis amb les funcions d'ambd6s instituts. El que no té 
sentit, al nostre judici, és la pervivencia de l'lnstitut Balear 
d'Economia i del Patronat per a Vivenda Rural sota la for
ma de serveis amb personalitat jurfdica propia. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Quant a l'esmena 3395, 
per la qual vol derogar el Decret 65/84 ... 

EL SR PRESIDENT: 

Continul. Es que tenia el micro obert mentre intentava 
ordenar els meus papers. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Es que m'he pensat que 
el Grup SOCIALISTA havia demanat la paraula. Li ho ce
dese amb molt de gust o continuu, com vulgui. 

EL SR PRESIDENT: 

Continul, Sr Capó. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes grAcies. L'esmena 3395, que diu queda derogat 
el Decret 65/84, que regula l'Institut Balear d'Economia, jo 
li volia dir que I'Institut Balear d'Economia no és més que 
un servei més de la Conselleria d'Economia i Hisenda i l'ú
nica cosa que fa el Decret 65/84 és regular la seva organit
zaci6, no és més que una norma organitzativa. Per tant, no 
veig el perque s'hagi de derogar, ja que tenim l'Institut com 
a servei de la Conselleria. 

Quant a l'altra esmena, la 3401/90, referent a aquest 
fossil que diu del Patronat de la Vivenda Rural, dir-li que 
segons la informaci6 que tenim aquest servei ja no té per
sonalitat propia, s'ha integrat plenament a la ConseIleria , 
Adjunta a Presidencia. Voste aquí diu que queda extingit 
com a servei amb personalitat jurídica propia i jo ti dic que 
ja no en té, que ja s'ha adscrit a la ConseIleria Adjunta a 
Presidencia; per tant la seva esmena, en aquesta part, decau. 

En l'altra, no; a I'altra, vos te diu que les seves funcions 
passen a !'Institut Balear de la Vivenda. Bé, aixo és una al
tra forma d'organitzar la Comunitat Autonoma ¡jo respect 
la seva opini6, pero en aquest cas, a la segona part, no la 
podem compartir, i a la primera ja li he dit que teoricament 
ha de decaure i jo li demanaria que la retiras, perque tan
mateix ja ha decaigut en el sentit que no té personatitat 
propia. MoItes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sf, Sr President. NosaItres donarem suport a la postura 
del CDS, pero li volem fer una pregunta: Nosaltres varem 
creure que l'Institut Balear d'Economia era una bona ini
ciativa del Govern anterior o del Conseller d'Economia, ai
xi com vulguin, que pareix que no ha agradat a la nova 
Conselleria i ho ha deixat practicament coUocat alla; exis
teix com a nom, pero no com a funcions, per tant em pareix 
totalment correcte que si el Conseller, que és el responsa
ble d'aquestes coses juntament amb el President del Go-

. vern, troba que l'ha de matar del tot - bé, que ja l'ha mort 
del tot - que ara l'enterri, li facin els funerals i haurem aca
bat amb la historia d'una ficci6. 

M'alegra molt que hagin dit que l'Institut de la Viven
da Rural, el Patronat aquest, també ja és mig mort, pero no 
é per que l'han passal a Adjunta a Presidencia. Que hi 

pinta a Adjunta a Presidencia? Noho entén ningú. Tots 
hem quedal aJ.lucinats. Quina relaci6 té la Conselleria Ad
junta a Presidencia, el Sr Gilct, amb ('habitatge rural? 
Aquest senyor només toca coses rares! Loteries, habitatge 
rural, campaments que lleva a Cultura, és curiosíssim. És 
una especie de caixo de sastre on hi cap tat, sobretot cam
panyes electorals, "es mejor un buen barrido .. .", un cosit, un 
agranat, un planxat, qualsevol cosa, pero a part d'aixo ¿com 
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així ti han col.locat aquesta cosa rara, Sr Gilet? Vosté no 
ho sabia? Són subvencions, vells i joventut, deu anar per 
aquí. 

A part d'aixo, que és una cosa estranya, no diguin que 
no, jo voldria saber si al CDS li interessa aprovar les seves 
esmenes, que ens ho digués, perque si li interessa l'actitud 
hauria de ser una altra. 

EL SR PRESIDENT: 

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

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

En relació amb l'argumentació que ha fet el CDS so
bre l'Institut Balear d'Economia, jo cree que en el fons té 
tota la raó, és a dir, que des del principi aquest Institut va 
ne(xer com un servei. Si ara nosaltres repassam el Decret 
de constitució, no cree que es fes organicament perque fos 
un institut. Realment jo pens que amb el suport que em va 
donar el Parlament en el darrer pressupost, l'he potenciat; 
dins la Conselleria, hi funciona el servei i, a més, ens reu
nim periodicament amb una serie d'economistes de solven
cia important. Ateshores, tant si retira l'esmena com si no 
la retira, jo el convü a repassar el Decret o afer -ne un de 
nou conjuntament, perque aquest institut canvii de nom i 
de servei d'economia tot i conservant les funeions. De ma
nera que, preeisament recollint les seves paraules, jo em 
brind a fer un Decret, perqué realment funciona m d'aques
ta manera. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. En relació amb l'Institut Balear 
d'Economia, jo vull dir que la postura del nostre Grup no 
és contra aquest institut ni el seu funcionament. Creim que 
és un organisme que s'ha de potenciar, creim també - i ho 
hem dit a altres debats pressupostaris - que ha d'assumir les 
funcions que té el Servei Balear d'Estad(stica, creim que -
s'haurien d'integrar en una mateixa unitat administrativa, 
que probablement, llavors si, convendria que tengués una 
fórmula de funeionament autonoma, una figura d'organís
me autonom o d'empresa, el que pass a és que el Deeret de 
crea ció de l'Institut Balear d'Economia ve molt abans de la 
Llei d'Empreses Públíques í Entitats de la Comunitat Au
tonoma i per tant queda mancat d'un encaixament dins el 
sector públie autonomic í queda com a un hibrid, una figu
ra estranya, uns serveis cree recordar que amb personalitat 
juridica propia segons el mateix Decret, a pesar del que ha 
dit el Sr Capó, igual que el Patronat per a la Vivenda Ru
ral. Tenen personalitat juridíca propia, és una figura que 
respon a una classíficació que existeix a 1'Estat; aqui no, 
perqu~ la Llei d'Entitats Autonomes no parla per a res de 
serveís amb personalitat jurídica propia, i jo cree que s'hau
ría d'ordenar el conjunt del seetor público 

Com s'hauría d'ordenar? En primer lloc, per atribució 
competencial. Per que subsisteix el Patronat de la Vivenda 
Rural? No ho entenem. Per qué subsisteix al marge de l'or
ganísme que té la competéncía en matéria de la poHtica -
d'habitatge de la Comunitat Autónoma? Continuam sense 
entendre-ho. No és el primer any que nosaltres proposam 
aquesta esmena i m'estranya que el Sr Alfonso no s'hagi as
sabentat fins ara que és a la Conselleria Adjunta a Presi
dencia, fa molts d'anys que hi éso Per que? Per una raó molt 
senzilla, perque aixo era un organisme que existia en temps 
del régim anterior, depenent del Governador Civil, era una 
manera de repartir subvencions i de fer addíctes, etc., etc., i 
aquesta estructura s'ha traslladat i continua vivint, i no en
tenem per que l'habitatge rural queda al marge de la poHti
ca general d'habitatge. 

Una qüestió incidental: El Sr Alfonso ha fet una a1.1u
sió a una qtiestió del nostre Grup Parlamentari, em pareix 
que no té massa sentit al.ludir-la en plenari, pero atesa la 
seva invitació, jo li vull contestar. El Sr Alfonso Salgado va 
demanar al nostre Diputat Sr Trias , que s'havia d'absentar 
per raons del seu carree al Consell Insular, i per mantenir 
la paritat que exísteix en aquest Parlament, es va absentar, 
eom s'ha fet altres vegades en aques t mateix Parlament, per 
raons de cortesia i de manteniment de la correlació de for
ees. Aquesta es la raó per la qual mantenim aquesta postu
ra, per pura cortesia parlamentaria i per manten ir aquesta 
eorrelació de forces emanada de les urnes, fent honor a un 
compronl1s adquirit previaz.nent a la celebració d'aquesta 
sessió. Gracíes, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat ¡retirada l'esmena 3400 del Grup Par
lamentari CDS, procedeix sotmetre a votació la 3401 del 
mateix Grup. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
3401 del Grup Parlamentari CDS, que acabam de sotmetre 
a votació. .. 

El Grup PARLAMENTARI NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES manté l'esmena 3244, que també proposa 
afegir una nova disposicíó addícional. Per defensar aquesta 
esmena té la paraula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, i molt breument: Els informes d'auditoria són 
una practica que el Govern du a terme i nos al tres creim 
que haurien de formar part de la documentació que s'envia 
al Parlament. 



" 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 109/ 18,19 i 20 de desembre del 1990 7745 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Passam a votaci6 l'esmena 3244 del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

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

Sres i Srs Diputats que en voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 28. Abstencions, 1. Queda empatada la votació i pas
sam a repetir-la. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
3244 que acabam de sotmetre a votaci6. 

El Grup Parlamentari CDS ja ha defensat l'esmena 
3395, per tant procedeix sotmetre-la a votació. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'esmena 3395 
del Grup Parlamentari CDS, es valen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 5. Queda rebutjada l'esmena 3395 del 
CDS, que acabam de sotmetre a votació. 

A les Disposicions Finals Primera i Segona i a l'Expo
sició de motius no hi ha esmenes mantengudes: procedeix 
sotmetre-les directament a votaci6, que sera conjunta si no 
s'hi oposa cap Portaveu. Té la paraula el Diputat Sr Quet
glas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Sr President, era per demanar votació separada de 
I'Exposici6 de Motius. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, ido, a votar les Disposicions Finals Primera i 
Segona. 

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

Sres i Srs Diputats que en voten en contra? 

Sres i Srs Diputats que s'hi abstenen? 

Queden aprovades per unanimitat de la Cambra i pas
sam a votar ¡'Exposici6 de Motius. 

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

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

Abstencion~? 

Resultat de la Votació : Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 23. Abstencions, 5. Queda aprovada I'Exposici6 de Mo
tius que acabam de sotmetre a votació. 

Se suspen la sessió per quinze minuts. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, recomenc;a la sessió. 

Entram al debat per seccions. Seguint la sistematica 
que hem dut durant les passades discussions de pressupost, 
el debat de la sessió completa es fara al final, votarem totes 
les seccions juntes, com hem fet cada any. 

Per tant, les seccions 2, 3 i 4 no ten en esmenes, les dei
xarem per a la votació del final, i passam a la Secció 11, 
Presidencia, on es manten en les esmenes següents: Al Pro
grama 1121 de Presidencia del Govern, les 3403, 3404 i 
3417 del Grup Parlamentari CDS; per defensar-Ies, té la 
paraula el Portaveu Sr Francesc Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. Entram en el debat de les see
cions, que en vista del text que aquestes emparen jo cree 
que Ji podrfem donar el tractament d'una compareixenc;a 
informativa del Govern per explicar-nos les seves inten
cions i no massa més que aixó, perque aixó pot ser modifi
cat amb excessiva facilitat, pero a pesar de tot defensarem 
algunes esmenes per si volen tenir en consideració algunes 
de les iniciatives que comporten. 

A la Secció de Presidencia, que té atribuida la compe
tencia en materia de patrimoni de la Comunitat Autóno
ma, nos al tres proposam tres adquisicions d'edificis que tro
bam que, per distintes circumstancies, poden o han de ser 
d'interes per a la nostra Comunitat Autónoma. 

La primera, la 3403, fa referencia a l'adquisició del Pa
lau de Cal Marques de la Romana, d'evident interes cultu
ral, situat al centre de Palma, que en aquests moments es 
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pot adquirir per un preu bastant més que raonable i podra 
ser la soludó d'algunes necessitats, entre d'altres de la Con
selleria de Cultura. 

L'esmena núm. 3404 té una voluntat bastant més ambi
ciosa, en el sentit que evidentment la consignadó que no
saltres proposam no és suficient, pero si podría valer per 
plantejar una primera anualitat per a l'adquisició del quar
ter del Conde-Duque d'Inca, caserna que podria ser d'evi
dent interes per a moltes activitats, entre d'altres nosaltres 
suggeriríem la de l'Escola de Disseny de la Pell, la de utilit
zació provisional com a Escola d'Hostaleria mentre no s'a
cabi (ininteUigible) d'aquesta escola, cosa que creim que po
dria donar servei a una zona molt interessant des del punt 
de vista turístic, i en qualsevol cas enriquiria de manera in
disctuble el patrimoni de la Comunitat Autónoma. 

L'esmena 3417 pro posa l'adquisició de Can Planes de 
Sa Pobla per a constitució d'un club de la tercera edat. 
Amb aixó donam per defensa des les nos tres esmenes que 
ha assenyalat el President. Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat 
Sr Ricci. 

E~ SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr President. Ja en Pon~ncia i Comissió,el 
Grup que jo represento, en ·nom d'Unió Progressista de 
Menorca, volia votar a favor de moltes d'aquestes esmenes 
perqu~ creiem de veritat que són dignes de tenir en comp
te, peró passa que en tot pressupost hi ha unes entrades i 
unes sortides i és per a0 que ens em abst~s en molts casos 
puntuals i en els altres hem dit que no. Perque quedi cons
tancia en el temps, com que la nostra situació i posiciona
ment ja queden prou clars en els pressuposts una voIta que 
han passat per Comissió, on ja hem fet les abstencions ne
cessaries, el fet que en molts casos ara votem en contra no 
vol dir de cap manera que aquesta sigui la nostra intenció, 
com ha quedat demostrat, com he dit abans, en Pon~ncia i 
Comissió. Per a0 dic que tret d'alguns casos molt puntuals 
que votarem a favor, en la resta votarem en contra, mante
nint el mateix esperit de Comissió i Ponencia. Gracies, Sr 
President. 

EL.?R PRESIDENT: 

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

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Nosaltres creim que les esmenes que presenta el CDS 
poden ser interessants, encara que quant a quantitat d'alta 
s'han posat un poc a pens: 150 milions per una part, 60 mi
lions per l'aItra i 50 milions per l'altra. Creim que tan inte
ressant com la mateixa alta - que nosaltres no haguéssim 
col.locat mai a Presid~ncia, peró el Govern s'ha entestat 
que tot el tema de patrimoni estigui a Presid~ncia en lloc 

d'estar en el seu lloc natural, que és Economia -, creim que 
és interessant, repetesc, la baixa que suposa precisament en 
el programa de Carreteres, i també creim que és curiós, 
perque durant bastants anys el Govern ha demostrat una 
incapacitat manifesta per a dues coses: primera, per invertir 
tot el que li dóna el parlament en mathia de carreteres, i 
en segon lloc per arribar a acords serios os i d'inversió a 
llarg termini que beneficiln els ciutadans de la Comunitat 
Autónoma amb el Ministeri d'Obres Públiques, que no és 
cap ogre i que és capa~ d'arribar a acords amb el Govern si 
el Govern vol arribar a acords amb el Ministeri d'Obres 
públiques. 

Per tant, creim que hi ha moltíssimes possibilitats de 
reduir el pressupost de carreteres de la Comunitat Autóno
ma i dedicar-lo a accions de qualitat de vida molt superiors, 
que en definitiva farien que el pressupost es pogués acom
plir. ]0 ja sé que el Portaveu del Grup POPULAR - Que 
hem de fer? És funcionari de Carreteres - troba que la ges
tió en aquest camp es magnífica, pero ens remetem als fets. 
Set anys d'actuació del Govern han demostrat que són inca
pa~os d'acomplir els programes que es pro posen. ]0 crec 
que una volta per les autopistes que s'haurien d'haver aca
bat fa dos anys, per la via de cintura, que segons el Conse
ller d'Economia ja fa molt de temps que és va acabar, ens 
demostra el retard enorme que du el Govern Autónom en 
execució pressupostária en mat~ria de carreteres. 

Quant a les altes, la veritat és que el fet d'incrementar 
el patrimoni immobiliari en edificis notables d'aquesta Co
munitat Autonoma és una acció realment interessant. Ens 
estranya el Govern no 'hagi pensaten la creació d'un club 
de la tercera edat a Sa Pobla; tal vegada és que Sa Pobla els 
preocupa des d'un altre aspecte, peró pel club de la tercera 
edat. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR TUDURf 1 MARÍ: 

Grácies, Sr President. Entre un portaveu i I'altre hem 
dit bastant. Aquí hi ha una cosa evident: Un edifiei catalo
gat, dins Palma, seria interessantíssim que entrés dins el pa
trimoni d'aquesta Comunitat, que fos propietat pública i 
que es pogués assumir aquesta compra de 150 milions. La 
qüestió de l'oportunitat de la caserna del Conde-Duque, 
també, interessantíssim. Em perdonaran, no conee Can Pla
nes, pero supos que si el Portaveu del CDS ho ha posat 
aquí deu ser perqu~ considera que té un valor intrínsec im
portant. 

Ara bé, vost~ comprendran que els pressuposts ja es
tan fets de la manera que s'han fet i que llevar 260 milions 
d'Infrastructures, de la Conselleria d'Obres Públiques i Or
denació del Territori, suposa trastocar-los totalment. Es
tam totalment d'acord, si vos tes haguessin fet els pressu
posts tal vegada ho haurien fet, pero voste sap que nosal
tres anam per aquesta via perqu~ consideram més necessá
ria aquesta altra prioritat. 
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Res més. No vull insistir en les frases del Portaveu So
cialista Sr Alfonso, perqué aixo de "basta donar una volta i 
veure carreteres, etc., etc." ja és una can~ que hem sentit 
moltes vegades. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Portaveu del Grup Parlamentari CDS, 
Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gnlcies, Sr President. Evidentment les quantitats que 
nosaltres proposam són insuficients, pero en qualsevol cas 
només proposam una primera anualitat, perqué cal preveu
re que aixo serien adquisicions amb caracter plurianual. 
Evidentment amb 150 milions no es pot comprar la caserna 
d'Inca ni Can Planes de Sa Pobla; 150 milions de pessetes 
per Cal Marques de la Romana ja s'acosten més al preu re
al. De totes maneres, en primer \loe, aquí parlam de priori
tats, pero és cert que en el tema de la contrapartida que no
saltres proposam jo voldria argumentar, primer, que el ca
pftol d'inversions en carreteres és prou important, el Capí
tol VI d'Infrastructures, perque no es notin 260 milions de 
pessetes, ja que parla m de partides de més de 3.500 milions 
de pessetes i les mateixes baixes de les adjudicacions co
breixen sobradament aquests 250 milions, pero encara hi 
ha més. 

Aixo no és el pressupost de carreteres, el que aprova
rem - o el que aprovaran - a la Secció 17 d'aquest prssu
post. Carreteres té unes consignacions pressupostaries via 
crMits extraordinaris que el mateix Conseller ha dit aquí, 
en les seves compareixences explicatives de les inversions a 
causa de les inundacions, que naturalment ha aprofitat per 
avanc;ar projectes que s'havien previst etc., etc., és a dir, el 
crMit extraordinari per a les inundacions, bona part del 
qual s'ha destinat a carreteres, no ha anat íntegrament a 
atendre les obres estrictament necessaries conseqüencia de 
les inundacions, aixo ho ha reconegut el mateix Govern, si
nó que s'ha aprofitat per avanc;ar projectes etc., etc. 

Per tant, els pressuposts de carreteres van molt carre
gats i efectivament, a l'hora de mirar les liquidacions deis 
pressuposts, es veu que en moltes ocasions els serveis de 
carreteres no poden gastar el 100% del que tenen pressu
postat i encara li diré més:Sembla que enguany, és a dir, jo 
ho puc deduir de les compareixences i de les manifesta
cions que s'han fet en el Senat a requeriment d~aquest Di
putat en la seva qualitat de Senador sobre quines eren les 
intencions i les possiblitats de col.laboració del Govern de 
I'Estat en materia de carreteres, i la veritat és que en 
aquest tema, si es plantegen bé les negociacions, jo no seria 
excessivament pessimista. Cree que hi ha unes possibilitats 
obertes tant per pan de la Comunitat Autonoma com per 
pan del Govern de I'Estat, i cree que s'haurien d'aprofitar. 

En qualsevol cas, el fonament de la meya esmena no és 
aquest, insistesc en el tema. Simplement cree que la partida 
de carreteres pot finan~r sobradament aquestes inversions 
alternatives. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR TUDURí I MARí: 

Gracies, Sr President. Efectivament, a part que no en
tri dins els pressuposts que en aquest moment moment no 
es pugui parlar d'unes possibilitats i deixar-les reflectides 
aqut, és evidem que parlam d'un 7% o un 8% del pressu
pOSt de carreteres, i aqucsl 7% o 8% nosaltres consideram 
que és necessari aUA. En consequ~ncia. ens sap molt de -
greu, pero no poden acceptar aquestes esmenes, no el do
narem suport. 

EL SR PRESIDENT: , 

Per defensar l'esmena 3247 del grup Parlamentari NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat 
Sr Mayol. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. Aquesta esmena és molt senzi
Ha, consistiria en la habilitaci6 d'una partida, total en 2 mi
lions de pessetes, per a inversions de la Comunitat Autóno
ma en el Pare Nacional de Cabrera. Per que volen la crea
ció d'aquesta partida? Es molt senzill: Nosaltres volem que 
la Comunitat Autonoma conservi les competéncies sobre 
una de les Illes Balears i consideram que, encara que sigui 
amb una acció simbolica, aixo és possible, i que a vegades 
els síinbols són prou ímportants. 

Certament amb 2 milions no es poden fer moltes co
ses, no sabem si el Pare es creara enguany, pero coneixem 
el funcionament de camps de treball que es duen a terme, i 
amb aquesta quantitat seria possible muntar visites escolars 
afer publicacions i seria una forma de demostrar que el 
Govern manté un interés real per aquest bocf de la Comu
nitat AutÓnoma, que és I'arxipelag de Cabrera, que temem 
que només preocupa a un Grup Parlamentari d'aquesta ca
sa. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del grup POPULAR, té la paraula el Di
putat Sr Tudurí. 

EL SR TUDURf 1 MARí: 

Gracies, Sr President. Voste ha acaba de dir, és una ac
ció simbOlica de 2 milions, pero parlam de pressuposts i en 
un pressupost no es poden fer accions simboliques. Tengui 
en compte que la propietat, en aquest moment, no cree que 
ens permetes invertir aquests doblers, peró com voste diu, 
2 milions no són res alla dins, pero s'han de resoldre altres 
temes, voste sap on, d'acord amb el pensament que tenia 
aquest Parlament quan ho va enviar a Madrid. GrAcies. 

EL SR PRESIDENT: 
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Acabat el debat, passam a votació les esmenes 3403, 
3404 i 3417, que es fara conjuntament si el Sr Portaveu no 
vol que es faci per separat, i després votarem la 3247 del 
Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de les esmenes 
3403,3404 i 3417 del Grup Parlamentari CDS, es volen po
sar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'esmena 3247 del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. També queda rebutjada l'es
mena 3247 del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES. 

A la Secció 12, Conselleria de Turisme, hi ha manten
guda l'esmena 2892 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
a la totalitat de la secció. Per defensar aquesta esmena i per 
part del Grup ementat, té la paraula el Diputat Sr loan Na
da!. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Sres i Srs Diputats. Sr President. És evident que el sec
tor turIstic és una pecta clau de la nostra economia, és el 
sector que ens ha permes tenir un benestar económic i so
cial alllarg de molts anys i també és un sector que resisteix 
per ventura millor que altres les situacions de crisi, de mo
viments de mercat. No obstant aixó, actualment també és 
un sector amb profunds problemes i profundes preocupa
cions, i nosaltres entenem que aquests problemes i aques
tes preocupacions s'haurien de reflectir en accions póliti
ques del Govern i que ellloc on el Govern hauria de donar 
aquuesta resposta és en els pressuposts de la Comunitat 
Autónoma. 

Els pressuposts anuals són una pecta clau on es reflec
teix la política que el Govern pensa fer al llarg de l'any i a 
aquests que el Govern presenta per a l'any 91, si bé tenen 
aspectes positius, nasal tres els feim una valoració global 
negativa pel que diré a continuació, per bé que, com he dit, 
ten en aspectes positius. Aspectes positius són el Pla Extra
ordinari d'inversió i millora d'infrastructura, 4.000 milions 

de pessetes, un pla que reflecteix les sol.licituds que s'han 
fet des del Grup SOCIALISTA durant molts d'anys a molts 
de pressuposts perque el Govern tengués en compte d'una 
vegada les necessitats d'infrastructura deIs distints munici
pis turístics. 

Entenem que és un altre punt positiu la creació de 
l'Institut Balear de Promoció Turística, que ja havíem pro
posat que es creas a l'anterior legislatura. A la fi ha arribat 
i benvingut sigui; creim que pot ser una pec;a important, 
veurem el seu funcionament durant els próxims anys, peró 
és evident que devora aquestes dues actuacions que podem 
qualificar de positives existeixen al tres problemes en el sec
tor turístic, molts d'altres. 

Existeixen problemes d'excés de places, problemes de 
guerra de preus, problemes de mala qualitat deIs serveis, 
problemes de falta de professionalitat en les persones que 
es dediquen al sector de l'hostaleria, problemes de falta 
d'ordenació de l'oferta turística. la fa molt de temps, el 
Conseller va prometre que ens enviaria el Pla d'Ordenació 
de rOferta Turística; ara diu que és a punt d'arribar el Pla 
d'Ordenació de rOferta TurIstica de Mallorca, peró no ha 
dit res del de Menorca ni del d'Eivissa i Formentera. Falta 
un control de la legalitat, es dicten moltes normes que no 
es compleixen, que el Govern no fa res perque es complei
xin ni controla el sector per veure si aquesta normativa es 
compleJx, no ja l'anterior, sinó la mateixa que han fet eIls. 

El Govern tampoc no ha complit el compromís de le
gislar, d'ordenar la legislació respecte del sector turístic, 
d'act\lalitzar aquesta legislació. Falta una negociació amb 
el!> distints Ajuntaments turístics per a la renovació profun
da de totes les zones degradades turísticament, on hi ha 
molts d'hotels i molts d'edificis obsolets fora d'ordenació 
amb els quals s'ha de fer qualque cosa i no es podra aconse
guir res si no és a través d'unes negociacions, d'uns pactes 
amb els mateixos ajuntaments de les zones turístiques, cosa 
que no s'ha fet. Falta un control de 1'0ferta turística no le
galitzada,; . després d'un estudi profundíssim que va fer 
aquest Parlament es va arribar a una serie de propostes que 
varen ser votades per tots els Diputats d'aquest Parlament, 
pero no s'ha sabut res més d'aquest tema. No s'han pres les 
mesures perque aquestes coses es reflecteixin en la realitat, 
en els discursos poHtics que fa la Conselleria de Turisme, 
que fa el Govern de la Comunitat sobre el sector turístico 

No feim un control de la legalitat, no feim res davant 
l'excés de places, no feim res davant la guerra de preus, no 
feim res per solucionar el problemes reals que el sector de 
l'hostaleria té avui a les nos tres illes. Com respon el Go
vern a tot aixó? Entenem que respon amb un discurs neoli
beral que predica que el mercat es regenera per si sol, que 
predica que l'individu és capar; de reordenar el sector, que 
actua com si cregués que la millor solució per a les nostres 
és el laisser faire, laisser passer i nosaltres entenem que no 
és així, nosaltres entenem que s'ha d'intervenir, nosaltres 
entenem que els mateixos empresaris del sector volen que 
s'intervengui. És un sector molt intervengut, perque és l'ú
nic sector de l'economia del nostre país que durant sis me
sas envia els treballadors a 1'8tat perque els mantengui i 
és l'únic sector del nostre país la promoció del qual la fa 
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l'Administració, és un sector molt protegit, pero així i tot -
s'ha de dirigir molt més perqu~ no es reordenanl sol, no es 
limitaran les places, no hi haura un control de preus, hi 
haunl una guerra de preus, mantendran obertes les places 
obsoletes i tancaran matant. El sector no es reordenara tan 
rapidament com seria necessari ter-ho. 

El pressupost era un mitja idoni per comenc;ar afer 
aquesta reordenació, per poder prendre les mesures neces
sacies, per poder crear cossos d'inspectors, per poder crear 
assessories jurfdiques per a l'ordenació que s'hauria de fer, 
per redactar noves Beis o modificar les que hi ha, com la de 
millora d'establiments tur[stics, que són lleis que sabem 
perfectament que no duen enBoc, i en comptes d'aixo veim 
que es fan moltes taules rodones, molts de simposis, moltes 
reunions de treball, moltes conferencies i nosaltres creim 
que aquesl no és el rigor amb que hauria d'actuar la Conse
Heria, no és el rigor amb que hauria d'actuar el Govern en 
uns moments tan difícils com aquests, quan el sector surt 
cada dia a la premsa dient que esta preocupat, que passa 
molts moments, que venen anys dolents i reclamant mesu
res de I'Administració. 

Aquestes mesures que deim nosaltres, que pareix que 
poden ser radicals, no ho són, són les que reclama el sector. 
Certament no les reclamen eIs qui es senten afectats, pero 
el sector en general reclama que s'hi intervengui amb 
aquestes mesures. Nosaltres creim que el Govem havia -
d'haver presentat uns pressuposts distints, molt més valents 
i atrevits, mblt més decidits a solucionar els problemes ac
tuals del sector turístic, i ens hem trobat amb uns pressu
posts eminentment continuistes, amb les mateixes partides 
de l'any passat. L'única partida nova és el Pla Extraordina
ri, no hi ha res més. El Pla Extraordinari és un pla consen
suat en aquest Parlament, per tant nosaltres no solament li 
donam suport, sinó que creim que és molt positiu, perÓ el 
Govern no presenta res més, no hi ha cap altra novetat dins 
aquest pressupost i per aixo nosaltres entenem que és re
butjable, que és un pressupost que s'hauria de retornar al 
Govern. 

(El Sr Preswent s'ha absentat de la sala i la Sra Vice
presidenta Primera presideix el debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Gracias, Sr Nada!. Grupos parlamentarios que quieren 
intervenir? Por parte del Grupo Parlamentario COS, tiene 
la palabra su Portavoz Sr Queglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

GrAcies, Sra Presidenta. Com ja hem dit en altres oca
sions, amb aquest text articulat de la Llei de Pressuposts les 
discussions sobre seccions esdevenen no gaire més que 
unes interpel.lacions i unes compareixen~ informatives 
del Govern perque ens expliquin, relativament, les seves in
tencions, unes intencions que via modificació de crMit po
den canviar immediatament. 

Per tant, nosaltres adoptarem una postura lógicament 
testimonial i coherent amb tot el que hem anat mantenint 

en relació amb la poUtica turística del Govem i donarem 
suport l'esmena de totalitat del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA en tot a110 que conté de rebuig i de crítica a aquesta 
política. Efectivament, Sr Nadal, estam d'acord amb les se
ves argumentacions en el sentit que enguany l'Administra
ció de la Comunitat Autonoma hauria d'haver estat molt 
més valenta en el seu plantejament pressupostari en relació 
amb la Conselleria de Turisme per afrontar una conjuntura 
de crisi, per un costat, i uns problemes estructurals que té 
el sector, no solament el sector d'allotjaments, sinó molts 
altres deis sectors que composen el sector turístic de les 
IIles Balears. 

En consequencia, atesa aquesta manca de res posta 
pressupostaria a ambdós tipus de problemes, tant els es
tructurals com els conjunturals, nosaltres recolzarem 
aquesta esmena de totalitat de la mateixa manera que tam-

• bé trobam a faltar i ens preocupa - tal com ho hem dit ho 
repetim aquí - una manca de resposta pressupostaria per 
part del Govern de I'Estat al seu pressupost en temes com 
les inversions en matéria de promoció exterior, les inver
sions en materies infrastructurals, d'acord amb el Llibre 
Blanc de Turisme que la mateixa Administració Central ha 
plantejat. 

Per tant, la veritat és que ens preocupa aquesta manca 
de resposta tant per part de l'Administració Central com 
per part de l'Administració Autonómica en relació amb la 
qüestió, perque col.loca el sector en una situaci6 vertadera
ment vulnerable que ens veim obligats a denunciar i, en la 
mesura de les nostres forces, cooperar a la seva superació. 

. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario NACIONALISTA 
1 D'ESQUERRES, tiene la palabra su Portavoz Sr Sena. 

ELSRSERRAIBUSQUETI: 

Gracies, Sra President. El Sr Nadal ha presentat una 
proposta que nosaltres consideram important, pero les 
mancances que nosaltres trobam en el pressupost de la 
Conselleria de Turisme són molt més acurades i molt més 
concretes. Prova d'aixo és que hem estat incapa~s de fer 
cap esmena d'addició a la Conselleria de Turisme i les hem 
hagut de fer lotes de rebaixa. la és prou significatiu que no 
haguem pogut confiar en una bona gestió pressuposlaria, 
pcrqu~ quan un Grup pensa que una Conselleria pot ges
tionar, normalment té tend~ncia a augmentar i treu el do
blers d'on poto 

Fins i tot en aquests moments que la Comunitat Eco
nómica Europea parla de concedir ajudes a l'Estat Espa
nyol per modernitzar el sector turfstic en vista de la crisi, 
nosaltres no tenim noticia que la Conselleria de Turisme 
hagi fet cap acció perque Balears quedi inclosa en un pla 
europeu. La Conselleria no ha estat capay de gestionar cor
rectament el Pla Extraordinari d'Inversions aprovat en 
aguest Parlament en 4.000 mílions de pessetes. La paperas
sa que hi ha a la Conselleria és deficient, ha arribat tard i 
en aquesta mateixa Llei de Pressuposts ja s'ha aprovat un 
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punt amb el qual incomplirem - incomplinl el Govern i in
complirem tots - precisament la llei de les infrastructures. 

Fa molt de temps que esperam el Pla Director d'Ofer
ta Turística. Com ha dit el Sr Nadal, el de Mallorca arriba
nl pel gener, pero ja és impossib1e que es tramiti correcta
ment dins la Legislatura. Continuem: el tema de la man
can~ de formació professiona1 solida no es té en compte 
en absolut en aquests pressuposts; hi ha una inversions per 
a l'escola d'hostaleria, pero encara no s'acabanl, i el que 
encara és més greu per a nosaltres és que en un tema glo
balment cIar com el de la interrelació Ordenació del Terri
tori-Turisme, no hi cap acció clara, no hi ha cap directriu 
precisa, i quan nosaltres pensavem que la Conselleria de 
Turisme havia d'entrar amb iniciatives que a vegades resul
taven oposades a les de la Conselleria d'Obres Públiques, 
ens trobam amb un retrocés considerable. 

Aixo, unit al fet que els 10.000 treballadors i treballa
dores aturats que hi ha més, quasi tots del sector de l'hosta
leria, no són atesos en res, fa que si més no haguem de qua
lificar aquests pressuposts de Turisme de deixadesa, de pas
sotisme político En conseqüencia, ens han passat uns es
quemes moll senzills, en gran part copiats de l'any passat i 
ja veurem que succeeix. Per tant, partint d'uns pressuposts 
mal fets, haurem de donar suport a una alternativa, la del 
Sr Nadal, que hauríem de matisar molt, amb certes coses de 
la qual no hi estaríem d'acord, pero que en definitiva al
menys ha dit els defectes estructurals d'aquests pressuposts. 
Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracias, Sr Serra. Por parte del Grupo Parlamentario 
POPULAR, tiene la palabra el Diputado Sr Planells. 

EL SR PLANELLS I PLANELLS: 

Gracies, Sra President. Comen~rem pel final de la in
tervenció del Sr Portaveu del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, que ha qualificat els pressuposts de continuistes. Jo 
pens que aquests pressuposts els poden agradar o no, pero 
si d'una cosa no es poden acusar precisament és de conti
nuistes atesa la diferencia que hi ha amb els pressuposts 
deIs anys anteriors. 

A continuació, el Portaveu del Grup Parlamentari SO
CIALIST A ha fet un llistat de problemes que té el sector 
turístic, amb la major part deis quals estam totalment d'a
cord, pero que molts d'aquests problemes no tenen per que 
reflectir-se en el pressupost. Li podria posar molt d'exem
pies, podrfem parlar de la qualitat deis serveis, evidentment 
creim que les Illes Balears han de millorar molt els serveis 
turístics, pero no cal que aixo tengui necessariament un re
flex pressupostari a Turisme, sino que el podria tenir en la 
Conselleria de Treball, a través del Fons Social Europeu i 
aquí sí que podem dir que tant les patronals com, sobretot, 
algunes centrals sindicals fan un gran esfor«; per millorar 
aquests serveis, ho podem dir públicament. Llavors hi ha 
una altra serie de problemes que no anomenaré, que creim 
que es poden atendre perfectament sense un reflex pressu
postari. 

Voste també ha afirmat que en un any de problemes el 
Govern no ha donat una resposta. Nosaltres entenem que 
fer un Pla Extraordinari d'Inversions on, entre el Govern 
Balear i els Ajuntaments, hi van invertir quasi 12.000 mi
lions, és donar una resposta als problemes que té el turis
me; entenem que passar deis 300 milions i busques que te
nia per a promoció a 800 milions i busques també és donar 
una resposta als problemes que voste ha esmentat. Natural
ment, són opinions; probablement vostes haguessin fet un 
altre pressupost, no ho dubtam i ho consideram correcte, 
pero nosaltres entenem que els que ha presentat la Conse
lleria de Turisme donen resposta a la problematica del sec
tor. 

Per tot aixo, anunciar-li que votarem en contra de l'es
mena a la totalitat al pressupost de la Conselleria de Turis
me. Gracies, Sra President. 

EL SR PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, tie
ne la palabra el Diputado Sr Nada!. 

EL SR NADAL I AGUIRRE: 

Sí, Sra President. Sres i Srs Diputats. Reafirmar el que 
he dit abans, que el pressupost és continuista. Ho confirma 
la seva mateixa intervenció: manté les mateixes partides, no 
hi ha res nou, ha fet un augment de la partida de promoció 
turística, res més, i aquest augment tampoc no és tot de 
promoció turística, sinó que es crea l'Institut de Promoció 
Turística. 

Per millorar la qualitat deis serveis es poden fer mol
tíssimes coses que tenen reflex eI,l els pressuposts, des de 
cursos de formació professional es poden fer moltíssimes 
coses que tendrien reflex en els pressuposts i no n'hi tenen. 
Que el Conseller avui no sigui aquí demostra que vostes no 
donen importancia al fet que aquests pressuposts siguin 
continuistes, és un reflex de la poca importancia que vostes 
donen al sector. No és culpa seva, indubtablement; és culpa 
de la importancia que el Conseller dóna als pressuposts. 

(EL Sr President repren La presidencia deL debat). 

ELSR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació l'esmena 
núm. 2892 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, a la tota
litat de la Secció. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena a 
la totalitat que acabam de sotmetre a votació. 
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Al Programa 7512, d'Ordenació Turística, el Grup Par
lamentari CDS hi manté les esmenes 3405, 3406 i 3407. Té 
la paraula el Sr Portaveu per defensar -les. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gracies, Sr President. Jo crec que la nostra esmena 
3405 s'ha d'aprovar, i convit els senyors Diputats de la ma
joria a una reflexió. S'ha d'aprovar en coherencia a la nos
tra aprovació de l'esmena a l'articulat, on s'ha suprimit la 
declaració d'ampliables deIs credits vinculats al Subprogra
ma d'Ordenació Turística, i aixo per una raó estrictament 
tecnica: als pressuposts de I'any 1990 es va aprovar la cons
titució d'una empresa pública destinada a gestionar els pro
grames de les residencies turfstiques de la Comunitat Autó
noma. Si s'ha creat aquesta empresa pública i, per tant, 
s'han declarat no necessAriament ampliables els credits cor
responents a l'articulat perque hi ha una empresa pública 
per gestionar-los, és lógic que els doblers que existeixen en 
aquests programes passin fntegrament a aquest ens públic 
que ha crea t la Comunitat Autonoma per a la gestió de les 
residencies. Aixó és el contengut de la nostra esmena: la 
translació de 136.810.481 pessetes, que és el conjunt de les 
dues residencies, la de Can Picafo rt i la de Capdepera, per 
passar-les a l'empresa pública corresponent. Aixo és la nos
tra esmena 3405, que és congruent amb una altra que ja 
hem aprovat en el texto 

L'esmena més important, sobre la qual ~em de fer una 
reflexió en profunditat, l'esmena 3406, fa referencia a la 
nostra proposta de passar els 4.000 milions de pessetes del 
Pla Extraordinari d'Inversions de Capitol VI a Capitol VII. 
No és una esmena gratuita, perque hem de fer una reflexió 
sobre l'adequada imputació comptable per produir una bo
na gestió d'aquesta partida impressionant per a la Conse
lleria de Turisme. Jo els pregaria que fessin un exercici, 
agafin el tom corresponent a les plantilles pressupostAries i 
observin com la plantilla de la ConseIleria de Turisme no -
s'ha alterat ni en una sola persona en relació amb l'any pas
sat i en canvi enguany hi posen 4.000 milions de pessetes a 
Capitol VI, que requereix la gestió per part del personal de 
la mateixa ConseIleria. 

Aixó és senzillament impossible. Tots hem de veure 
que és el Capítol VI i les restriccions que té legalment l'e
xistencia a Capitol VI, que és un capitol per a inversions di
rectes que incrementin el patrimoni i la formació de capital 
fix propietat de la Comunitat Autonoma, gestionat per la 
mateixa Comunitat Autónoma, que és la qu~ ha de fer els 
projectes o encarregar-Ios, si ve al cas, aixó és cert, pero 
que ha de tenir una oficina de supervisió, s'han de contrac
tar i controlar les obres, s'han de vigilar, s'han de dirigir, -
s'han de rebre i tot aixo a carrec deIs serveis de la secció 
que hagi assumit aquesta responsabilitat. Aquesta és la de
finició de Capítol VI que, a més, vé a la mateixa Memoria 
deIs pressuposts - correctament, perque no és més que un 
reflex de les obligacions legals que deriven de la normativa 
aplicable en materia de comptabilitat pública - i aixó s'ha 
de gestionar en aquest capítol. 

Per tant, en vista d'aixo i de la impossibilitat de fer-ho 
d'una altra manera, nosaltres volem cridar l'atenció sobre 

aques ta esmena. Sabem q ue la gestió de la fórmula que 
praposam probablement també té dificultats, pero és evi
dent, Srs Diputa t , que essent estrictes, imputant la gestió 
d'aquests 4.000 milions de pessetes al Capital VI, és abso
lutament impossible i també ho seria encara que la Conse
lleria de Turisme fes un increment important de plantilla, 
perque en un any és impossible posar en marxa els equips 
corresponents. Jo els convid a repassar, per exemple, la 
plantilla pressupostaria per a una inversió més o manco de 
la mateixa quantia, la Secció 17, i vegin vostes quina és la 
plantilla que gestiona 4.000 o 5.000 milions de pessetes 
d'inversió a Capitol VI i quina és la plantilla que, suposa
dament, haunl de gestionar aquests 4000 milions de pesse
tes. 

Sé que contestaran que aixo es pat fer per convenis , 
pero abó i tot, tenint en compte que legalment vosees es tan 
obligats que aques\ Capitol VI creY capital fu propie tat de 
la Co munila t Autó noma - el Conseller d'Economia i H i
senda ho sap perfectament, perque és a la normes pressu
postAries que obligadament acompanyen els pressuposts en 
forma de Memoria - és impossible que es faci una gestió 
adequada d'aquesta quantitat a través del Capitol VI. Gra
cies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té 
la paraula el Diputat Sr Nadal 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Sí, Sr President. Sres i Srs Diputats. El nostre Grup 
donarA suport a les esmenes presentades pel Grup Parla
mentari CDS perque creim que les dues residencies, si real
ment ja s'ha creat una empresa pública, haurien de ser ges
tionades per aquesta empresa pública, i sobretot la de 4.000 
milions del Pla Extraordinari d'Inversions, perque estam 
conven~uts, com ha dit el Sr Quetglas, que la Conselleria 
no 'té capacitat de cap tipus per poder administrar aquests 
4.000 de pessetes. A final de l'any pressupostari ens troba
rem sense haver fet les inversions, es veurA en aquesta 
Cambra. Per ventura nosaltres no ho veurem, pero els Di
putats presents a la liquidació deIs pressuposts veuran que 
si els 4.000 milions no hi són sencers, hi faltarA poco 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Primer volía saber, Sr President, si el CDS ha defensat 
dues o tres esmenes. És que he sentit que el Sr President 
llegia les 3405, 3406 i 3407, pero he vist que el CDS no de
fensava aquesta. 

Passarem, idO a debatre les mateixes que ha defensat el 
Portaveu del Grup Parlamentari CDS. 
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EL SR PRESIDENT: 

Sr Planells, si vol avan91r l'altra també ho pot fer. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr President. Quant a la 3405, que és de subs
titució, en primer Uoc hem de dir que els pressuposts de la 
Comunitat Autonoma parlaven d'aprovar o crear aquesta 
empresa, pero que encara no l'ha creada. Per tant, difícil
ment podem transferir res a una empresa que encara s'ha 
de crear, es va aprovar amb la LIei de Pressuposts de l'any 
passat, pero l'empresa pública no s'ha creat. Si el Govern la 
crea, la mateixa crea ció fara les modificacions de crMit 
oportunes. 

Quant als 4.000 milions, en primer lIoe he de recordar 
que la LIei de CrMits Extraordinaris, la LIei 7/90, obria ex
plfcitament una partida al Capitol VI i, arnés, deia com -
s'havien de fer aquestes inversions. Els Ajuntaments havien 
d'elaborar els projeetes, per tant els serveis tecnics de la 
Conselleria no han d'elaborar cap projecte; l'adjudicació la 
fa l'Ajuntament, l'únie que record és que a la lIei hi havia 
d'haver un representant del Govern o de la ConselIeria de 
Turisme a l'hora d'obrir les pliques, aixÓ ho deia la LIei 
7/90, i evidentment la llei que va aprovar el Parlament deia 
que s'obrís la partida 60.125 i així es fa. 

Quant a si ho podra gestionar o no, totes les opinions 
són respectables. Pels projectes que jo conee, li pue dir que 
n'hi ha molts que s'executen i molts que la ConselIeria de 
Turisme ha firmat el conveni i els ha donat per bons. Pels 
que conee d'Eivissa - no pue opinar de Mallorca i Menorca, 
encara que n'hi hagi més - Ii puc dir que s'executen, que -
s'han firmat els convenis i que abans de I'estiu s'hauran fet 
i s'hauran pagat. 

Quant a la darrera esmena, la 3407, que he preguntat 
si havia fet la defensa, el que fa és llevar 25 milions d'a
questa partida de 4.000, cosa que va totalment en contra de 
la LIei 7/90, que va dir que eren per a inversions o per a 
Capitol 1. Passa 25 milions de Capital VI, d'lnversions, de 
la LIei 7/90 de CrMit Extraordinari, a Capitol 1, cosa que 
va totalment en contra d'aquesta lIei. També votarem en 
contra de les tres. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Portaveu del Grup Parlamentari CDS, 
Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Jo em deman per que el Govern de la Comunitat Au
tonoma ens du la creació d'una empresa pública a una llei 
de pressuposts i després no la crea. No té absolutament cap 
sentit, és a dir, feim un joe increible: l'any passat el Govern 
demana autorització al Parlament perque l'autoritzem vía 
extraordinaria, per Llei de Pressuposts, per crear un orga
nisme autonom, nosaltres ens oposam dient que aixo s'ha 

de fer per lIei específica, gracies a la seva majoría tanmateix 
aconsegueix l'autorització parlamentaria i després no ho fa. 
Perdoni, Sr Capó, peró he de tornar a manifestar la meya 
perplexitat. 

En relació amb l'esmena 3406, sobre la gestió deis 
4.000 milions de pessetes, l'explicaeió que ha donat el Por
taveu del Grup Parlamentari de la majoria em dóna tata la 
raó en el sentit que aixo s'ha d'imputar al capital VII. La 
manera de gestionar que ha dit ha d'anar per transferen
cies de capital, perque no hi ha la més mínima gestió pro
pia, i es pot produir un problema, perque si després d'a
questes infrastructures no queden sota la titularitat de la 
Comunitat Autonoma, si són a Capitol VI hi pot haver al
gun problema de titularitat. N'hi pot haver, ho eonsultin. 

VulI defensar l'esmena 3407 sobre ereació de noves 
places d'inspecci6 de turisme i per agilitar el debat també 
aprofitaré aquest tom per defensar la darrera esmena que 
ens queda en aquesta Seeció, sobre la millora de la plantilla 
de personal de I'Oficina de Turisme de Palma, que és una 
necessitat que hem deteetat. Jo voldria fer una petitfssima 
reflexió sobre la nostra falta de comprensi6 - ho hem ex
pressat allIarg d'aquest debat - d'aquesta obstinació a man
tenir congelada la plantilla de personal des de fa tres o qua
tre anys, quan en realitat les inversions s'han multiplicat de 
manera considerable. 

El Sr Conseller d'Economia i Hisenda sap que nosal
tres hem estat uns vigilants gelosos de la relació entre in-

o versions i personal, entre despesa corrent i despesa d'inver
sió, etc., ete_ HD hem fet, pero aixo nC) vol dir que estiguem 
obsessionats perque les plantilles de personal es trobin 
eongelades en un punt de la historia sense cap raó. La des
pesa corrent - la des pesa de personal i la despesa eorrent 
per a adquisicions de béns i serveis - va en proporció del ni
vell d'inversió, del nivell de pressupost gestionat i de mag
nituds físiques gestionades a través deIs pressuposts i no 
creim que es produeixi un increment de productivitat tan 
impressionant per part de la plantilla de la Comunitat Au
tonoma que permeti que amb una plantilla congelada anem 
augmentant i augmentant i augmentant els pressuposts re
latius a inversió sense que hi hagi una raó objeetiva per 
part del Govern. 

Per tant, no vull utilitzar la paraula obstinaci6, pero 
aquesta fixació, aquesta decisió del Govem de la Comuni
tat Autonoma que la plantilla de personal romangui inalte
rable, independentment de. la quantia gestionada en el 
pressupost, és una qüestió que no arribam a entendrc, so
bre la qual no hem rebut una explicació raonada a Ilarg de 
la tramitaeió parlamentaria. Nosaltres entenem que hi ha 
sectors o coneretament el turisme, pel que fa referencia a 
places turístiques, i molts d'altres, com veurem al llarg del 
debat pressupostari, o, insistim, l'Oficina de Turisme de 
Palma - que estan mancats de plantilla i, per tant, propo
sam aquesta modificació i voldriem que en algun moment 
del debat ens explicassin les raons que avalen aquesta pos
tura governamental. Gracies, Sr President. 

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. Quant a la defensa de l'esmena 
que he mencionat anteriorment, la 3407, direm que és coin
cident amb la 2895 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
amb una diferencia de 5 o 6 milions manco, pel qual motiu 
feim valer la mateixa defensa; no prenguin com una descor
tesia que no intervenguem en la seva, ates que són iguals. 

Quant a la contractació de nou personal per a l'Ofici
na de Turisme, evidentment és una política del Govern Ba
lear, que ha decidit no incrementar el Capítol I. Realment 
és opinable que falti personal a l'Oficina de Turisme de 
Palma o a altres dependencies; no obstant aixú, la política 
que el Govern ha acordat en aquest moment i que ha apli
cal en la confccció deis pressuposts és la de congelar el Ca
pitol 1, i per tant votarem en contra d'aquestcs esmenes. 
Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: Per defensar les esmenes 2893. 
2894 i 2895 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa
raula el Diputat Sr Joan Nada!. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Si, Sr President. Sres i Srs Diputats, la primera esme
na, la 2893, fa referencia a una puja de 10 milions de pesse
tes a la crea ció d'una nova partida per a la redacció del Pla 
de rOferta Turística de Menorca i Eivissa. És un compro
mís assumit pel Conseller de Turisme en el PIe d'aquest 
Parlament; ha dit que per gener-febrer arribara el Pla de 
l'Oferta Turística de Mallorca, pero que encara no s'havia 
comen~t la redacció del Pla de l'Oferta Turística de Me
norca, Eivissa i Formentera. 

Nosaltres creim que és importantíssim tenir aquest pla 
per poder definir d'una vegada l'oferta turística que volem, 
el creixement que valen i on es pot créixer o no es pot créi
xer a les nos tres illes. És necessari que aquest Pla de l'Ofer
ta Turística arribi i, per tant, nosaltres creim que si hem 
d'ajudar al Conseller perque es faci, estam disposats a 
col.laborar i a demanar que ja es crel una partida de 10 mi
lions de pessetes a la Conselleria perque es puguin contrac
tar els tecnics necessaris per a seva redacció, perque per 
una altra part estam plenament conven~uts que la capacitat 
de la Conselleria és mínima comparada amb els reptes que 
té actualment i, per tant, que si no la dotam de personal o 
de més ajuda no podnl assumir les responsabilitats que té. 

Les dues esmenes que tenim a continuació, la 2894 i la 
2895, proposen l'elaboració d'un pla d'inspecció de l'oferta 
turística no legalitzada i la contractació de nous inspectors 
de turisme amb caracter fue L'elaboració d'un pla d'inspec
ció de l'oferta turística no legalitzada també és un compro
mis assumit davant el PIe d'aquest Parlament que, com 
tants d'altres compromissos assumits per la Conselleria de 
Turisme, no s'ha realitzat. Nosaltres creim que és necessari 
que es controli i que s'inspeccioni l'oferta turística no lega
lizada, que faci un pla d'inspeccions i que aquest pla s'a-

compleixi, i veim que no es fa res d'aixo i, sobretot, que no 
hi ha voluntat de fer-ho. 

Per ajudar la Conselleria a atendre les seves obliga
cions, nosaltres també demanam la contractació de nous 
imspectors de turisme amb caracter fix, i per aixo li feiem 
una dotació de 18 milions de pessetes. El CDS havia pre
sentat una esmena en el mateix sentit amb una dotació de 
25 milions de pessetes, superior a la nostra; el Portaveu del 
Grup Parlamentari que dóna suport al Govern ha dit que 
contestant la del CDS donava per contestada la del Grup 
SOCIALISTA, de manera que no és una qüestió de quanti
tats, ja que les baixes són distintes, sinó que és una qüestió 
de filosofía: que creuem que ja tenen suficient amb el que 
tenen i que no és necessari tenir més inspectors, entre al
tres coses perque no volen inspeccionar. El fans del tema 
és que si tenen inspectors els han de fer fer feina, surten les 
coses a llum i alhora'tota la brutor que hí pugui haver en el 
sector, cosa que no interessa perque som molt més feli~s 
si no ha coneixem. 

Aix:í anam, així és com ens agrada funcionar. El sector 
funciona malament, pero deixem-ho tapadet. Com va dir el 
Conseller, maldament sigui ver, no ho hem de dir, perque 
pot haver-hi gent que s'ho eregui; maldament hi hagi mol
tes coses a inspeccionar, millor que no els inspeccionem i 
així ningú no ho sabra, perque si els inspeccionam i es fan 
públiques les actes, diran: "Com está el sector turístic!". El 
que interessa és que no se sapiguen. Moltes.gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup POPULAR, té la paraula el Sr 
Planells. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr President. Seguint l'ordre, comen~rem per 
la redacció del Pla d'Oferta Turística, dient que no li dona
rem suport, entre altres coses perque la Conselleria de Tu
risme ha de redactar el Pla d'Oferta Turística de les Illes 
Balears, i si ha fet el de Mallorca, que faci els de Menorca, 
Eivissa i Formentera. Si no té sous, la mateixa Conselleria 
és la responsable de fer les contractacions i entenem que 
ho pot fer perfectament sense l'aprovació d'aquesta esmena. 

Quant a les afirmacions del Sr Portaveu sobre si no es 
fan inspeccions, nos al tres creim que es fan. No sé si el Sr 
Diputat coneix la llista de les inspeccions que es fan durant 
l'any a la Comunitat Autonoma, jo l'he vista i pue dir que 
s'inspeccionen molts de mils d'apartaments. Potser no coin
cidim en la forma de fer-ho, si vostes volen inspectors que 
es passegin pel carrer buscant apartaments o cases il.1egals, 
així no en basten dos ni tres, en necessitam 200 o 300 i en
cara no trobarem res. Vost~ saben perfectament que la 
fórmula de buscar oferta turística no legalitzada no és pas
sejant pel carrer, perque així no se'n troba; hi ha altres mit
jans, vostes els coneixeu perfectament, moltes vegades els 
han explicat des d'aquesta tribuna. De totes formes, vota
rem en contra de les esmenes que han defensat. Gracies, Sr 
President. 

'. 
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EL SR PRESIDENT: 

No hi ha lloc a r~plica, Sr Nada!. Passam a votació les 
esmenes 3405, 3406 i 3407 del Grup Prlametnari CDS, con
juntament o separadament, com vulgui el Sr Portaveu. Sí, 
Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Perdó, Sr President. Nosaltres demanarfem votació se
parada de la 3407. 

EL SR PRESIDENT: 

Atendrem la seva petició, Sr Serra. Passam a votació, 
ido, les esmenes 3405i 3406 del Grup Parlamentari CDS. 

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

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

Sres i Srs Oiputats que s'hi abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 4. Queden rebutjades les es menes que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar ,'esmena 
3407 del Grup Parlamentari COSo 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
3407 que acabam de sotmetre a votació. 

Les esmenes 2893, 2894 i 2895 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, es poden votan conjuntament? Passam, ido, 
a votació. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de les esmenes 
2893,2894 i 2895 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es 
volen 'posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. Abstencions, cap. Queden rebutjades les esmenes 
que acabam de sotmetre a votació. 

L'esmena 3408 del CDS s'ha debatut i al Programa 
7513, Promoció Turística, hi ha mantengudes les esmenes 
2896 i 2897 del Grup Parlamentari SOCIALISTA Per de-

fensar aquestes esmenes té la paraula el Diputat Sr Joan 
Nada!. 

EL SR NADAL I AGUIRRE: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. L'esmena 2896 té una 
relació directa amb la investigaciÓ que va fer aquest Parla
ment per acord de la Cambra sobre l'oferta no legalitzada. 
Una de les conclusions principals de l'acord va ser fomen
tar de manera immediata una campanya d'utilització d'a
llotjaments legalitzats, connectar amb els tour operadors, 
amb les ag~ncies de viatges, donar una senya determinant 
als allotjaments legalitzats, deixar marginats de qualque 
forma els allotjaments que no fossin controlats per la Co
munitat Autonoma i per tant no s'haguessin legalitzat. 

Aquest és un acord que aquest Pie va prendre per una
nimitat. Nosaltres pensavem que aquesta campanya ja es 
faria durant aquest hivern, perque practicament ja fa un 
any que es va aprovar l'esmentat acord sobre l'oferta turís
tica no legalitzada i la nostra sorpresa és que fins ara no 
s'ha fet res, que no hem vist posar en marxa cap deis acords 
que es prengueren, i per aixo demanam que s'obri una par
tida perque es comencin a posar en marxa, perque creim 
que eren uns acords positius i importants i que en aquest 
Parlament es va fer una feina ingent per saber quina era 
l'oferta no legalitzada a les nos tres illes. 

L'altra esmena és la promoció de tires i congressos i hi 
posam una partida de 50 milions de pessetes. Mallorca no 
ha tengut una cura excessiva de les seves tires i congressos, 
fa uns anys n'hi havia molts més que ara. Pareix que aques
ts darrers anys s'ha abandonat la promoció de les fires con
cretes on es poden captar els congressos, les convencions 
que es fan a Europa. Aquestes prqmocions que abans es fe
ien a Londres, a París, a determinats lloes on hi havia tires 
concretes sobre el tema de promoció de tires, congressos i 
convencions, pareix que s'han abandonat. 

Nosaltres voldríem que es fessin unes campanyes de 
promoció específiques per a la captació d'aquestes tires, 
congressos i convencions, perque creim que és un turisme 
molt positiu, un turisme que normalment no coincideix 
amb les temporades altes i, per tant, que és d'una gran ren
dibilitat per a les nostres illes, de manera que creim que se
ria positiu que també s'aprovas. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres Portaveus de Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té 
la paraula el Diputat Sr Planells. 

EL SR PLANELLS I PLANELLS: 

Gnlcies, Sr President. Comenc;arem per la 2896, que és 
una esmena un tant curiosa. El Sr Portaveu ha parlat d'o
brir una partida, jo demanaria de quina quantia i per fer 
qu~, perque ha dit de fer una campanya de promoció entre 
els tour operadors perqu~ treballassin amb allotjaments le
galitzats. Que passa? Qu~ també poden treballar amb els 
il.legals? Sera el primer que diran. Jo entenc que són bas-
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tant més efectives les mesures que pren la Conselleria de 
Turisme, que consisteixen afer treballar els tour operadors 
amb allotjaments legalitzats i a multar-los si treballen amb 
allotjaments il.legals, no donar-los premis perque contrac
tin els legals, no fas cosa que ells diguin: Potser ens con
vendra més treballar amb els il.legals i que no ens donin el 
premi, pero els tendrem més barats. Per tant, em permeti 
que li digui que hem trobat un poc curiosa aquesta esmena 
seva de premiar els tour operadors que treballin amb a11ot
jaments legalitzats. 

Quant a la promoció de fires i congressos, estam total
ment i absolutament d'acord que s'han de promocionar. No 
solament Mallorca, també es pot promocionar Menorca, 
Eivissa i Formentera per fer fires i congressos, pero pen
sam que els diners que hi ha per a promoció a la partida de 
l'IBATUR i la promoció de les fires que fan altres ens de la 
Comunitat Autonoma no massa ben vists pel seu Grup són 
suficients sense necessitat d'acceptar aquesta nova partida. 
Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Nadal. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Realment, Sr Portaveu del Grup Parlamentari POPU
LAR, no entén res; o Vé>stes no varen assistir a tots els de
bats sobre l'oferta turlstica no legalitzada o no se'n recor
den, perque aquest va ser un dels punts principals amb el 
quals el Conseller va estar absolutament d'acord, on es va 
acordar que es taria una campanya d'utilització d'allotja
ments legalitzats dirigida als usuaris per tot Europa, on es 
va acordar que els establiments legalitzats tendrien un nú
mero d'identificació, que aquest número aniria al fullet dels 
tour operadors i que tot aixo és faria públic i notori per
que, quan es contractava un hotel a través d'un tour opera
dor, a l'estranger, se sabés si l'hotel era legal. 

Que vosté digui que els hotels que es contracten són 
legals perque si no, la Conselleria té l'obligació de posar
los una multa, és igual que si ens hagués fet l'ou de Colom. 
Resulta que no hi ha establiments il.legals i si n'hi ha, la 
Conselleria té cura de tancar-los o de multar-los. Aquest 
Parlament ha fet una investigació molt profunda i no ha 
donat aquests resultats, sinó tot el contrari. Els resultats 
són que hi ha molts d'apartaments no legalitzats, malta 
oferta turística no legalitzada i que la Conselle~ia no els ha 
obert cap expedient, per tant no funciona com voste diu i, a 
més, que aquest és un acord de Pie, votat per voste. Deu 
ser que no ho recorda. 

Quina partida? La que vostes vulguin, la que la Conse
lleria cregui oportuna, no som nosaltres que hem de valo
rar la campanya que han de ter. El que pareix és que ja 
s'han cansat, jo crec que governar també cansa i la Conse
lleria de Turisme ja demostra un cansament absolut, el que 
valen realment és que acabi la Legislatura. 

Quant a la promoció de fires i congressos, nasal tres 
demanavem una campanya específica, no demanavem que 

es promocioni Mallorca, Menorca i Eivissa en les tires 
normals que es fan cada any, sinó que s'anas a les tires es
pecífiques de congressos amb una promoció específica de 
congressos, que són fires completament diferenciades, que 
no són les mateixes fires de contractació normal, sinó que 
és un sector especffic, diferenciat, de la contractació, i, per 
tant, que s'anas a aquestes tires i a aquestes convencions. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Planells. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr President. Molt breument, per fer dues ma
tisacions al Sr Nada!. El número de registre fa mil anys que 
el tenen tots els establiments legalitzats de Balears, supos 
que ho deu saber, perque si no comen~m per aqul, apaga y 
vámonos. Quan la Conse11eria de Turisme legalitza un ho
tel, un apartament, un cafeteria, un bar o un restaurant, li 
dóna un número de registre; aquest ja existeix o n'hem de 
crear més, com fa Hisenda posant 11etres darrera els núme
ros. 

Quant a fer una campanya per tat Europa, estam total
ment d'acord, s'ha de fer aquesta campanya i més, si po
dem, perque venguin turistes i també hem de legalitzar 1'0-
ferta, pero no només fer una campanya per tot Europa per
que vagin a l'oferta legalitzada; jo crec que hem de ter la 
campanya perque vénguin i legalitzar la nostra oferta. Gra
cies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació les es
menes 2896 i 2897, que es fara conjuntamnt si no hi cap ob
jecció per part deIs portaveus. No importa demani la pa
raula, si hi ha objecció es votaran per separat. 

Srs i Srs Diputats que votin a favor de l'esmena 2896 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es volen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
2896 del Grup Parlamentari SOCIALISTA i passam a vo
tar l'esmena 2897 del mateix Grup. 

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

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en con-
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tra, 29. Abstencions, 5. També queda rebutjada l'esmena 
2897, que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'esmena 3408 del Grup Parlamentari 
CDS. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
3408 del Grup Parlamentari CDS i passam a la Secció 13, 
Cultura, Educació i Esports. 

Es manté l'esmena 2898, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, a la totalitat de la secció. Per defensar-Ia, té la 
paraula el Diputat Sr Damül Pons 

EL SR PONS I PONS (Damül): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Som a la Secció de Cultura, Educació i Esports, que a 
través deis mitjans infonnatius ja s'ha dit que era la preferi
da - ho diuen aixf - de cara a rebre una gran quantitat d'es
menes. Crec que aixo és positiu, crec que indica una sensi
bilitat per pan deis Grups Parlamentaris de 1'0posició i 
que és un deure historie, si em permeten la referencia que 
sempre m'agrada fer. El sector de la cultura va ser un deIs 
més actius perque aquesta actual Comunitat Autonoma de 
les llles Balears es constituís com a tal i s'implantas un sis
tema d'autogovern. 

No obstant aixo - em permetran que em passi al to ja 
més gris -, la veritat és que quasi vuit anys després no s'han 
complit les expectatives que s'havien despertat en relació 
amb el camp cultural i que davant el pressupost per a I'any 
1991, que en bona part sera executat per un altre Govern 
diferent, veuren si del mateix signe o de signe oposat, conti
nuam insistint en la manca d'una actuació cultural eficac;. 

Actuar o no actuar en materia de cultura, fer o no fer 
cultura, ¿es troba a lliure disposició d'aquest Govern? Evi
dentment, no. Recordem la Constitució, d'obligat compli
ment; recordem l'Estatut, d'obligat compliment, on hi ha 
mandats imperatius en eIs camps cultural, educatiu i espor
tiu. A més a més d'aquestes Beis-marc a nivell d'Estat Es
panyol i a niveIl d'IlIes Balears, després hi ha altres lleis: la 
mateixa LIei de 1'1 % del Patrimoni que tantes vegades hem 
debatut aquí i en la qual tíns i tot aquest Diputat, en nom 
del Grup SOCIALISTA, va haver de donar una batalla du
r[ssima contra el Consel1er d'Ordenació del Territori, avui 
absent, perque ni tan sois aquest 1 % generat per les obres 
en les quals intervé la Comunitat Autonoma es passava a 
Cultura, debat aspre que va acabar amb la famosa amenac;a 
- recollida als diaris - que un dia aquest Diputat se'n pene
diria de les paraules que havia dit aquí dins. 

També voldria fer una referencia al fet que aquest Go
vern no tan sois ignora el mandats imperatius constitucio
naIs i de I'Estatut d'Autonomia, sinó que a I'hora de fun
cionar ignora - diría oUmpicament, ja que hem de parlar 
d'esport - el compromís verbal, pero al cap i a la tí compro
mis, del President Sr Gabriel Cafiellas en el discurs d'Inves
tidura pronunciat entre eIs dies 15 i 17 de juliol del 1987, a 
no ser que el discurs d'investidura fos senzillament una ma
nera d'entretenir un poc el personal mentre arribava l'hora 
de la veritat, que era la votació i l'elecció de president i la 
posterior formació de govern. 

El Diari de Sessions és oportú, el Diari de Sessions és 
un poc cruel quan es tracta de fer memoria. Hi van haver 
uns compromissos que s'estenien a la política educativa, 
que ocupava més de 60 línies, que s'estenien a diferents as
pectes culturals i a la poHtica esportiva, pero d'aquelles pa
raules del juliol del 1987, d'aquells dies assolellats durant 
els quals s'havia de tornar a elegir un president de signe 
conservador, que en queda? En materia de cultura hem 
anat per avall, í ho hem fet de forma reiterada. Hi varem 
anar durant la pass ada Legislatura; en els pressuposts deis 
1984 - els primers que va aprovar aquesta Comunitat Auto
noma - Cultura ocupava el 10,37% de les partides i el 87, 
any electoral, varem acabar amb un 7,30%, varem perdre 
més de 3 punts. Es veu que la Cultura serveix per comenc;ar 
legislatures, pero a mesura que s'acosta la batalla electoral, 
aquest camp que es veu que en materia de vots no és gaire 
rendible, inapel.lablement té tendencia a davallar, i el ma
teix signe declinant presideix els pressuposts 1988-1991. 

La Sra ConselJera va explicar als mitjans informatius 
que la tracten amb una gran amabilitat, cosa que ens ale
gra; els va explicar que aquest pressupost cultural era un 
pressupost ascendent, un pressupost que dísposava de més 
doblers, que es farien més coses i que tot anava bé, pero els 
números també son molt cruels. 1988, pressupost de Cultu
ra: 9,32%; presssupost per al 1991 - s'aprovaran, el senyor 
que ara és absent entrara puntualment i donara el seu vot 
degudament remunerat - baixam del 9,32% del 88 al 8,04%, 
hem perdut un 1,28% deis pressuposts. Que és una petita 
quantitat? Dir un 1 % pot pareixer poc, pero parlam de 433 
milions de pessetes menys de pressupost, i en vista d'aques
ta rebaixa, els triomfalismes recollits generosament pels 
mitjans informatius es podran fer creure als qui llegeixen 
aquests mitjans j eIs donen credibilitat, pero no als qui co
neixem la pel.lfcula i feim números puntualment. Cultura, 
Educacíó i Esports, com a Consellería, del 1988 cap aqui, 
433 milions menys en rel~cíó als pressuposts reals, i encara 
seria molt més cruel si féssim la comparanc;a amb el 10,37 
% del pressupost que tenia l'any 84. Si fos aixf, significaria 
765 milions menys que la primera vegada que estrenarem 
pressuposts. 

On és el triomfalisme? Ja li vaig dir, Sr Consellera -
em permetra que sigui reiteratiu - que li tenia una certa 
simpatía, perque és una víctima dins un Govern on la cul
tura ocupa un \loe marginal. El Sr President va dir una fra
se moltes vegades citada, "la cultura ja fa oi". No diré que -
s'hagi complit exactament - veig que encara hi tenen unes 
partides, per bé que declinants -, pero dins aquest Govern 
hi ha arees que estimen molt poc la cultura. Per tant, 
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aquestes a.rees que són actuacions preferents del Govern 
també són preferents a l'hora d'elaborar els pressuposts i 
logicament, dins aquest Govern, la cultura és marginal i de
clinant, les xifres que he exposat no admeten contestació. 

Una altra pregunta: ja que tenim menys pressupost, 
¿administram millor? Hem avan~t, com quan una família 
es traba en una crisi, que estreny el pressupost? Com va dir 
un economista famós, eIs paIsos descobreixen la seva iden
tital en eIs moments de crisi. És en els moments de crisi, en 
els moments de declinació pressupost1lria, quan hem de mi
rar fins a la darrera pesseta. Qu~ feim? Administram mi
llar? En absoluto 

Vegem una mica de contrast entre paraules de Presi
dent i fets de ConseUeria. On és la xarxa de Cases de Cultu
ra que se 'ns va anunciar pel julio l del 87? Quin supon 
pressupostari té, per al 1991 ? Ja tenen Cases de Cultura, 
tots els pobles? I si en tenen ¿són fruit de l'actuació de la 
Comunitat Autonoma? Alerta, una cosa és que hi hagi un 
Consell Insular o un Ajuntament que hagin fet esforc;os i 
l'altra és que aquí diguem que a talUoc hi ha una Casa de 
Cultura, és molt diferent. 

Pla quadriennal del Patrimoní Cultural, aixó també era 
al Discurs d'lnvestidura. Aquest pla, que havia de ser una 
cosa meraveIlosa, un circuit teatral, plans d'inversions per a 
quatre anys, atenció preferent a l'arqueologia terrestre i 
submarina, fins i tot ja ens ficAvem davalll'aigua ... ¿que ha 
passat, amb tol aixo? Arqueologia? Tot paralitzat, no hi ha 
excavacions, i a l'hara del.pressupost, logicament, no exis
teix. Biblioteques a barris i zones rurals: s'han previst, en 
els pressuposts del 1991 ? On? Amb quina quantitat? Insti
tut Balear del Llibre: un simple fantasma. Arxiu Balear de 
la Imatge i el So: existeix una cosa, pero amb una dotació 
absolutament ridfcula. Institut d'Btudis Balclrics:' com 
vaig dir a Comissió - som membre d'aquest Institut via 
Consell Insular de Mallorca - est1l tan mal dotat que si cada 
vegada que es reuneixen els responsables de l'Institut pren
guessin un caf~, el pressupost quedaria desequilibrat, mirin 
si podem anar amb triomfalismes. 

Acabarem la intervenció, perqu~ aviat s'encendd el 
Hum vermell. Quina poHtica du realment aquesta Conselle
ria? Una política d'imatge. Ha tengut ~xit com a imatge, -
s'han fet fortíssimes inversions d'imatge no sé si rnaterials, 
peró en tot cas molt visibles, que transmeten a la ciutada
nia que es fan moltes coses i que efectivarnent aquesta 
Conselleria treballa molt, que afronta eIs problemes, pero 
després resulta que altres mitjans inforrnatiius diuen que 
certs béns del patrimoni cultural d'aquesta Comunitat es 
venen a preu de saldo per manca d'inter~ institucional - el 
cas de l'Assist~ncia Palmessana -; ens posam una medalla 
quan trobam un L1ibre d'Actes de Porreres del segle XVIII 
molt important per a la historia d'aquest poble, pero al ma
teix temps tenim l'Arxiu del Regne de Mallorca amb milers 
i milers de llibres que entren en un estat de degradació to
tal. 

Aquest pressupost no dóna resposta a cap d'aquests 
grans problemes que té la Comunitat Autónoma de les Illes 
Balears en materia cultural. Curiosament, i aixo sí que en-

lla~ amb el discurs d'investidura del Sr President, Educa
ció, amb uns 680 milions de pessetes, és la partida més ge
nerosament dotada. Qu~ passa? la tenim transfer~ncies en 
mat~ria de Cultura? No. En mat~ria pressupost1lria, feim el 
mateix que va fer el Sr President, que va dedicar 60 línies a 
fer divagacions sobre compet~ncies educatives i el que fafÍ
em. És impresentable - i aquesta és una de les motívacions 
perqu~ el Grup SOClALISTAhagi presentat una esmena a 
la totalitat d'aquesta Secció - que sobre les coses on tenim 
compet~ncies i que exigeixen una atenció urgent - bibliote
ques mal dotades, arxius en estat de descomposició, narma
Iització lingüística - al mateix temps que deim que hem 
muntat una campanya institucional no siguem capac;os ni 
de canviar els retoIs del Museu de Mallorca, de l'Arxiu del 
Regne de Mallorca ni d'altres elements interns dins la ma
teixa ¡),fea d'administració de la Comunitat Autónoma de 
les IlIes Balears. 

Per tot aixo, Sres i Srs Diputats, el Grup SOCIALIS
TA, que día 4 de desembre del 87 ja va registrar una esme
na a la totalitat del primer pressupost d'aquesta Legislatura 
que es va debatre, on v1lrem exposar la nostra pro posta al
ternativa, ara ha presentat una esmena a la totalitat de la 
Secció 13. Amb aquest pressupost, I'any 1991 vertadera
ment no es donara una passa endavant ni en Cultura, ni en 
Educaci6, ni en Bports. Al marge d'embetumades infor
matives, la cultura, l'esport i I'educació continuen declinant 
a les Illes Balears. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? Per part del Grup Parlamentari NACIONA
LISTA 1 O'ESQUERRES, té la paraula el Portaveu Sr Ló
pez i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gr1lcies, Sr President. El Grup NACIONALISTA I 
O'ESQUERRES no ha presentat una esmena a la totalitat 
a la Secció 13 gairebé per l'experiencia que tenim del resul
tat que dóna aquest debat a totalitat a la Secció de Cultura. 
Tanmateix hem presentat una cinquantena d'esmenes par
cials en el conjunt de les quals es pot veure quins són els ei
xos fonamentals de la nostra visió del que haurien de ser 
els pressuposts per a l'any 91 en aquesta Comunitat Auto
noma i en aquest campo 

Un poble gelós de la seva identitat malda per conser
var i protegír el seu patrimoni, mira de fomentar la creati
vitat deis seus ciutadans en un clima de llibertat i de demo
crkia cultural, i procura que des de les institucions es pu
gui educar en el sentit millor de la paraula, és a dir, conduir 
aquesta creativitat í aquesta expressivitat cap a fites de ma
jor cultura democratica. EIs eixos fonamentaIs d'una políti
ca cultural són absents dins la Secció B. Aquí s'ha dit molt 
bé, el felicitam per a~, que eIs pressuposts de Cultura són 
en clinamen, cap avall, declinen. Si declinessin positiva
ment, en el sentit grec de la paraula, si eIs atoms poguessin 
anar constituint noves formacions, enhorabona, pero no és 
aixÍ, Marginals i declinants, pressupostariament inferiors, 
en comparació, proporcionalment, al conjunt del Pressu-

., 
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post General de la Comunitat Autónoma - insuficients, per 
tant - i amb una feina tan important a fer que no es pot en
gegar mitjan~nt aquest gran invent que es va posar l'any 
passat i enguany es continua de les anomenades inversions 
immaterials. 

La política - i la poUtica cultural encara manco - no és 
un joc de mirall5, i sembla que vivim dins un Govern que, 
almanco en política cultural, es mira a si mateix, pero mi
rar-se a si mateix dins un conjunt de mirall5 provoca el 
buit, el no res. Pensam, idó que hi ha un camp d'actuadó 
immens, que hauDem de redimensionar el5 pressuposts i 
que a través de les esmenes pardal5 esperam tenir més sort 
que amb aquesta esmena a la totalitat que presenta el Grup 
SOCIALISTA, al qual nosaltres donarem suporto Esperam, 
idó, de la sensibilitat d'aquesta Cambra una major atendó 
al5 problemes de la cultura, que pel que es veu aquí dins a 
aquesta hora, són absents de l'anim de tots. Grades. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Efectivament, som a la 
Secció de Cultura, Educació i Esports, compartint quasi 
quasi tot el que ha dit el Sr Pons. Sobretot quant a la sensi
bilitat que diu que tenen els Grups de I'Oposició, li VuIl dir 
que nosaltres també som molt sensibles als temes cultural5 
i esportius. Ha dit que en Cultura s'ha anat 'per avall i tots 
els Portaveus han coincidit;' jo no ho veig aro, perque si en 
el pressupost del 90 tenia 2.275.972.763 pessetes, el del 91 
en té 2.514.933.793. No he restat, perqu~ són moltes xifres, 
peró hi havia un increment d'un 10,5% respecte del de 
l'any passat. Aixó no és anar per avalI, aixó és anar amb co
neixement. 

Que el tant per cent del total d'aquest pressupost del 
91 és un 7,95% i altres anys ha estat un 1O%? Sí, peró no té 
massa importancia ates que les xifres absolutes han aug
mentat extraordinAriament. Que en proporció al pressu
post ara només és un 7,95%? Qu~ hi podem fer, si plou? Si 
ha plogut, que hi podem fer? Aixó no vol dir manca de vo
luntat. 

Per una altra banda, quan discutim l'esmena a la totali
tat de.l5 pressuposts de la Comunitat Autónoma, cada any 
jo tree una s~rie de dades comparatives als pressuposts 
d'ingressos que tenen tates les comunitats en reladó amb 
el nombre d'habitants i cada any el Sr Alfonso, que ara no 
és aquf, sempre diu el mateix. Diu: "És que compara les al
tres comunitats que tenen competencia en educació i aixó 
són molts de doblers". Ido que ens les donin. Si ens les do
nen tendrem més doblers, tendrem més augment i el per
centatge de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports 
serA molt gros en relació amb el deis altres anys, peró lla
vors tampoc no ens felicitaran, Sra Consellera, lIavors tam
poc no ens felicitaran. 

Falta la xarxa de cases de cultura, de centres cuIturais, 

perque, clar, n'hi ha a quasi tots els pobles, perque des de 
l'any 84, amb el conveni de I'Estat, Comunitat Autónoma i 
Conselis Insulars, n'han fet a quasi tots els pobles, peró 
aquests ja han dit que no compten, aquests no han de 
comptar. De cases de cultura, si n'hi ha, n'hi ha, i si no n'hi 
ha, n'han de fer, i aposta se'n fan i són al5 pressuposts. 

Que d'arqueologia no es fa res. D'arqueologia, aquí 
pareix que hi ha un pressupost de moltes xifres, no ho lIegi
ré, ja ho veurem amb les esmenes parcials, pero és cert que 
els arqueólegs han donat una serie de prioritats i pareix 
que a Menorca s'ha executat el 100%, a Eivissa el 80% i a 
Mallorca un 50%. Que les prioritats deis arqueólegs no co
incideixen amb les del Grup SOCIALISTA, o amb les del 
Sr Pons? Pot ser, peró el Govern no ha d'escoltar només el 
Grup SOCIALISTA, també ha d'escoltar la població en ge
neral i el5 grups de professionais. 

ABó deIs Instituts d'Estudis Balearics i el cafe ja ho 
hem sentit massa; aixó que si els conviden a un cafe hau
rien de tancar les portes per manca de pressuposts jo ho 
hem sentit massa vegades i cada vegada li han donat raona
ments. 

Ara resulta que ens queixam perque hi ha massa polfti
ca d'imatge. Jo li dic que no és poHtica d'imatge, en tot cas 
és que voste vol donar aquest nom a la publicitat, jo ha en
tene aro i no és aixo. En cultura la publicitat és absoluta
ment necessaria, perque si organitzam un concert o un acte 
cultural i hem d'esperar que la gent hi vagi perque ha ha 
llegit al Butlletf Oficial, estam ben parats, perque no ellle
geix ningú, i del que es tracta és que la gent vagi als actes 
culturals i perque hi vagi s'ha de fer publicitat, perque en 
cas contrari no hi van i llavors els actes culturals són un 
fracas i es perd l'oportunitat d'augmentar el nivell cultural 
de la gent.Ajudes, beques, etc., etc,. tot aixó s'ha de publi
car, se n'ha de fer publicitat, perque si no, no hi haurA la 
igualtat d'oportunitats que nosaltres sempre hem predicat. 

De poHtica d'arxius i biblioteques en parlam cada any, 
a cada debat - no ha sortit el peixet de plata, peró no es tor
barA, no es preocupin, arribarA a sortir - i resulta que és 
perque no hi feim inversions i no hi feim inversions perque 
no són titularitat nostra. Hem d'invertir en coses que no 
sÓn titularitat nostra? Hem d'invertir on nosaltres no som 
els titulars? Ja basten les subvencions que donam. Aquí hi 
ha unes pessetes que si fa el cas també li llegire més enda
vant i no és que en tengui massa ganes, pero ja ho veurem. 

Competellcies de Cultura: Es tenen quasi tates i es fan 
tot tipus d'actuacions, concretament en esports, de millora 
de les infrastructures. En Educació no tenim competencies 
i com que no hi ha competencies, la despesa que es fa en 
Educació preeisament és per preparar aquestes competen
cies, per estudiar com han de ser, per veure que fara falla, 
per programar les competencies quan venguin. El que pas
sa és que tarden tant ¡cada any hi gastam tants de doblers, 
que cree que acabarem el5 doblers i encara no hauran ven

gut les competencies. 

La normalització lingüfstica: que no es fa res en nor
malització lingüfstica. S'ha aprovat el Reglament de Nor-
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malització Lingüística - em pareix que hi ha una esmena en 
aquest sentit, per cert; ja ho veurem -, s'ha fet el reglament 
i el Consell de Govern l'ha aprovat, pero ja en parlarem 
més endavant. 

En conseq üencia, hi ha un pesslmlsme massa gros 
quant a Cultura. Hem vist que pareixia que havien donat 
una dutxa d'aigua freda a cada Portaveu i jo els vuU dir que 
no perdin l'esperanc;a. Cada Grup faria el pressupost d'una 
altra manera, aixo és evident, logic, natural i respectable; 
aixo no vol dir que estíguem d'acord amb el que demanen, 
pero hem de reconeixer que cadascú el taria a la seva mane
ra. No obstant aixo, no tenguin por: de l'any passat a en
guany el pressupost ha augmentat un 10 i mig per cent i, a 
més, tal com diu la Memoria de la Secció 13, la Conselleria 
de Cultura, Educació i Esports té una Direcció General de 
Cultura, té una Direcció General d'Educació, té una Direc
ció General d'Esports i una Secretaria General Tecnica per 
coordinar i ter que l'Administració sigui més agil i més efi
ca<;. Amb aquestes tres Direccions Generals, la bona volun
tat del Govern i el saber fer de la Consellera, maldament 
tenguem poes mitjans i que em voldríem tenir més, no hi 
ha motíu pel seu pessimisme. Per tant, nosaltres no dona
rem suport a l'esmena. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per a replica, té la par~ula el Diputat Sr Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damül) : 

Sr President. Sres i Srs Diputats. El Grup SOGIALIS
TA lamenta profundament que la tactica que adopta el Go
vern amb els pressuposts dugui inevitablement a la deg{a
dació del debat. Si hem de fer un debat sobre Cultura, Edu
cació i Esports, facin el favor, quan hagi de sortir a aquesta 
tribuna el Grup que dóna suport al Govern o el Govern, 
que ho faci una persona que sapiga que parla, perque és 
evident que sortir aquí a dir quatre coses que són obvies no 
és manera de debatre la totalitat de la Secció 13 ni de res. 
Si tot el debat ha de ser aro, tenguin clar que donarem el 
mateixos arguments a la paret com si es tractas d'un premi 
Nobe!. Si s'intenta degradar el debat, almenys amb aquest 
Portaveu no ha aconseguiran, perque hi haura esmena dar
rera esmena. Les que s'han agrupat, logicament, estan agru
pades, pero qualsevol temptativa de sortir aquí a no entrar 
en cap debat, no s'equivoquin, no els funcionara. 

L'aspecte declinant, en negatiu, de Cultura ha quedat 
indiscutiblement demostrat. El manteniment del mateix 
percentatge significarien 433 milions més i el mateix per
centatge deis pressuposts deis 84 significaria que Cultura té 
765 milions més. Aixo, Sr Capó, ho prengui com vulgui, pe
rO indiscutiblement és aixf, els números canten. 

Creim que tenim una Comunitat Autonoma, un Go
vern de les Illes Balears, per afrontar problemes, no per 
sortir aquí a donar excuses. No demanam cap miracle, de
manam actuacions. Només hi ha d'haver les biblioteques i 
museus de titularitat estatal que hem heretat? No tenim ca
pacitat per erear-ne cap? No tenim una responsabilitat de 
legislar sobre tot aUo que no és de titularitat estatal? No 

tenim la responsabilitat de la gestió? Quins fans tenen pre
vists incrementar a aquests museus? Com gosen posar la 
Biblioteca Pública de Palma al mateix nivell de183? No sap 
que en vuit anys ha sofert una degradació impressionant, 
aquesta biblioteca? Que era la biblioteca on anava tothom, 
des del més modest escolar fíns als investigadors, perque 
tenia una gran riquesa de fons, i avui es troba en una degra
daeió total. 

Quines partides tenen, per redrec;ar aquesta situació? 
Quines partides tenen, de cara al personal de museus i d'ar
xius? On anam? CIar, evidentment, la frase del Sr President 
va sentenciar la cultura fa molt de temps, pero els qui no 
estam d'acord amb aquella frase i, per tant, no estam d'a
cord amb aquesta política, continuarem defensant la cultu
ra encara que sigui batallar contra la paret. Moltes gracies. 

l 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Sr Pons, jo li vull contes
tar molt breument. Només li diré que quan he sortit a la 
tribuna li he dit més que el que es mereixia, perque pareix 
mentida que vos te amb la seva capacitat cultural, sigui ca
pa<; de dir tan poc en un debat de cultura com voste, que 
per altra banda no és un debat de cultura, sinó de pressu
posts. Ara bé, si el que vosté volia era discutir amb la Con
sellera, perdoni, pero en aquest cas jo som el Portaveu, O 

sigui que aquesta vegada s'ha equivoeat de peu. 

Ha dit que jo no he dit res i jo ti die que, parlant del 
programa de la Conselleria de Cultura, he dit més que vos
te. He parlat de coses que conec, de xifres economiques, i 
són bastant més certes que les seves, perque les he llegit del 
pressupost pesseta a pesseta. Voste compara un any amb 
l'altre i em permeti que dubti de la seva capacitat per com
parar el pressupost d'un any amb el de l'altre en pessetes 
comptants i de fer el calcul. Som en un debat de pressupos
ts, em sap molt de greu que no hagi sortit la Consellera de 
Cultura i que voste no estigui satisfet, en sap molt de greu, 
pero en aquest debat de pressuposts haurA de discutir amb 
el Portaveu assignat. Si no ti agrada i el President en desig
na un altre, jo estaré contentíssim, pero en aquest cas hau
ra de discutir les esmenes amb mi. Si no vol discutir, per mi 
podem comenc;ar a votar; si s'estima més discutir, ha po
dem fer i tal vegada arreglare m qualque cosa. Moltes gnl
cies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena 2898 del Parlametnari SO
CIALISTA, a la totalitat de la Secció. 

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

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

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 29. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada l'esmena 
a la totalitat que acabam de sotmetre a votaci!. 

Al Programa 4220, Sistemes i Plans Educatius, el Grup 
Parlamentari CDS manté l'esmena 3409. Per defensar-la i 
per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el Por
taveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. Si m'ho permet, en una mateixa 
intervenci6 defensaré les dues esmenes que tenim en 
aquesta Secció, la 3409 i la següent, la 3410 o 11, no es pot 
llegir bé. 

La 3409 proposa subvencions a l'Associació ARCA i 
d'altres institucions sense fi de lucre per al financ;ament 
d'activitats i restauracions al patrimoni urba i queda defen
sada amb els seus termes. La 3411 és una esmena de la qual 
voldría fer una petita defensa. És una esmena relacionada 
amb les subvencions per a l'adquisici6 de llibres de text es
colars. El nostre Grup Parlamentari i el partit que es va 
presentar a les eleccions amb un programa electoral varem 
adquirir un compromfs important sobre l'extensió de la 
gratuitat de l'ensenyament en relació amb els llibres de text 
escolars i aixo evidentment requereix un esfor~ per part de 
totes les Administracions. 

Nosaltres hem instat l' Administració de l'Estat a través 
del debat pressupostari, instam les Comunitats Autonomes 
i també els Ajuntaments, Diputacions i Consells Insulars 
perque ent~nem que l'esfor~ ha de ser col.lectiu ja que la 
feina és important i n'hi ha molta afer. Sabem que aquesta 
Comunitat Autonoma no té competencies en materia d'E
ducació, pero pensam que una de les millors maneres que 
tenirn per preparar la seva transferencia precisament és in
plicar-nos en una qüesti6 d'enorme transcendencia en rela
ció amb la finalitat social darrera d'un ensenyament gratuU, 
que és la igualtat d'oportunitats deis ciutadans, la igualtat 
d'oportunitats de sortida. 

Argumentam que l'adquisició de llibres de text escolar 
cada any suposa un gran esfor~ per a les famílies. Hem 
aconseguit que enguany hi hagi molt previsiblement una re
baixa de l'IV A en l'adquisició deIs llibres de text i del mate
rial escolar i insistim en la qüestió de les subvencions, do
nam pass es cap a la gratUItat efectiva, .... la Comunitat Au
tonoma també s'impliqui en el Programa amb una dotaci6 
de 100 milions de pessetes. Aquesta és la nostra proposta a 
la Cambra, que queda defensada d'aquesta manera. Gra
cies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat 
Sr Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. Jo fart~ ress6 de l'esmena 4011 
perqu~, com he dit al principi, creiem que és imprescindi
ble votar a favor d'alguna esmena puntual com aquesta. La 
sensibilitat d'aquesta esmena és molt important, ja que 
efectivament creiem que hi ha moltes famHies que quan co
menc;a el curs els cau molt malament haver de pagar el que 
han de pagar. Per descomptat és una esmena que no hauria 
de ser necessaria, perque fa molt de temps que el Govem 
Central hauria d'haver tengut la sensibilitat suficient per
que avui no l'haguéssim de votar. Aquesta participació que 
aportarem és important, pero encara que siguin 100 mi
lions de pessetes, els consideram molt ben emprats. Gra
cies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

GrAcies, Sr President. És obligat prendre posicions i a 
la vegada fer un poe de memoria. Quan a l'esmena del CDS 
que demana una sub venció a ARCA, hi ha una esmena a
provada del nostre Grup molt semblant i també una del 
Grup MIXT. El Grup MIXT proposava 9 milions i nosal
tres 10 i es va aprovar la quantitat 10 de l'esmena del Grup 
Pa..rlamentari NACIONALISTA l D'ESQUERRES. Per 
tant, evidentment coincidim amb el criteri del CDS, pero la 
primera part de I'alta, deIs 10 per a Capitol IV, ja l'hauriem 
de donar per aprovada a no ser que optAssim per a 30 mi
lions més, que és l'esmena del CDS. 

Respecte de la segona, de subvencions per a adquisició 
de llibres de text escolars, més o menys nos al tres volem dir 
que si el tema va molt lligat a la problematica social de les 
famiHes més necessitades i es fa ben fet, evidentment que 
sí, si bé també es ver que dins Comissió la majoria estava 
disposada a acceptar cree que eren 60 milions. El PSOE de
manava explicadons del CDS, el CDS no hi era i no ho va 
poder explicar i va tenir un vot a favor, que va ser el del 
nostre Grup, set en contra i sis abstencions. Ha dic perque 
aleshores és una esmena que moralment es va aprovar, el 
que passa és que falta concretar la quantitat i saber si es fa
ra a través d'una convocatoria pública, com es farA, a qui 
van els llibres i el tipus de llibres. Aixo era el que discutíem 
dins Comissi6, ho he volgut recordar per afinar el tema; 
cree que de fet és una esmena aprovada i que només falta 
concretar la quantitaL GrAdes. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR PONS I PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. Segons les nostres in
formacions, el resultat de la votació dins Comissió va ser 1 
vot a favor, 7 en contra i 5 abstencions. Les 5 eren del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA per una raó molt senzi
l1a: perque entenem que 100 milions de pessetes d'adquisi-
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cions de llibres de text escolars en principi podria semblar 
una pro posta positiva, creim que ho és¡ ara bé, sense cap 
matisació de tipus social seria una despesa que en molts de 
casos seria premiar un nucli familiar que té uns in gres sos 
més que suficíents per afrontar l'adquisició de llibres i po
sar-lo al mateix nívell d'una familia que no pot afrontar 
aquesta despesa. 

Creim, per tant - i ens hagués agradat sentir-ho més 
extensament en l'exposició del Portaveu del CDS - que 
aquests !libres de text es refereixen únicament i exclusiva
ment a les famHies a les quals l'adquisició dels llibres de 
text els crea problemes de cara al pressupost familiar. En 
aquest sentit, si es fa aquesta matisació, esperam que sf, li 
donarem suporto Ens sorprendría que grups poUtics que no 
li han donat suport ara sortissin com a defensors delllibre 
escolar. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Quant a la primera esrne
na del CDS, la 3409, dir que nosaltres no Ji donarem suport 
perque per una banda té una baixa d'inversions de Capitol 
VI bastant forta i la Cansellería de Cultura tampoc no va 
sobrada d'inversions, i per una altra banda, ho ha dit el Sr 
Serra, perque hi ha una esmena en certa manera acceptada, 
no tan grossa, i cr~im que de moment podria complir 
aquesta finalitat, la qual cosa vol dir que polfticament coin
cidim en aquest sentit. 

Quant a la segona, l'esmena 3411, vull dir qué estam 
d'acord amb el que ha dít el Portaveu del CDS, que és una 
manera important de preparar les transfer~ncies per al dia 
de dema en materia educativa. Efectivament, sense llibres 
de text no hí ha cultura futura i, per una altra banda, ja que 
no tenim competencies en Educació, almanco teiiim una 
competencia política, podriem dir una competencia moral, 
i no renunciam a tenir les transferencies, qualque día les 
haurem de tenir i aleshores ens hem preparar en aquest 
sentil. El Govero procuran\ fer les coses bé, si qualque 
Grup tenia qualque objecció, i també vull dir als Portaveus 
que se sorprenen que jo em vaig sorprendre més de l'abs
ten ció que del nostre vot, ja que havíem anunciat que vota
rfem a favor perque volíem transaccionar, pero com sap el 
Sr Diputat, no hi va haver representant del Grup CDS i 
aleshores no varem poder transaccionar i, atesa aquesta cir
cumstancia, aixf com altres Grups es varen abstenir, nosal
tres vOLarem en contra i varem dir que ja en parlarfem. De 
totes formes, li comunicam que votarero a favor. 

EL SR PRESIDENT: 

Jo volia notificar als Srs Portaveus que a partir d'a
quest moment quedaran suprimits els torns de replica, tret 
que hi hagi al.lusions direetes, perque feim un debat de 
pressuposts i realment sortim amb repliques que no són es
trictament pressupostaries. Té la paraula el Sr Quetglas, 

peró tenguin en compte que a partir d'ara acur~rem els 
toms d'intervenció o suprimirem els toros de replica. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. Jo cree que en aquest cas són 
necessaries algunes explicacions acompanyades de l'agrai:
ment del nostre Grup, agra'íment que volem expressar de 
manera vehement a tots els Grups de la Cambra que dona
ran suport a aquesta esmena. Les explicacions que volem 
donar fan referencia a alguns dubtes del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA compartits pel Grup Parlamentari NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES. 

El nostre plantejament polftic globalitzat, tant a 1'Es
tat com a les Comunitats Autonomes i també a algunes ini
ciatives que tenen lloc als Ajuntaments, té l'objeetiu poUtic 
d'arribar a la gratuItat de tots els llibres de text referits a 
tot l'ensenyament gratuIt, és a dir, l'EGB obligatoria i gra
tutta per 1'Estat, totes les adquisicions de llibres de text que 
es facin en centres públics o concertats, aquesta és la nostra 
íntencionalitat global. Naturalment és un objectiu poHtic 
que no podem aconseguir en una sola anualitat i per aixó 
ho expressam aro. 

Com s'ha de fer, en conseqüencia, si només aconse
guim la cobertura parcial? Evidentment, l'aprovaci6 d'a
questa es mena obliga el Govern de la Comunitat Autóno
ma a fer un reglament vía Decret. Coro enlenem nosaltres 
que ha de ser aquest reglament? Evidentment ha de tenir 
un sentil progressiu, un sentit d'atendre aquelles fanúlies 
més necess.itades, amb la prioritat de la limitació que tenim 
en aquesl moment de les disponibilitats que ens dóna 
aquesta esmena, evidentment. Coro es gestionarA aixo? Al 
nostre judici jo cree que han de tenir una gran tiLUlaritat en 
la gestió les roateixes assocíacions de pares, els mateixos 
centres, és a dir, aquells col.leetius iroplicats en el sistema 
educa ti u que poden cooperar de manera tremendament efi
ca~ a que aquesta dotació - que agraesc una vegada més a 
tots els Grups de la Cambra i estic conven~ut que sera d'u
na gran transcendencia tant dins l'ambit polftic com el so
cial quant a la futura assumpció de competencies en mate
ria d'Educació - es distribueixi de la manera més efica~ i 
justa possible. Moltes gracies, Srs President, i moltes gra
cies a tots els Grups Parlametaris. 

EL SR PRESIDENT: 

Aquesta Presidencia vol dir que aquesta esmena s'ha 
debatut, pero que no es votara ara, sinó en el moment 
oportú, que segons el seguiment quasi és al final de la See
ció. Queda debatuta i ara votarem la 3409, em pareix que 
referida a ARCA Sí, Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Queda retirada, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr Quetglas. Jo li demanaria que una altra ve
gada ho faci abans de debatre-Ia, perqué despres del de-

.. 
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bat ... D'acord, queda retirada. 

Per defensar les esmenes 3248, 3249,3250, 3251, 3253 i 
3254 del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES, té la paraula el Portaveu Sr López i Casasno
vas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. Hem agrupat aquest seguit d'es
menes perque totes tenen relació amb el tema educatiu. Sa
bem que la Comunitat Autonoma no té competencies edu
catives, pero a<;o no ha de ser excusa per no poder entrar a 
actuar en alguns deIs punts que nosaltres consideram fona
mentals per a una política educativa al marge de les compe
tencies. 

Primera, el fet d'augmentar el pressupost de reciclatge 
de professors és una necessitat sentida i, a més a més, al 
nostre entendre, un imperatiu de la Llei de Normalització 
Lingüfstica que es va aprovar l'any 86, per tant han passat 
més de quatre anys desde la seva aprovació. Aquesta I1ei té 
una disposició addicional que diu que en el termini de dos 
anys s'havien d'haver realitzat un seguit d'actuacions per 
fer possible que 10ts els professors d'Educació General Ba
sica - tots els ensenyants, en definitiva de les lIIes Balears -
tinguessin els coneixements elementals en materia de llen
gua i cultura de les IlIes Balears. Proposam un pressupost 
addicional, d'augment, de 10 milions de pessetes. 

També és una de les nostres.aspiracions veure incorpo
rada a la política educativa la qüestió de les escoles d'in
fants, no les guarderies, sinó escoles d'infants que tenguin, 
a<;o sí, una projecció i una dedicació social. Per a<;o les nos
tres esmenes van a cavaIl de la Conselleria de Sanitat i Ser
veis Socials i la ConseIleria d'Educació i Cultura. Esperam 
que qualque dia totes les qüestions d'educació d'infants es 
trobin dins aquesta darrera Conselleria. Les propostes 
d'augment de 25 milions de pessetes en un programa i de 
15 milions a l'altre tenen una reducció, cIar, han de qua
drar, i aquest quadrament vé dels 50 milions-d'inversions 
immaterials, concepte massa metafIsic, concepte d'inversió 
immaterial que nosaltres no consideram pertinent en uns 
pressuposts. 

Proposam, ido, una concreció i del nivell basic d'edu
cació, que és el nivell d'infants, passam al niveIl potser su
perior. A un país que no té recerca, un país que no té inves
tiga,?ió, Ii manca qualque cosa. Proposam un pressupost 
d'augment de 15 milions de pessetes perque els postgra
duats de les Illes Balears, les persones que han demostrat 
una dedica ció i una voluntat no només d'aprenentatge, sinó 
també de dedicar-se al món de la recerca, trobin suport en 
la Conselleria de Cultura i Educació de les IlIes Balears. 
D'aquesta manera l'Autonomia també es fara present en 
aquests ambits . 

Un deIs puntl¡ probablement més estimats pel nostre 
Grup i més desatesos pel Govern de les Illes Balears, mal
grat les diverses instancies que s'han fet des d'aquest Parla
ment perque es tengui en compte, és la qüestió de les esco
les de natura, la qüestió de l'educació mediambiental. La 

creació de la xarxa d'escoles de natura continua essent un 
concepte previst en els pressuposts, pero amb una dotació 
de 1000 pessetes. Amb una dotació de 1000 pessetes no es 
pot comen~r cap tipus de política en aquesta materia tan 
important. Deu milions de pessetes també és una partida 
testimonial, pero ens poden servir per iniciar una política 
de conveni, una política de contacte amb els Consells Insu
lars i els Ajuntaments, i fer possible que l'educació medi
ambiental no en tri només a les escoles de les lIles, sinó 
també en el conjunt de la ciutadania. Un poble sensible 
perque ha tingut una educació en aquesta materia no per
metra desgavells com els que hem viscut tants d'anys en 
aquestes ilIes i han permes el trist nom de balearització. 

Acabam amb un altra proposta totalment constructiva 
i necessaria, que és la dotació, incrementant el pressupost, 
de les extensions deIs conservatoris d'Eivissa i Formentera 
i de Menorca. Vos tes no poden ignorar, Sres i Srs Diputats, 
que si precaria és la dotació economica que avui té l'ense
nyament de la música, de 1'art dramatic i de la dansa a les I
Hes Balears, encara és més precaria la situació en que es 
troben les extensions que, com el seu mateix nom indica, 
queden molt al marge d'Eivissa i Formentera i de Menorca. 
Com que dia 20 a les 12 del migdia hi ha una reunió del 
ConseIl Rector del Conservatori de Música, seria una gran 
noticia per a aquest Consell Rector que poguéssim dir que 
el Pariament de les I1Ies Balears ha aprovat aquesta esme
na i que, per tant, es podran contemplar majors i millors 
dotacions de professorat per a aquestes dues extensions. 
Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? Per part del Grup Parlamentari SOClALIST A, 
té la paraula el Diputat Sr Damia Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia) : 

Sr President. Sres i Srs Diputats. Basicament, compar
tim lés Hnies que han motivat les esmenes del Grup NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES que incideixen sobre el 
tema de l'ensenyament. Sobre 1'ensenyament es pot actuar i 
es poden fer moltes més coses que planificar la gran arriba
da triomfal de les futures compet~ncies, i aquí hi ha unes 
quantes propostes - precisament és molt curiós que quan 
ens fan unes propostes concretes per actuar, el vot, que 
hauria de ser inevitablement positiu, resulta que després no 
ho és - que abarquen diferents niveIls, cosa que ens satisfa. 

És necessari afrontar el reciclatge de professors, és ne
cesssari entrar en el tema del que el Grup NACIONALIS
TA I D'ESQUERRES denomina escoles d'infants. El tema 
de les beques d'investigació, com vostés saben, és un tema 
compartit peI Grup SOCIALISTA i pel Grup NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES; s'ha aconseguit introduir unes 
partides determinad es, pero el tema que siguin necessaria
ment de postgraduats ja necessitaria una certa matisació 
per una raó que explicaré en un instant. El postgraduat ha 
de ser objecte d'una aten ció a través d'una beca d'investiga
ció, pero aquesta beca no es pot reduir a aquest camp per
que recordem que avui - els paria un visitant assidu deIs ar-

.. 
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xius - hi ha molts d'investigadors que treballen molt bé i no 
es troben en la condició de postgraduats i necessiten ser 
ajudats económicament, perqu~ la investigació, encara que 
no sigui molt costosa, és molt llarga de temps. Per tant, no 
haurfem de donar un enfocament unilateral al problema. 

Quant al tema de la xaIXa d'escoles de natura, 10 mi
lions de pessetes és una partida gairebé testimonial. És bo 
que superin les famoses 1000 pessetes que any rera any 
apareixen darrera aquest concepte perqu~ aquest Parla
ment, després d'una s~rie d'anys de presencia de la frase en 
els pressuposts, no sabem realment que són les escoles de 
natura, vull dir que és necessari comenc;ar a materialitzar 
aquest concepte. Per tant, votarem a favor de totes les es
menes presentades i agrupades pel Grup NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES relatives a la materia d'ensenyament. 

EL SR PRESIDENT: 

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

ELSR CAPÓ I GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Dir al Grup NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES que nosaltres no votarem a fa
vor de les seves esmenes 3249 i 3250, perque tenen una bai
xa al Subprograma 42.20.02, per una banda, llavors hi tenen 
una alta i llavors tenen una baixa al 42.20.0~, i aquests pres
suposts ja s'han afinat molt en aquest respecte, com veu
rem més endavant. 

Quant a !'esmena 3248, si bé és molt lloable que posin 
10 milions de pessetes per augmentar el pressupost de reci
clatge de professors, jo li vull dir que ja hi ha una esmena 
del Grup MIXT aprovada en aquest sentit, que precisa
ment també era de 10 milions de pessetes, l'esmena 3216, 
per a reciclatge de professorat a través de la UNED amb la 
mateixa quantitat. Per tant, crec que ja s'han satisfet un poe 
les necessitats. 

Quant a l'esmena 3251, augmentar les beques d'inves
tigació, ¿qui es podria negar a aquest tema? Quan jo era 
estudiant, fa trenta anys, ja ens queixavem de la manca d'in
vestigació i de la manca de pressuposts, el que passa és que 
aquest augment de beques d'investigació, que ja die que es
ta molt bé, es planteja a través d'una disminució de 15 mi
lions de pessetes del Subprograma 42.20.03, que és un sub
programa que només té un pressupost de 69 i, clar, si n'hi 
lleven 15 el mutilen fort, i és precisament el que s'ha dedi
car a l'elaboració d'una normativa Msica i convenis amb el 
Ministeri d'Educaeió ¡Ciencia i el Pla d'Avaluació i Cor
receió de l'Ensenyament, coses que també ens pareixen im
portants, necessaries, a les quals s'ha de poder renunciar di
ficilment amb aquesta visió política que abans li he plante
jat. 

Quant a l'esmena 3253, dir-li que si 10 milions de pes
setes es considera una quantitat simbólica, nosaltres consi
deram més simbóliques les 1000 pessetes que hi ha al pres
supost - no sé si n'hi ha qualcuna més, em pareix que sí, pe
ro vaja, devers mil - perqué aixo ja demostra la nostra vo-

luntat política, demostra que tenirn una coincid~ncia de cri
teris en aquest respecte i que únicament no coincidim en la 
quantitat, que és un matis que no té importAncia, tampoc 
no hem de ser tan materialistes en aquest món cultural. 

Quant a l'esmena 3252, jo entenc que ja la varem apro
var a Pon~ncia i Comissió ... 

EL SR PRESIDENT: 

L'esmena 3252 no va en aquest grupo 

EL SR CAPÓ I GALMÉS: 

Ah, perdó. 

EL SR PRESIDENT: , 
La 3254. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Perdoni, Sr President. Jo m'havia aturat a la 3252 i te
nia una nota que ja s'havia aprovat. Quant a la 3254, dir 
que tampoe no li donarem suport, perque segons la nostra 
informació el Conservatori d'Eivissa i Formentera és un 
edifiei nou ben dotat de locals i d'instruments i aleshores 
ereim que tal vegada hi podria haver altres prioritats més 
necessaries. No és que anem contra els conservatoris, ni 
molt manco, peró els doblers no basten, els pressuposts no 
basten, els hem de prioritzar de qualque manera i el Go
vern ho ha fet. En Cultura hem acceptat concretament una 
gran part de les esmenes que va fer el Grup NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES i creguin que si en Ponencia -
n'haguéssim pogut acceptar més, ho hauríem fet. No és que 
vulgui dir que ara ja no es pot acceptar res, peró la veritat 
és que les prioritats són les prioritats i els recursos són es
cassoS. Moltes grAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes 3248, 3249, 3250, 3251, 
3253 i 3254, que es farA conjuntament si ningú no demana 
votació separada, ja que del sentit de les intervencions pa
reix que la intenció de vot és la mateixa per a totes. Sí, Sr 
López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. Nosaltres només demanarfem 
que l'esmena referida a reciclatge de professors, és a dir la 
3248, es votés per separat, perqu~ no és la mateixa que es 
va aprovar. La que es va aprovar feia referencia a la UNED 
i aquesta a reciclatge de professors. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'esmena 3248 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES, es volen posar drets? 

Srs i Srs Diputats que en voten en contra, es volen po-
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sar drets? 

Sres i Srs Diputats que s'hi abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 28. Abstenció, 1. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació i passam a votar les esmenes 
3249, 3250, 3251, 3253 i 3254 del Grup Parlamentari NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'hi abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 28. Abstenció, 1. Queden rebutjades les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 42.20.07 hi ha viva l'esmena 2899 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA Per defensar-la té la pa
raula el Diputat Sr Damia Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Aquesta esmena planteja dotar millor els Ajuntaments 
per a les escoles de música de totes les Illes Balears, p.er . 
tant és una partida' de 17 milions de pessetes d'increment. 
Els Ajuntaments realment tenen un paper molt important 
en l'educació musical. Encara que es mantenguin a nivell 
elemental; encara que l'alumne no surti d'un Conservatori 
amb una alta titulació, l'adquisició d'un ensenyament basic, 
d'una informació mínima del món de la música, el fet de to
car un determinat instrument o d'aprendre solfeig, etc., ge
neralment es sol fer dins el mateix municipi i a través de les 
denominades Escoles de Música. 

Aquestes escoles estan mal dotades, els Ajuntaments 
tenen uns pressuposts curts, pensem que la majoria de nu
clis petits de Mallorca ten en uns pressuposts absolutament 
ridículs, que amb molta dificultat poden pagar unes classes 
i mantenir viva una banda de música, que sol ser la seva 
maxima aspiració. Per tant, creim que aquesta partida de 17 
milions significaria una aportació positiva que agrairien 
molt els petits municipis de Mallorca, que tant sovint s'a
nuncia aquí que es volen defensar. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus dels Grups Parlamentaris que vulguin 
intervenir? Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té 
la paraula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Nosaltres no donarem su
port a l'esmena 2899 del Grup Parlamentari SOCIALIS-

TA No és que no creguem que s'hagi de donar una major 
dotació als Ajuntaments, per a les Escoles de Música, tant 
de Mallorca com de les altres illes. Efectivament, al Sub
programa 42.20.07 hi ha unes transferencies corrents, 
46.000, Ajuntaments, de 15.109.495 pessetes. Aleshores ai
xo vol dir que hi pensam, que hi creim i que volem que si
gui així, pero voste planteja un increment de 17 milions 
més, és a dir, un increment de més d'un 100%. Com és na
tural, si nosaltres creguéssim que fan falta aquests doblers, 
efectivament s'hi haurien posat, pero com que creim que 
amb 15 podem anar tirant, amb l'anim d'estalviar recursos 
per poder fer més coses amb els mateixos mitjans no li do
narem suport, si bé coincidim perfectament en la política 
que voste ha dit. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votar l'esmena 2899 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 29. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada l'esmena 
2899 que acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 45.10.01 s'm mantenen les esmenes 
2900,2901,2902,2940,2941,2942 i 2943, que el Grup SO
CIALISTAno ens ha fet arribar que volgués defensar agru
pades. Les volen defensar d'una en una? 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President, n'hi ha dues que logicament s'haurien de 
defensar agrupades, la 2900 i la 2902. 

EL SR PRESIDENT: 

Pot comen~r, Sr Pons; té la paraula per defensar la 
2900 i la 2902. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

" 

Són dues esmenes molt senzilles referid es a la ubicació 
de panells informatius - no "planells", com erroniament 
s'ha transcrit aquí -, uns situats al Barranc de Sóller i l'altre 
a Sa Comuna de Bunyola. Quina finalitat té, aixo? Té la fi
nalitat de contribuir a la formació cívica en aquest cas deIs 
excursionistes mallorquins que visiten aquesta area comu
nal de Bunyola i aquesta antiga via d'accés de la vall de SÓ
ller cap a la zona de 1'0fre, que és el Cam! des Barranc. 

És una experiencia. Si el Sr Capó vol - ja que ens tTO
bam entre amics, ens informarem mútuament - li mostraré 
alguns d'aquests panells informatius que, agradablement, es 
troben en els racons més allunyats d'Europa. Quan arribes 
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a un lloe on et sents perdut, moltes vegades trobes un pa
nell amb una ampUssima informació grafica, historica, gas
tronomica, etc., que són una manera de fer-te notar que hi 
ha uns poders públics que atenen els ciutadans i els convi
den a interessar-se per tot a110 que l'envolta. Fins i tot -
també ho he vist a Navarra, on vaig ser no fa massa temps -
dibuixen els perfils amb la denominació de les muntanyes i 
valls que es veuen des d'un mirador determinat. 

La veritat és que aixo, incorporat als casos de Sóller i 
Bunyola, seria una passa molt positiva, perque són zones 
molt visitades pels mallorquins i convendria contribuir a la 
seva conservació i a la informació deis nombrosos excursio
nistes que les visiten. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlament!lris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup POPULAR, té la paraula el 
Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. 

Realment, Sr Pons, jo veig que aquestes esmenes, la 
2902 i la 2900, s6n sobre panells informatius a Sa Comuna 
de Bunyola i Es Barranc de S611er, peró no les entenc, per
que ha dóna d'alta al Subprograma 45.10.01 i els objectius i 
resultats prevists al Subprograma 45.10.01 són, primer, re
duir el temps de tramitació d'expedients administratius i as
segurar el pagament de.tot tipus de document, subveneions, 
factures, trebalIs 'i nomines; fomentar la produetivitat del 
personal de la Conselleria i aconseguir que els administrats 
coneguin els centres i serveis de la Conselleria, m!11orant
ne les prestacions. Aixó són eIs objectius d'aquest Subpro
grama i les aetivitats es refereixen a la direcció i serveis ge
nerals de la Conselleria, a construir una administra ció agil i 
efica<;. Jo cree que aquestes esmenes s'han plantejat mala
ment quant a l'alta al Subprograma i que les haurien de re
tirar. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Pons. 

EL SR PONS I PONS (DamÍll): 

Per una qüestió d'ordre, Sr President. Estam d'acord 
que no hi hagi repliques sempre que qualcú no s'aprofiti 
que és el darrer per dir el que vol i l'altre quedi desprotegit. 

Voldria dir al Sr Capó que aquestes esmenes són on 
han de ser. Proposen una aetuació determinada de la Con
seHeria de Cultura; a tot el que voste ha anomenat, hi afe
geixi aixo i si ti pareix positiu voti'n a favor. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Pons, té la paraula per defensar l'esmena 2901. Per
dó, té la paraula la Diputada Sra Magaña per defensar l'es
mena 2901. 

LA SRA MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Gracies, Sr President. Nosaltres hem presentat aquesta 
esmena, que parla de la creació de l'Institut de la Dona, ba
sicament perque no estavem d'acord amb la creació d'a
questa comissió interdepartamental, sobretot perque no sa
bem en que consisteix i per aixo ja várem demanar una 
compareixen<;a en l'anterior periode ordinari de sessions, 
que no es va produir en aquest Parlament. 

El Grup SOCIALISTA pensa que només a través de la 
creació de I'Institut de la Dona es pot dur endavant un Pla 
de la Igualtat, i no un Pla de la IguaItat que consisteixi Msi
cament en la formació, en col.laboració amb altres instituts 
com l'INEM o la Universitat, sinó un Pla de la IguaItat se
riós i actualitzat sobre la situació de la dona a les nostres i
Hes, un Pla d'Igualtlat que podria haver sortit d'aquest Par
lament si la Sra Consellera hagués respectat la Comissió 
ParlamentAria que s'havia creat i que Msicament havia de 
posar en marxa aquest Pla d'Igualtat. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? Té la paraula la Sra Consellera de Cultura, 
Educació i Esports. 

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

Gracies, Sr President. No feia comptes intervenir-hi, 
perque és el Portaveu del Grup POPULAR qui defensa el 
tema de Cultura. No obstant aixü', no sé si la senyora que 
ara ha intervengut parlant de l'Institut de la Dona ha dit el 
que ha dit a causa del seu poc costum de fer intervencions 
parlamentaries, peró jo som molt reespectuosa amb totes 
les comissions parlamentaries; si no he comparagut en 
aquest Parlament per explicar que pensa fer la Comissió In
terdepartamental de la Dona, ha estat perque no m'han po
gut convocar perque no hi ha hagut dies i hores per a la 
meya compareixen<;a aquí. 

Jo sempre estic disposada a explicar les intervencions 
de la Conselleria i, per una aItra part, no es crea l'Institut 
de La Dona perque s'ha cregut més convenienl crear aques-
ta Comissió lnterdepartamentaJ, entre altres coses perque 
té més eficAcia i es redueixen moltes despeses. Si vos te fa 
un estudi comparatiu amb tates les altres Comunitats Au
tonomes del pals, s'adonara que fins i tot aquelles que en '. 
un moment determinat han creat un Institut de la Dona, 
abans han comen<;at per les comissions interdepartamen
tals. Per tant, cree que la ConseHeria de Cultura, Educació 
i Esports ha respectat la Comissió d'aquest Parlament, que 
com voste sap no és una comissió executiva i, per tant, no 
té res a veure amb la Comissió Interdepartamental de la 
Dona creada pel Govern Balear, que l'ha creada perque po
dia i perque creiem que era el que s'havia de fer. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra Diputada Sra Magaña. 
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LA SRA MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Gn\cies, Sr President. Jo només valla puntualitzar que 
conee la situació d'altres Autonomies i que precisament a 
Autonomies com Catalunya, que varen posar en marxa una 
Comissió Interdepartamental, finalment han hagut de crear 
un Institut de la Dona perqué s'han adonat que una Comis
sió Interdepartamental no funciona. No ha funcionat i fi
nalment han creat l'Institut, perqué era l'única manera que 
funcionas el Pla de les mesures per a la IguaItat amb un 
pressupost anual i una partida pressupostMia. 

Per altra banda, dir que em sap moIt de greu que no 
hagi funcionat la Comissió Parlamentaria. Si nasal tres ha
guéssim pogut saber en qué consistia la Comissió Interde
partamental o aquesta Comissió que s'ha creat en aquest 
Parlament preeisament per a aquest Pla d'lgualtat s'hagués 
reunit en Ponéncia o en Comissió, tal vegada nosaltres no 
hauríem presentat aquesta esmena. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra Consellera d'Educació, Cultura i 
Esports. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIÓ l CULTU
RA (M3 Antonia Munar i Riutort) : 

Gracies, Sr President. Crec que el to d'aquesta segona 
intervendó ha estat molt diferent, jo també hauria desitjat 
que s'hagués pogut la Comissió Parlamentaria, perqué se
gurament enqlra s'hauria pogut enriquir més la Comissió 
Interdepartamental. No obstant aixo, cree que puc fer arri
bar al seu Grup i a vosté mateixa el que pensa dur endavant 
aquesta comissió i cree que realment es podria retirar 
aquesta esmena que han presentat, atés que, com vosté ha 
reconegut, fins i tot Catalunya, que en un moment determi
nat ha creat per evo lució l'Institut de la Dona, també va co
menc;ar amb una Comissió Interdepartamental. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2940 del Grup Parlamentari SO
CIALIST A, té la paraula el Diputat Sr Febrer. 

EL SR FEBRER I GENER: 

GrAcies, Sr President. Agruparé les 2940 i 2941. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes grAdes. 

EL SR FEBRER l GENER: 

Ambdues esmenes fan referéncia al Subprograma 
45.10.01, que parla de l'Oficina Insular de Maó. Curiosa
ment, ja que parlam de pressuposts, com molt bé diu el Sr 
Capó, vull recordar a tots els Consellers que puja amb una 
despesa de 17.425.000 pessetes, dels quals 13 van a Capitol 
1, i a Capitol 11 hi ha els 4.400.000 pessetes. Fins i tot dins 
aquest centre de cost hi ha Neteja per valor 1.050 pessetes; 

evidentment, cree que a mi em cauria la cara de vergonya 
que el Govern gas tés 1000 pessetes per netejar una oficina 
insular de Maó. Evidentment a Cultura hi cap urbanitat i 
neteja, pero no em referesc concretament a a~, sinó que 
veig que hi ha una gran sensibilitat per part d'aquest Go
vern, perque dedica una partida de 100 pessetes a transfe
rencies de capital als Ajuntaments. 

Senzillament, pregaríem que entre les dues esmenes 
que presenta m aqui féssim una alta de 3 milions de pesse
tes, com a mínim, per equipar a ponent i a llevant les cases 
de cultura. Demostraría una certa sensibilitat, perque ca
sualment els altres Ajuntaments del centre, és a dir, del 
centre polític, d'aquest que vota, es troben perfectament 
equipats i els altres són discriminats. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin 
intervenir? Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té 
la paraula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes grAcies, Sr President. Continuu sense entendre 
massa aquest grup d'esmenes del Partit Socialista, em pa
reix que passen al Subprograma 45.10.01, en aquest cas són 
altes, quan és el programa de la Secretaría General Tecni
ca. Jo no entenc per que han d'anar aqui, si es un programa 
que té 244 milions de pressupost, deis quals en té 181 a Ca
pitol 1, ni és inversor. En té 4 de Capitol VI i 200 pessetes 
de Capítol VII, í ho hem de passar aquí; jo no crec que 
aquestes altes s'hagin adjudicat bé, nosaltres no els dona
rem suporto 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar I'esmena 2942, té la paraula el Diputat Sr 
Damia Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats: Es un tema realment 
important. Que en feim d'una area que en un moment de
terminat va ser el centre energ~tic de Mallorca i avui és un 
alement d'arqueologia industrial?Parlam de la Central T~r
mica d'AIcúdia, inaugurada en els anys cinquanta, un espai 
que avui corre el risc d'entrar en degradació; corre el risc, si 
es creen determinades majories, d'acabar en una urbanitza
ció com tantes altres, i el Grup SOCIALISTA entén que 
aquest espai tendria un gran valor convertit en un gran cen
tre cultural. 

Quins avantatges tendria aquest centre cultural? El fet 
d'estar ubicat en un zona proxima a un nucli urM, una vista 
meravellosa sobre la badia d' AIcúdia, que significaria la 
conservació d'un elements que han deixat de tenir una tun
cionalitat de cara a la producció d'energia eléctrica ¡que 
permetria una serie d'activitats molt diverses - l'espai és 
molt gran - que no poden afrontar alegrement. 

Aquests 3 milions de pessetes que proposam com a es-

-. 
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tudi pnlcticament serien un primer tempteig de recollir ide
es de com es por reutilitzar i donar una funció social, una 
funció col.lectiva, a a110 que bé pot ser objecte de degrada
ció - cosa que evidentment seria molt nefasta, perqu~ es 
troba dins una zona que s'intenta potenciar com a zona tu
rística de prestigi - o que corre el risc de convertir-se en 
una altra de les urbanitzacions que han contribuit a la bale
arització de les nos tres illes. Aquesta primera pass a és el 
que proposa l'esmena del Grup SOCIALISTA relativa a la 
Central T~rmica d'Alcúdia. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té 
la paraula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Molles gracies, Sr President. Tant aquesta esmena com 
les anteriors provoquen unes baixes de 6 milions de pesse
tes del Subprograma 45.53.03. Revisant aquest programa 
de Capítal n, té un total de 10 milions de pessetes. Imagini 
que li aprovassim aquestes tres esmenes: hauríem de llevar 
6 mílions i quedaria un Capitol 11 de 4, cosa que el faria in
viable. 

A qu~ es dedica el Subprograma 45.53.03? També ho 
hem de saber per 'la q-üestiÓ de les prioritats que d~iem 
abans, sempre hem dit que eIs pressuposts són limitats i 
que hi ha molles coses a fer. Dones, miri: es dedica a la 
normalització lingüística de les entitats en general, a la nor
malització lingüística del sector comercial, a la normalitza
ció lingüistica de l'administració perif~rica, a la normalitza
ció lingüística de l'administració de Justícia, a la divulgació 
de la llengua catalana, a la promoció exterior de la lJengua 
de la Comunitat Autónoma i a l'edició de fullets i cartells 
divulgatius. Aquests són eIs objectius, té 10 milions de Ca
pitol n, imagini que ni llevasssim 6. Que provocarfem? Un 
debat per dir que no feim normalització lingüística? No es 
poden fer les dues coses, no podem llevar un 90% deIs 10 
milions i continuar fent normalització lingüistica. 

Que volem? Nosaltres ha tenim ciar. Normalització 
lingüística, a posta és al pressupost. Si vost~ també volen 
normalització lingüística, retirin l'esmena i si no, no podem 
fer miracles i en consequ~ncia no li donarem suport. 

EL SR PRESIDENT: ' . 

Per defensar l'esmena 2943 del Grup Parlamentarí SO
CIALIST A, té la paraula el Diputat Sr Damia Pons, 

EL SR PONS I PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats: La zona de Cas Ca
brit, de Binissalem, es traba situada al peu de la Serra de 
Tramuntana i és una zona degradada per activitats extracti
ves de minería, profundament degradada. Té un abocador 
prop, una font de contaminació i de rates, i creim que és 
absolutament necessari que es faci un pla de recuperació i 
de restauracíó d'aquesta zona, perqu~ a més a més de con-

tenir elements arquitectonics - les cases de Cas cabrit i Cas 
CapitA Moranta tenen les teules d'aquestes pintades, mol
tes deIs segles XVII i XVIII - hi ha talaiots a prop i tenen 
una via histbrica que recorria el peu de la Serra de Tra
muntana, que es remunta a I'~poca islamica. 

Som partidaris de recuperar aquestes zones perqu~ si 
no es du endavant aquesta iniciativa és evident que aquesta 
degradació continuarA i que eIs pobles de Binissalem i de 
ConseIl, molt proxims, són profundament afectats per 
aquest niu de brutor i de degradació curiosament envoltat 
d'elements arquitectonies i de jaciments arqueologies d'alt 
valor cultural. Moltes gr:lcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, t'é la paraula el Diputat Sr Serra. 

ELSR SERRAI BUSQUETI: 

Nosaltres pregaríem que el Grup SOCIALISTA afincls 
una mica les baixes, perque analitzant eIs números, fa una 
estona, ens hem adonat que és ver el que ha dit el Sr Capó, 
bé, és ver parcialment, perque hi ha esmenes, com I'actual, 
que efectivament no concreten la baixa, pero n'hi ha qual
cuna que ho fa. Evidentment per votar les baixes, sobretat 
la de l'esmena 42, s'hauria de fer d'un altre lloc i no de nor
malització lingü[stica. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gnlcies, Sr President. No es preocupi, no li 
treur~ el mateix argument de l'altra vegada, perqu~ en 
aq uest cas dóna la baixa de la Secció 17, perb ens trobam 
en el cas que li varem dir a Comissió: Com podern provar 
esmenes que quadram d'una secció a una altra? Sabem que 
és legal, pero no coincideix amb el nostre plantejament. 
Coincideix amb el seu, perque cada any ho fan i tal vegada 
com més problemes es creln entre eIs responsables de les 
diferents seccions els anirA millar, pero per part nostra ca
dascú té el que li pertoca. 

Com podem llevar 2 milions a Capital n, de la Secció 
17? És ver que la qüestió de Can Cabrit és important, pero 
també ho és el Capitol II de la Secció 17 de la Conselleria 
d'Obres públiques. Aleshores hem d'anar alerta i nosaltres 
tampoc no li podem sonar suport. 

ELSR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes 2900 i 2902 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, que s'han defensat conjunta
ment. 

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

Abstencions? 

Resultats de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 29. D'abstencions, no n'hi ha. Queden rebutjades les 
dues esmenes que acabam de sotmetre a votació i passam a 
votar l'esmena 2901 del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 29. D'abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada l'esme
na 2901 que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
les esmenes 2940, 2941, 2942 i 2943 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA Si, Sr Serra. 

EL SR SERRAI BUSQUETI: 

El Sr Quetglas i jo demanam respectuosament que la 
2942 sigui votada per separat. 

EL SR PRESIDENT: 

Qu~ hi diu, el Sr Pons? Va bé, aixf? 

Passam a votació les esmenes 2940, 2941 i 2943 del 
Grup P~rlamentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 29. Abstencions, cap. Queden rebutjades les esmenes 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'esme
na 2942 del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

Sres i Srs Diputats que en voten en contra? 

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 18. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 8. Queda rebutjada l'esmena 2942 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA 

Arribats a aquest punt, se susp~n la Sessió, que reco-

men~ra dema a les deu del matí, si és possible puntual
ment. Bona nit a tothom. 

EL SR PRESIDENT: 

Bon dia. Recomen~ la Sessió. Per defensar les esme
nes 3255, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 
3263 i 3264 del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula la Diputada Sra Guillem. 

LA SRA GUILLEM 1 RIPOLL: 

Gracies, Sr President. Farem una intervenció breu per 
defensar aquestes esmenes. La 3256 té una partida de 
2.653.000 pessetes per potenciar la Biblioteca Pública de 
Palma, n'hi ha una altra de 2 milions per inversions a la Bi
blioteca Pública de Maó, una altra de 10 milions per infor
matitzar les biblioteques públiques en general, per iniciar 
una tasca molt important en aquest tema; un milió de pes
setes per a inversions a la Fonoteca, 5 milions per a l'orde
nació de l'Arxiu Diocesa d'Eivissa i Formentera, altres 5 
milions per a inversions en el Museu de Mallorca, 3 mi
!ions per a inversions al Museu de Menorca, altres 3 mi
!ions per al Museu Arqueologic d'Eivissa, en poques parau
les: una s~rie d'esmenes encaminad es a millorar les infras
tructures culturals de les llles Balears. 

En darrer terme, la 3264 contempla una partida de 10 
milions amb la intenció de comprar uns terrenys i una casa 

-per al futur Museu Etnologic d'Eivissa i Formentera, un 
projecte desitjat per les institucions d'Eivissa i també pels 
nos tres habitants que esperam sigui ben acollit per tots 
vost~. GrAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup POPULAR, té la paraula el 
Diputat Sr Capó. 

EL SE CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes grAcies, Sr President. Aquest grup d'esmemes 
tenen una intenció que compartim, que són als programes, 
a efectes de dotació de biblioteques, d'inversions a Maó, a 
Palma, etc. Ja li vaig contestar el motiu pel qual no li po
dem donar suport,.~n primera perque el pressupost és limi
tat, la qual cosa no val dir que no compartim les idees, pero 
el pressupost s'ha de prioritzar de qualque manera i, en se
gona perqu~, com varem dir ahir, no tenim la titularitat de 
les biblioteques i abans de fer inversions en coses de les 
quals no tenim la titularitat creim que n'hi ha de més ur
gents. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra Guillem. 

LA SRA GUILLEM 1 RIPOLL: 

... 
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GrAcies, Sr President. Respecte d'una nota que ahir 
ens va passar el Grup POPULAR, on ens feien saber que 
recolzarien l'esmena 3264 per a la compra del terreny i la 
casa del futur Museu Etnologic d'Eivissa i Formentera, vo
Hem demanar votació separada d'aquesta esmena. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gnkies, Sra Guillem. Passam, ido, a votar les 
esmenes 5256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262 i 3263 del 
Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'hi abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'es
mena 3264 del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES. 

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

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

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Per defensar les esmenes 2903, 2936, 2937, 2938 i 2939, 
té la paraula, per part del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, el Diputat Sr DamiA Pons. 

EL SR PONS I PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats: Aquestes 5 esmenes, 
dotades en un milió de pessetes cada una, es refereixen a 
millorar la dotació, valgui la redundancia, d'una serie de ca
ses de cultura que hi ha a dos municipis del peu de la Serra 
de Tramuntana, que són els de Selva i Lloseta. En el cas de 
Selva la necessitat és més evident, perque, com succeeix en 
molts d'altres, no és un municipi dotat d'un nucli únic on 
amb una sola inversió, una Casa de Cultura i la dotació 
corresponent, queda solventat el problema. Aquest munici
pi resulta que té Caimari, Biniamar, Selva mateix i I'antic 
nucli de Binibona, que aquf no surt. 

Pnlcticament tots aquests nuclis estan dotats d'un es
pai; el darrer - i va ser una cosa molt positiva - va ser la res
tauració de l'antiga església de Caimari i la possibilitat de 
convertir-la en una area cultural, pero la dotació perque 
aquests espais es converteixin en vertaderes cases de cultu
ra ha de ser millorada. És una proposta d'escAs abast eco
nomic, pero per als municipis d'escassos recursos, com 
aquests dos del peu de la Serra de Tramuntana, seria molt 

important rebre aquest ajut de la Comunitat Autónoma, 
que milloraria la dotació de la infrastructura cultural que 
aquesLS municipis 11an dut endavant amb un gran esfore;. 
Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres Portaveus de Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? Per part del Grup Popular, té la paraula el Di
putat Sr Capó. 

EL SR CAPÓ I GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Tal com diguérem ahir, 
en el debat de totalitat de la SecciÓ, efectivament les dota
cions dels centres culturals normalment estan contempla
des en els pressup'osts i es tan a través de convenis. De ta
tes formes, m'he fuat que les baixes que dóna al Subpro
grama 45.60.01, al Capitol 11, practicament deixen aquest 
Subprograma sense Capitol II i aleshores I'objecte era dedi
car una dotació a les arts esceniques i a "art dramaLic. Si ai
xo impossibilita que no hi ha d'haver despeses de funciona
ment, nosaltres convertim la filosofía del tema deis centres 
culturals i, com ja sap el Sr Diputat, nosaltres no li podrem 
donar suport per aquesta raó. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (DamiA): 

Molt breument, Sr President: Veig que el Portaveu del 
Grup POPULAR que dóna suport al Govern, més que dis
cutir la filosofía de l'esmena, ha agafat la tactica d'anar a 
cercar d'on rebaixam i fer-nos veure la part negativa de la 
rebaixa. Les arts esceniques, seria més convenient que les 
fessin els centres culturals d'aquests pobles, és a dir, que 
creim que seria molt més positiu crear una infrastructura 
cultural i si valen fer arts esceniques cadascú les podrA fer 
en el seu nuc1i. No tendrem un sistema tan centralitzat 
d'escenografia i muntatges teatrals, pero arribarA a més ciu
tadans i a aquests lioes on molt ditlcilment baurien arribat 
les am esceniques que es planifiquen en aquesta partida 
que volem rebaixar, ja que si nO estan deixats de la roa de 
Déu, hi estan de la mA de la ConseUeria de la Comunitat 
Autonoma. 

EL SR PRESIDENT: '. 
Per defensar les esmenes 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 

2954, 2955 i 2956 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té 
la paraula el Diputat Sr DamiA Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (DamiA): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

No he sortit aquí per allargar el debat, logicament, ja 
que es pot dir el mateix des de l'esc6 que des de la tribuna, 
sinó per plantejar una iniciativa que avui dóna la primera 
passa dins els pressuposts, pero que confii que, una vegada 
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elaborada, la donara en forma de llei en el próxim perfode 
de sessions. Tot i que no quedi promulgada com a llei per
que hi ha una majoria determinada que la fara impossible 
durant el temps que queda de Legislatura, cree que seria 
molt positiu que comen~sim a treballar-hi. 

A través d'aquestes esmenes es plantegen 40 milions 
de pessetes per iniciar unes actuacions en unes arees que 
no són, afortunadament, d'espeeial interes - d'especial inte
res urbanistic -, pero que són d'especial interes historic. En 
aquestes illes, concretament a Mallorca, no hi ha només 
aquestes arees situades a la periferia, situades al voltant 
d'uns determinats Iloes de gran atracció turística, sinó que 
hi ha el centre de l'illa, on s'ubiquen tots els lloes que es
mentaré, tret de Son Reial. Históricament, el centre de l'i
Ila va ser un element molt important, perque la vida de Ma
llorca no es feia a la costa, que era un lloc exposat a perills 
- a Mallorca i a les Balears en general no hi ha ciutats cos
taneres, tret d'algunes que estaven altament fortificades, 
com Alcúdia -, sino que es feia a l'interior, on la vida era 
més amable i no estaven exposats a les incursions de pira
tes i corsaris. 

Que ha quedat, de tot aixó? Han quedat una serie de 
petits nuclis rurals que a causa de la concentració a Palma, 
primer, i després a les zones del litoral, han quedat sense 
funció economica, han perdut la seva població i són ele
ments arquiteetonies importants, diriem, pero que sofrei
xen un procés de degradació preocupant: els nuclis de Cas
canar, Jomets i Ruberts, per exemple, del tenne de Sence
lIes; el nucli de Sa Vall de la Nou - Sa vall de la Nou és la 
vall del Torrent de Na Borges, on hi ha la possessió de Sa 
Vall, un molí d'aigua del segle XVII molt interessant, que 
es diu Es Molí Paperer i altres elements d'arquitectura se
nyorial. 

Després tenim el cas d'un deis elements del sistema de 
molins d'aigua situats en el confrontant entre el ter me de 
Búger i el terme d'Inca, devora el torrent de Massanella, 
que és l'alzinar de Sa Torrentera, vinculat a la gran posses
sió de Son Vivot, i un altre nucli que és la zona de la Serra 
d'Albenya. La Serra d'Albenya és la que enrevolta aquestes 
petites elevacions situades al peu de Puig de Randa, ja dins 
el terme d'Algaida, que contenen possessions molt interes
sants, com Pala, Sa Mata Escrita, etc., vinculades a la vida 
de Ramon Llull. Després tenim el cas de Roqueta, una pos
sessió i una petita zona de turons devora Maria de la Salut 
i tota rarea del Puig d'Inca, que no només és un puig, sinó 

"una petita serra, la Serra que diuen de Santa Magdalena, 
formada pel Puig de Sa Creu, pel Puig d'Inca i altres eleva
cions menors. 

La Comunitat Autonoma, aquest Parlament, cree que 
hauria de donar un passa, primer per protegír aquestes are
es de la seva urbanització indiscriminada, i després plante
jar-se una restaura ció sobretot deis nuclis que són histories, 
com els casos de Jomets, Ruberts, etc., i que aixo s'hauria 
de fer d'una manera planificada i seriosa. Els doblers del 
pressupost que plantejam que es destinin a aquesta iniciati
va no són exactament per fer aquesta restauració, sinó 
sobretot per veure de quina manera es pot dur realment 
endavant. De totes maneres veim que la majoria, que fun-

ciona d'una forma mecanica al llarg d'aquest pressupost, 
ens anunciara d'aquí a breus moments un vot negatiu, peró 
no es preocupin: tendrem ocasió de discutir el tema amb 
més profunditat quan el Grup SOCIALISTA, ja en el dar
rer perfode de sessions, plantegi una iniciativa legislativa 
de protecció deis nuclis histórics - rurals, en aquest cas - de 
les Illes Balears. Moltes grAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres Portaveus que vulguin intervenir? Per part del 
Grup Parlamentari POPULAR, té la paraula el Diputat Sr 
Capó. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Moltes gracies al Porta
veu del Grup SOCIALISTA, primer per haver-nos donat 
aquesta lli0 de localització geografica, i segona per haver
nos donat els arguments pels quals ens hem d'oposar a l'es
mena. 

Per que ens hi hem d'oposar? Perque som en un debat 
de pressuposts; són esmenes positives, pero esmenes d'afec
tació, que no disposen de pessetes, que no disposen de des
pesa, etc. Com ha dit ell, cree que és més adient que aixo es 
plantegi amb una iniciativa legislativa en el perfode que ells 
trobin convenient, que la actuació és molt millor en aquest 
sentit. Així es podrA fer un debat en profunditat, estudiant 
els pros i els contres i les repercussions que dura la idea. Jo 
el felicit per la seva imaginació, pero realment el sol fet d'a
vui fer una afectació o no fer-Ia no vol dir res a efectes 
pressupostaris, si bé li puc dir que nosaltres compartim la 
filosofia no únicament d'aquestes esmenes, sinó practica
ment de la totalitat de les s,eves des d'un punt de vista ideo
logic i practico 

Ara bé, a efeetes de posar-les als pressuposts, ja li he 
dit que hi ha unes altres prioritats assenyalades i ho cam
viaríem tot, no en aquest cas, que no duen despesa i preci
sament perque no duen despesa no veim per que posar-les 
ara. L'argument que eIl ha donat de tractar-ho des d'una 
iniciativa legislativa em pareix el cami més adequat i per ai
xo mateix nosaltres no donarem suport a les esmenes. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes 2958, 2959, 2960, 2961, 2962 i 
2963 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el 
Diputat Sr Damia Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (DamiA): 

Sr President. Sres i Srs Diputats: Per no extraviar-me, 
en aquest cas fios i tot m'he permes de dur el mapa a la tri
buna. Aquestes es menes també van en un sentit que tal ve
gada pareixera imaginatiu al Sr Capó, pero que logicament 
m'anunciara el vot negatiu, perque ens trobam en uos pres
suposts en els quals el Govern s'ha aferrat a la seva propos
ta i practicament no admet cap esmena, 

Que plantegen, aquestes esmenes? Que el Govern de 

-
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la Comunitat Autonoma inieü una interveneió en materia 
del que ens han quedat de l'antic trac;at, vies, estacions, etc., 
del sistema de Ferrocarrils de Mallorca, d'alguns d'aquests 
elements que ens resten d'un sistema de transport que ha 
desaparagut. 

A finals del segle XIX i a principis del XX, Mallorca 
construeix un sistema de ferrocarril que significa un pas en
davant, una modernització de les comunicacions. Passa el 
temps, aquest sistema queda superat pels avan~s tecnolo
gics i hi ha tota una serie de Unies fora de funció. Actual
ment es mantenen la de Sóller i la d'Inca, peró tot el siste
ma viari d'Inca fins a Arta, de Santa Maria fins a Felanitx i 
de Palma fins a Santanyi queda fora de funció i deixa de ser 
operatiu. No obstant aixo, queda una arquitectura, queden 
uns espais i queden - aixo és molt important - unes vies que 
podrien ser reutilitzades. 

Plantejam els casos de Felanitx, Campos, les Salines, 
Santanyí i Porreres, pero n'hi ha més. Amb aixo també li 
vull dir, Sr Capó, si vol prendre nota per no votar en con
tra,quan presentem la iniciativa, que es tractaria de recupe
rar aquest sistema convertint els actuals edificis en arees 
d'esplai, culturals o ajardinades, pero també - i aixo aniria 
Bigat amb aquesta proposta - la transformació de les ac
tuals vies de tren, que tenen l'avantatge de ser a pendents 
molts suaus, de no estar normalment interferid es per altres 
vies, en zones destinades al pas de vianants i per als ciclis
tes. A Mallorca·és impossible practicar el ciclisme, perque 
no hi cap lloc on es pugui fer sense rise d'accidents molt 
greus. 

Aquestes estacions convertides en Arees eulturals d'es
plai i ajardinades i aquestes vies transformades en· arees 
d'utilització per a vianants i ciclistes, cree que seria una 
proposta imaginativa i altament positiva que permetria la 
practica d'un esport i d'un esplai que fins ara no es pot 
practicar perque té una altíssim grau de perillo Aixo és la 
primera aproximació, avui ve en forma d'esmenes als pres
suposts, i no es preoeupi, Sr Capó, si baixam d'una partida 
que es diu inversions inunaterials. A nosallres ens agrada 
locar la imaginació amb les mans o fíns i 101 anar-hi en bi
eibleta. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs POrlaveus de Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té 
la paraula el Diputat Sr Capó. '. 

EL SR CAPÓ I GALMÉS: 

Moltes gracies. Sr Pons, jo li anunci! el nostre vot en 
contra - supos que no l'he sorpres - amb els mateixos argu
rnents que li he donal per a les altres esmenes que acabam 
de debatre: perque només són esmenes d'afeetaciÓ i no 
duen despesa incorporada. Els arguments són els mateixos, 
amb una puntualitzaci6: que el fet que presentin una inicia
tiva legislativa no vol dir que en aquests moments jo la re
colzi, ja que primer l'hem de coneixer, evidentment. 

Quant a l'esmena 2963, que du despesa incorporada -

jo no sé si és aquesta, perque la del ciclisme i de les vies del 
tren no l'he trobada -, com a idea pareix bona, per tal de 
promocionar l'esport i aquestes aetivitats esportives; efeeti
vament, estie d'acord que les pendents de les vies de tren 
són suaus, el que no entene és que per promocionar l'es
port amb una idea imaginativa com la que voste posa d'uti
litzar les vies del tren, empri una disminució de 30 milions 
de pessetes del Subprograma 45.70.01, que preeisament és 
de promoció d'esport. Al Capitol 11, que té un pressupost 
de 68, n'hi lleva 30, quan els 68 també eren per promocio
nar ¡'esport, aixo tene por que no sigui un contrasentit. No
saltres, per si de cas, ens estimam més deixar-ho tal com 
diu el programa del Govern. 

EL SR PRESIDENT: 

En primer Iloe, passam a votaeiÓ les esmenes 2903, 
2936,2937,2938 i 1939 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA 

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

Sres i Srs Diputats que en voten en contra? 

Absteneions? 

Resultat de la Votaeió: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 29. No !ti ha abslencions. Queden rebuljades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació i passam a votar les 
esmenes 2949, 2950, 2951, 2952,2953, 2954. 2955 i 2956 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

Vots en contra? 

Absteneions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencións. També queden rebutjades les 
esmenes que acabam de sotmetre a votaeió i passam a votar 
les esmenes 2958, 2959, 2960, 2961, 2962 i 2963 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queden les rebutjades les es
menes que acabam de sotmetre a votació. 

Passam al debat de les esmenes 2944, 2945 i 2946, al 
Subprograma 45.20.07 de Biblioteques, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA 
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EL SR VALENCIANO I LÓPEZ: 

Demanan una defensa separada de les esmenes. 

EL SR PRESIDENT: 

Una per una? 

Per defensar, ido, l'esmena 2944 del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Damül Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (DamiA): 

Sf, Sr President. Sres i Srs Diputats: Després d'inter
pel.lacions i preguntes en relació amb aquesta Biblioteca 
Pública de Palma, que era la més important de les Illes Ba
lears i que ha sofert una disminució deis fons i del seu inte
r~ en el món de la cultura, creim que aquesta esmena de 9 
milions de pessetes per dotar-la millor necessita molt po
ques explicacions. És una biblioteca declinant que voldríem 
que recuperAs el seu paper historic. Molles gracies. 

EL SR PRESIDENT 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup POPULAR, té la paraula el 
Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Gracies, Sr President. Molt breument, dir que no ~o
narem suport a cap d'aquestes esmenes per dos motius fo
namentals que ja hem expressat altres vegades: Un, que les 
altes i les baixes són de seccíons diferents i ja sap que no
saltres tenim la idea que han de ser de la mateixa secció, a 
pesar que, com vArem dir ahír, sigui perfectament legal fer
Ies de seccions diferents; l'altre motiu, com també varem 
dir ahir, és perqu~ les inversions en biblioteques, com que 
no són de titularitat nostra, queden restringides per les 
prioritats que s'han donat al programa de cultura. Moltes 
grAdes. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2945 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Tirs Pons. 

EL SR PONS I PONS (Tirs): 

Sr President. Sres Diputades i Srs Diputats. 

La velocitat que es vol donar a la discussió deIs pressu
posts fa que de vega des es passi per damunt de qüestions 
fonamentals amb aquesta fredor de tots els qui creuen que 
discutir pressuposts només és una qüestió de matemAti
queso En contra del que es va dir aquf ahir vespre, supos 
que producte del cansament i de la nocturnitat, el debat de 
pressuposts és un debat eminentment polftic i no és un de
bat materna tic. Els partits, eIs grups polftics, defensen tesis 
que després, quan manen, con en aquest cas, queden reflec
tides en un pressupost, que és el fil conductor i executor 
d'aquesta potitica que te6ricament ha de recalzar un Go-

vern. 

Jo no he sortit aquf per robar-los ternps, sinó afer-los 
notar una serie d'incongru~ncies que no són defensables ni 
amb aquest daner argument que ha exposat el Portaveu del 
Grup POPULAR, que sembla afiliat al sindicat de fer via i 
ara ha descobert que com que són de seccions diferents no 
ha poden votar a favor. Si vost~ m'ho permeten, jo com
prendria que vost~ votassin en contra quan es defensen 
politiques diferents, pero quan queda malm~ per via pres
supostaria el mateix patrimoni que vost~ tenen obligació 
de mantenir, se'm fonen els plorns aquf devora i no puc en
tendre res. 

Fa molts anys, un prohom de Maó, el Sr Mercadal, va 
fer un present a la ciutat de Maó i els va regalar un gran 
edifici, Can Mercadal, perque fos destinat a casa de cultura, 
biblioteca, aIXÍu, etc., etc., tant és així, que el dia que no 
s'utilitzi com a biblioteca, aquest magnffic edifici revertira a 
la propietat familiar. Fent un esfor~ i gastant diners pú
blics, aquest magnffic edifici es va posar al servei de la po
blació i es va dotar d'un fans important, un fans biblioteca
ri segurament procedent de la desamortització de Mendizá
bal, d'un parell de biblioteques eclesiatisques, les deis con
vents de Sant Francesc í del Carme. EIs protocols notarials 
són alIa, l'aIXÍu de la ciutat de Maó esta depositat alla, pero 
fa prop de 17 anys va passar una historia tetrica que va fer 
que s'hagués de tancar aques! edificio 

Es van fer pressions - jo cree que la Comunitat Auto
noma també.en va fer, qua n l'Honorable Consellera no era 
responsable d'aquest tema i havia altres responsables, per 
exemple el Sr Gilet -, també es va fer una petita cosa des 
del Conseller Insular de Menorca, i vam aconseguir que el 
Ministeri de Cultura fes una inversió importantíssima de 
recuperació de Can Mercadal, de la Biblioteca Pública de 
Maó. Es va augmentar la dotació de personal a canec del 
Ministeri: hi ha 7 funcionaris i en aquests moments teOrica
ment ha de funcionar un fonoteca, una biblioteca infantil, 
tota la part d'aIXÍu, un fans de pr~tec, fins i tot unes ins
tal.lacions que s'utilitzen més per a iniciatives, no diré pri
vades, pero sf de gent que no és de la Conselleria ni dep~n 
de la Casa de Cultura, que per a les iniciatives que pugui 
tenir el personal que hi ha aHa dins. 

Per fer tot a0, veig que en el pressupost d'enguany hi 
ha 4.294.082 pessetes, no s'ha previst si el jornal de la desa
dora. Parlam d'una superficie de 3.000 metres quadrats, ób
viament de la in~ústria privada; contractant unes desadores 
perqu~ ho tenguin aclaridet costara un m(nim de 3 rnilions 
de pessetes anuals i després hem de pagar l'electricitat, el 
telefon, els papers, les iniciatives i hem de comprar llibres, 
a més. No perque n'hi hagi 40.000, una biblioteca ha de 
deixar de comprar llibres; si no ha fa, no esta al dia i no 
compleix la seva funció. 

Aixa és el tractament pressupostari que li hem donat i 
els he de dir que, agafant els pressuposts, es reprodueix el 
mateix fet quant al Museu Krekovic, al Museu Mallorca, al 
Museu de Menorca, a Eivissa, a la Biblioteca de Palma, és 
una constant que el Capitol II no basta per cobrir les neces
sitats de manteniment i de neteja, no basta, i aixo és tan 
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greu que pOl produir. ..• en el cas d'EivÍSsa no ho sé, pero en 
el cas de Menorca jo els puc avan~r que des de dia primer 
de gener, aquesta figura magnífica que vost~ han invental 
de les encomandes de gestió, que vol dlr que la responsabi
litat és d'un altre i la decisió és manté al mateix Iloc, vol dir 
que ha han d'executar amb aquests diners. 

Hi ha ningú que vulgui votar a favor d'aquesta enco
manda de gesti6? L'han de tornar? Hem de gestionar la po
bresa, la vergonya pública de no tenir prou diners per man
tenir els edificis que es tenen? És raonable que no puguin 
funcionar aquests edificis? Ac;O és lamentable, fa plorar que 
un tengui un capital i no sigui capa~ d'administrar-Io. 

Per via directa o indirecta, a~o s'haurA de modificar. 
VOSles poden votar contra aquesta esmena, pero tenguin 
en compte que lLadran un problema més i vost~, Sra Con
sellera de Cultura, serA la responsable directa - i col.lectiva
ment tot el Govern - no soIs en el cas de Menorca, en el cas 
de totes les instal.lacions que tenim, de no haver previst en 
els pressuposts sufieients diners per fer-les funcionar. Ac;O 
és miseria, facin el favor de corregir-ho. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres Portaveus de Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té 
la paraula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes grAcies, Sr President. Supos que el Portaveu 
Socialista Sr Pons ha parlat de l'esmena 2945, de la dotaci6 
de la Biblioteca de Maó. Efectivament el debat deis pressu
posts és poHtic, a mes de ser de números, .el que passa és 
que s6n unes poIftiques que es reflecteixen en números. 
Aquí no soIs discutim idees, sinó que les idees han d'anar 
acompanyades de números; si els números no quadren, per 
moltes idees que hi hagi, mal assumpte, en els pressuposts. 

Per una altra banda, quan el Govem planteja els pres
suposts planteja la seva filosofía d'actuació i les seves prio
ritats quantificades en pessetes. Quan l'Oposició presenta 
les esmenes, presenta el seu lipns de priorització, que no 
ha de coincidir necessAriament amb el del Govem; a posta 
les di culim i a posta rares vegades, a no ser que siguin dis
traccions d'una pan o de I'altra, es retiren o s'aproven es
menes. Per lant , Sr Pons, 00 ha explicat res que no sabés
siro; el que sí crec és que s'ha obJidat de llegir lota la pAgi
na que duía fOl copiada, perqu~ vOSt~ duia fotocopiada la 
pagina 154 deis pressuposts i nOmés ha llegit la part de Ca
pito) n, de 4.294.082 pessetes, quan en e) Subprograma 
45.20.07, a la maleixa pagina 154, també hi ha una partida 
de despeses de Capítal I, de 26.107.798. 

A pan d'aixo, vos te ha fel un raonament dient: nO te
nlm ni per fer net, i en base d'aquesta miseria que hi ha 
vost~ hi voL posar més doblers perque es pugui fer net, i els 
posa a Capftoll VI[, 2 mílions de pessetes, per dOlar més la 
biblioteca. Si a més del 40.000 llibres que hi ha, amb els 
quals veig que funciona bé, la dotam i hi posam més llibres, 
tene por que no hi hagi més feina de fer net. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Tirs Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Tirs): 

Seré brevíssim, Sr President. 

Perdoni, pero cree que no parlam de la mateixa qües
tió. Voste no ha dit d'on treuran els doblers per comprar 
llibres nous, voste no ha dit d'on pagaran la neteja, voste 
no sap ni com funciona una biblioteca, voste no coneix el 
cenlre del qual parlam. Com que ha d'envestir, acota el cap 
igual que un jugador de rugbi; vosl.e ha de <liT que no, perO 
no tenen ni un sola raó de pes per no acceplar no aquesta 
esmena, sinó la modificació del pressupost de tolS els edifi
ci., andus, bibliot«ques i museus que depenen de la seva 
gestió, no he sentit ni una sola raó. Han de dir que no? 
D'acord, diguin que no, pero no digui que tu han p sal 
pro u doblers, i quan diu que vOStes tenen priorilalS, si la 
seva prioritat és gestionar malament per posar poes diners 
en aquesls centres, perdoni, pero ac;O no és una príorítat, 
ac;O té un altre qualificatiu, al diccionario 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2946 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, té la paraula el Diputa~ Sr Ildefons Juan. 

EL SR JUAN 1 MARi: 

GrAcies, Sr President. Després de les manifestacions 
del Diputat Sr Tirs Pons, pens que jo podria afegir poca co
sa. No obstant aixn, li vull dir que quan ell ha fet referencia 
a la situaeió de Menorca i ha dit que no coneixia la d'Eivis
sa, si bé la d'Eivissa no és exaClament igual, la necessitat de 
dotar les biblioteques insular és exactamem la mateixa. Jo 
pens que, vista la manera d'actuar del representant del 
Grup POPULAR en toLS els temes que afecten la cultura, 
om incapa~ d'afegir res més perque es pugui aprovar una 

qU8nritat de 3 milions i dotar millar les biblioteques insu
lars d'Eiviss8. GrAcies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR PLANELLS I PLANELLS: 

Moltes grAcies, Sr President. Per anunciar el nostre vot 
en contra. Primerament valdría corregir l'afirmaci6 de l'an
terior portaveu sobre el mal estat de la Biblioteca Pública 
d'Eivissa; ni la Conselleria de Cultura ni el Govern Central 
no tenen cap biblioteca pública a Eivissa. 1 en segon lloc, 
dir al Portaveu SOCIALISTA que posen l'esmena a capi
tal lI. La Conselleria de Cultura no pot gastar de Capital II 
perque no té biblioteca a Eivissa, hauría de fer una transfe
rencia als consells insulars o als ajuntaments perque ha po
guesin gastar, ates que en són els titulars. Per altra banda, 
dir-li que si mira els pressuposts, veur~ que la Conselleria 
de Cultura traspassa bastant més de 3 milions als consells 
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insulars per a compra de llibres. Creim que val més deixar
ha talment, amb més de 3 milions en els pressuposts. Gnl
cies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Ildefons Juan. 

EL SR JUAN 1 MARi: 

Ser~ molt breu, Sr President. 

Sr Planells, amb tot el que ha dit no ha fet més que do
nar arguments per votar a favor de l'esmena, és a dir, voste 
i jo estam d'acord que s'han de dotar molt millar les biblio
teques. Jo no li discutesc a0, evidentment no ho he fet en 
la meva intervenció, li he dit que la situació no era exacta
ment igual, pero la situació quant a dotació sí que és la ma
teixa. Que voste diu que s'hauria de fer a través deIs ajunta
ments? No hi cap problema, voste ho sap, el caS és que les 
necessitats hi són i que els 3 milions vendrien molt bé. Que 
voste ha de votar que no perque lí han dit que ha fes així? 
Ha entenem, pero no és res més que aixo. Gracies, Sr Pre
sident. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes 2944, 2945 i 2946. De
man al Sr Portaveu del Grup Parlamentari SOCIALISTA 
si vol votació conjunta o per separat. Tates juntes? 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de les esmenes 
2944,2945 i 2946 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es 
valen posar drets? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acaba m de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 45.20.08, d'Arxius, hi ha mantengudes 
moltes esmenes del Grup Parlamentari SOCIALISTA Si -
s'han de defensar una per una, diré les que s'han de defen
sar, i si s'ha de fer conjuntament, les diré tates. Una per 
una? 

Per defensar 1'esmena 2904 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Damia Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats: Aquesta esmena, com 
tantes altres, també ve precedida de llargs debats - aixo és 
l'avantatge d'haver treballat alllarg de la Legislatura - so
bre l'estat de personal en que es troba l' Arxiu del Regne de 
Mallorca. No dues places, en fan falta moltes més. L'arxiu 
més important de les Illes Balears esta infradotat i on aixo 
és més flagrant és en la qüestió del personal. 

Tenguem en compte que aquest arxiu no disposa d'un 
segon tecnic, ocupa la pla<;a una persona que no té titula
ció, entenem que és una situació que no s'hauria de prolon
gar, i no és que la dotació d'aquestes dues places que pro
posam sigui precisament generosa, pero almenys permetria 
de comen<;ar a treballar, significaría que els fons de l'arxiu 
serien atesos millor, que els serveis prevists de microfilma
ció, de restauració documental quan arribi l'hora del labo
ratori, d'atendre la sala de lectura, de fer funcionar la ma
quina burocratica, d'organitzar exposicions de fons - cosa 
que també forma part de la vida d'un arxiu -, deIs intercan
vis amb altres arxius, de publicacions, etc., que tot aixo do
naria una mínima pass a endavant. 

Per favor, quan un tema no té defensa, crec que seria 
més prudent que anunciassin que voten en contra por el 
fuero i que no s'inventassin arguments ni excuses. Moltes 
gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ I GALMÉS: 

Gracies, Sr President. Efectivament, votarem en contra 
per les raons que hem dit abans. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar 1'esmena 2905 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Damia Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia) 

Sr President. Sres i Srs Diputats. No he agrupat les es
menes perque són temes diferents; encara que tates tractin 
de contractar persones, la problematica és distinta. Una co
sa és l'Arxiu del Regne de Mallorca, que és estructurat, que 
té un personal infradotat, pero que funciona, i 1'altra és 
aquesta fiugra que plantejam reiteradament en els pressu
posts de l'arxiver comarcal, quatre per a l'illa de Menorca i 
altres per a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera. Per 
que s'ha de crear un arxiver comarcal? Ho reiterare una ve
gada més, perque el Diari de Sessions té la seva importancia. 

Els arxius locals no poden tenir una persona plena
ment dedicada a la seva ordenació, a la seva conservació, a 
la seva consulta, a l'edició deIs seus catAlegs, etc., i sobre
tot, encara que els consells insulars hagin fet esfor~s d'or
denació d'arxius amb participació deIs ajuntaments corres
ponents, aquests arxius municipals, una vegada ordenats, si 
no es vigilen, reordenen i controlen contínuament, les con
sultes són objecte d'una perdua de fans i d'una desordena
ció progressiva, i a més a més, s'hi fa difícil la incorporació 
de nous fans. La figura de l'arxiver comarcal permetria que 
un determinat nucli de municipis s'agrupassin, tenguessin 
un servei mancomunat d'un arxiver, servei aportat per la 
Comunitat Autonoma d'acord amb la competencia exclusi
va que té sobre els arxius que no són de titularítat estatal. 
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Aquí, per tant, es tracta de treballar dins una area 
competencial exclusiva de la Comunitat Autonoma. Com 
tantes vegades passa, ens diuen que ID ha altres prioritats. 
No sabem si són les inversions immateriaIs o aquesta pro
paganda tan generosa a través deIs mitjans de comunicació 
que impedeixen crear la vertadera infrastructura cultural, 
en aquest cas d'arxius de les Illes Balears, de Mallorca en 
concret. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2906 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Damia Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sí, Sr President. Entenem que les corresponents aIs ar
xivers comarcals de Menorca i Eivissa també quedarien as
sumides en la defensa que hem fet deis de Mallorca. L'illa 
és diferent, peró la problematica és la mateixa. Moltes gra
cies. 

EL SR PRESIDENT: 

Les 2906 i 2907, Sr Pons? 

Per defensar l'esmena 2908 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Ildefons Juan. 

EL SR JUAN 1 MARÍ: 

Aquesta esmena, com totes les que tractam última
ment, fa referéncia a millorar un servei, concretament 1'0r
denació deIs arxius eclesiAstics a Eivissa i Formentera. Des
prés de les diferents intervencions que ha tengut el nostre 
Grup a través d'interpel.lacions i subsegüents mocions en 
aquesta Cambra i de les paraules que acaba de dir el Sr 
Pons, jo no puc afegir altra cosa més que demanar que es 
tengui en compte l'esmena i que el Grup POPULAR faci 
un petit esfon; per aprovar-la. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2909 té la paraula el Diputat Sr 
Damia Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sí, Sr President; agrupartem 9, 19 i 11, que si no anam 
errats totes tracten d'arxius eclesiastics. 

Sr President. Sres i Srs Diputats: Havent-hi el marc 
institucional d'una comissió de col.laboració entre Diócesi 
i Comunitat Autónoma de les Illes Balears, reglada a través 
del Govem i responsabilitat de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esports, entenem que el tema de l'ordenació 
deIs riqufssims arxius eclesiastics, absolutament decisius i 
indispensables per a quaIsevol aproximació historica a 
quaIsevol de les terres de les Illes Balears fins al segle XIX, 
no s'han donat les passes suficients. 

És evident que s'ha donat una gran passa en el cas de 

Mallorca, en el cas de l'Arxiu Diocesa, en el qual, logica
ment, aquesta iniciativa es va prendre després d'una pressió 
insistent del Portaveu del Grup SOCIALISTA en matéries 
de cultura, peró queda molta feina per fer. Hi ha aOOus e
clesiastics absolutament inMits, coneixem el Diocesa de 
Mallorca, en coneixem d'altres, s'han publicat alguns cata
legs, pero, per exemple, el segon arxiu en importancia de 
Mallorca, a nivell eclesiastic, i un deIs més importants de 
les Balears, que és el de la Seu, riqufssim i extraordinari, és 
practicament inMit i de consulta realment molt complicada 
per als investigadors. 

Donin una passa endavant i procurin trencar aquest 
manteniment del "no" com a sistema de debat pressuposta
ri. Creim que en aquest cas hi hauria una resposta positiva 
per part d'un sector cultural i de gran incidéncia social, 
com ho és l'area de l'església catolica, que no només és un 
element ideológic,l sinó que també és un element cultural 
de primer ordre. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2912 del Grup Parlamentari SO
ClALIST A, té la paraula el Sr Damü\ Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damü\) : 

Sf, Sr President. A continuació vénen esmenes relati
ves al tema d'arxius. La primera, la 2912, Arxiu Municipal 
de Sineu, ordenació; 2947, contractació aOOver adjunt per a 
l'arxiu Diocesa de Mallorca, i 2948, creació de laboratori de 
restauració documental de l'Arxiu del Regne de Mallorca. 
Si m'ho permet, faré una defensa conjunta. 

El cas de Sineu. Per qué treiem un municipi al marge 
deIs altres en qüestió d'aOOus? Per la seva extraordinaria ri
quesa documental. Per cert, cree que vostés tenen en marxa 
algun pla d'intervenció o de recupera ció economica de l'a
rea del Pla de Mallorca. Aquest és un deIs elements de la 
recuperació, aixó és un gran deposit documental que hauria 
d'estar en un local digne - el local és digne, peró les condi
cions d'humitat i d'il.luminació no són bones - que també 
seria un centre d'atracció i d'animació económica, modest, 
peró també significaría una passa endavant. La cultura tam
bé forma part de la recuperació d'una area geografica de 
Mallorca. 

El segon tema també és reiterat: contractació d'un ar
xiver adjunt per a l'Arxiu Diocesa. Per qué? Perqué el se
gon depósit documental de les llles Balears no pot estar 
obert dimarts, dijous i dissabtes de deu i mitja a una; no 
pot estar tancat durant un mes, com ha passat ara, perqué 
el pobre aOOver ha estat malalt. AixO, evidentment, no sé si 
és el Camerun, perqué el Camerun no té aquesta riquesa 
documental, pero és evident que aquesta no pot ser l'actua
ció cultural, arxivística, de l'Autonomia de les Illes Balears. 

Finalment, el tema de creació dellaboratori de restau
ració documental de l'Arxiu del Regne de Mallorca. Alerta, 
els doblers substancials per a la creació d'aquest labaratori, 
quan arribi el moment i vostés s'hagin decidit d'una vegada, 
eIs posara el Ministeri de Cultura de Madrid tantes vegades 
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criticat; només se'Is demana que hi posin 4 milions de pes
setes, que són una gota d'aigua per dur endavant aquesta 
iniciativa. Si vostes es neguen a posar aquesta partida ¿amb 
quina cara aquesta Comunitat Autonoma pot anar a recla
mar al Sr Semprún, titular del Ministeri de Cultura, que hi 
posi la gran partida per crear ellaboratori? Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que hi vulguin intervenir? Per part del 
Grup Parlamentari POPULAR, té la paraula el Diputat Sr 
Capó. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Simplement per anunciar 
que votarem en contra d'aquestes esmenes, amb una refle
xió, si em permet la broma: no sé qué té el Camerun, vosté 
sempre es fica amb el Camerun, es fiqui amb un altre lloc, 
pensi en les esclaves núbies deis temps deis romans, que no 
és el mateix del Camerun d'avui en dia. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Portaveu del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es 
poden votar conjuntament? Totes conjuntament. 

Passam a votació les esmenes 2904, 2905, 2906, 2907, 
2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2947 i 2948 del Grup Parla: 
mentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vo18 a favor, 24. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queden reb,utjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 45.30.04, Museus, també hi ha esme
nes mantengudes del Grup Parlamentari SOCIALISTA El 
fet de no haver-hi proposta d'agrupament deu voler dir que 
s'han de defensar una per una. 

Per defensar la 2913, té la paraula el Diputat Sr Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Si m'ho permet, Sr President, farem més vía si agru
pam les 2913 i 2914, que es refereixen al mateix centre. 

El Museu de Mallorca és un museu de titularitat esta
tal, teoricament molt important. Conté mol18 de fans, pero 
actuació des del 1983, pnlcticament nulJa. Si s'hagués re
tardat un poc l'autonomia d'aquestes illes, aquest museu 
també hauria donat una passa endavant, com l'Arxiu del 
Regne de Mallorca, passa que hauria pogut donar des del 
1983, pero que no ha donat. 

Dotació de fans. Hi ha una política d'adquisició de 
fans d'escultura, pintura, etc., per enriquir aquest Museu 
de Mallorca? No. Més encara: els fans que hi arriben, pro
cedents d'excavacions, no diré que vagin al cementeri, pero 
van a un magatzem on esperen el sant adveniment que un 
dia aquest museu sigui degudament dotat. 

Adequació del Museu de Mallorca. És evident que el 
Museu de Mallorca té moltíssimes mancances des de perso
nal a despeses simplement per funcionar, per poder encen
dre la calefacció d'hora, per poder comprar llibres, per po
der adquirir el minim material de funcionament, per editar 
quatre catalegs - no die quatre llibres perqué no sé on ani
ríem a parar -, pero el fet és que aquest Museu de Mallorca 
és una area absolutament desates a per part de l'actuació de 
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports i aquestes es
menes, que són d'afectació, plantegen una incidéncia sobre 
aquesta area desatesa. Tot i que sigui de titularitat estatal, 
Sr Capó, recordi, si ho té pensat per a la seva intervenció, 
que la gestió és competéncia de la Comunitat Autonoma; 
alla dins es fa el que diu la Conselleria de Cultura, Educa
ció i Esports del Govern de les Illes Balears. 

Per tant, donin aquesta passa i cree que aquest Museu 
de Mallorca es trobara en una situació, no diré óptima per
que haurien de donar moltes passes, pero sí molt millor 
que la lamentable situació actual. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Dipüt~t Sr Capó. 

EL SR CAPÓ I GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Sr Portaveu Socialista, 
efectivament veig que ja va entrant en els raonaments que 
li exposam cada vegada, pero és normal que vos tes plante
gin aquestes esmenes. Tothom es grata on li pica, aixo és 
evident. Vos tes demanen que apliquem un capital d'inver
sió a aquests museus que són de titularitat estatal, a pesar 
de nosaltres tenir la gestió i nosaltres moltes vegades dema
nam que l'Estat ens doni doblers o que inverteixi en eIs as
sumptes de titularitat nostra o deIs quaIs també tenim la 
gestió. Tant hi ha d'aquí a alla com d'alla a aquí, és normal 
que vostes plantegin l'esmena i és normal que nosaltres di
guem que no, perqué a nos al tres també ens ha diuen. 

Per una a~tra banda, el peix gros sempre ha d'ajudar el 
petit i en aquest cas se'l menja. Si el peix gros és a Madrid 
no veiem per que no ha de poder fer inversions per ade
quar aquests museus tan importants i tan necessaris, segons 
vostes i la seva filosofia,vista la quantitat de doblers que te
nen per alla. Nosaltres no creim que no puguem invertir on 
és de titularitat estatal, és una idea, no és que estiguem en 
contra del Museu de Mallorca, és una idea, és una filosofia 
tal vegada un poc massa pragmatica. Si tenguéssim to18 els 
doblers que volguéssim no hi ha dubte que ha farlem, pero 
com que eIs pressuposts són limitats, efectivament hem de 
procurar estrényer un poc per on puguem. On estrenyem? 
Dones on és de titularitat estatal. Vosté demani-ho al seu 
Govern de Madrid, que nosaltres l'ajudarem a invertir-los, 

-
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si vol, no hi ha cap problema. Moltes gr~cies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2915 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Febrer. 

EL SR FEBRER 1 GENER: 

Gracies, Sr President. El Sr Miquel Capó, evident
ment, ara esta en l'assumpte deIs museus, i resulta que jo 
defensare la part corresponent al Museu de Menorca. Per 
cert que pensaven que era obert, perque varen demanar 
quants de visitants hi anaven i encara és tancat, pero del 
que resulta deIs pressuposts, el capítol corresponent puja 
ni més ní pus que 18 milions de pessetes, 14 en personal i 4 
en el manteníment; per cert que aques ta vegada sí que han 
pensat a netejar-lo i evidentment aquesta partida hagués 
aparegut a I'altra que vaig defensar ahir. pero per a neteja 
tenen 315 pessetes. 

Vull dir que supos que votaran a favor d'aquesta esme
na, perque no la quantificam. Senzillament la refractam en 
el Capítol VI d'immateriaIs, que ten en un partida bastant 
substanciosa, i jo voldría fer veure que no comprenc quina 
ha de ser la funció del museu, perqu~ sí ni tan soIs hi ha 
material per a excavació, per a un laboratori, per a la con
solidació i la restauració deis fons deis museus, ¿em voldria 
explicar el Grup POPULAR que dóna suport el Govem, 
per que serveix el Museu de Menorca? Si tenim un edifici i 
pagam 14 milions en un personal altament qualificat que 
no té ni per a material de laboratori, evidentment no ho 
puc ententre. 

Per tant, deman a la benevol~ncia i a la .sensibilitat del 
Grup POPULAR a veure si dedica una quantitat de la par
tida d'immaterials per a compra de material perque pugui 
funcionar, i en aquest sentit ja aprofit per donar suport a 
l'esmena 3262 del Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES, que també fa inversions en el Museu de Menorca 
amb una quantitat de 3.000 pessetes. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2916 del grup Parlamentari SO
CIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Ildefons Juan. 

EL SR JUAN 1 MARi: 

Gnkies, Sr President, Continuam amb el tema deis 
museus. Fa uns minuts hem aprovat l'esmena 3264, que fe
ia referencia a l'adquisició per a Eivissa i Formentera d'un 
espai per ubicar un museu etnologic. Supos que ha estat un 
oblit que no hagin pensat a posar coses dintre d'aquest de 
nova creació i en el que ja hi ha; per tant, aixó és l'únic que 
resta per demanar. És una esmena que no vé quantificada, 
pensam que tenen possibilitats de dotar-la convenientment 
i estic quasi segur que tendra una acceptació positiva. Gra
cies, Sr President. 

EL SR PRESrDENT: 

Per defensar l'esmena 2917 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Damia Pons. 

,,.,-- .... 

Sr President. Sres i Srs Diputats: Si no hi tenen incon
venient, agruparfem la 2917 i la 2918. 

La primera és un pla d'adquisició de fons per a un mu
seu de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, que tracta 
de pal.liar la manca de política d'adquisició sistematica, 
planificada i programada que han de tenir els museus - mu
seus moderns, no de certs pai'sos africans, no anomenarem 
el Camerun - per funcionar i acostar-nos a Europa. La veri
tat és que quan un fa un viatge per Europa, cosa que és 
molt gratificant, i visita no solament els grans museus - ja 
sabem que el Louv[e esta molt bé, etc" etc. - sinó els petits 
museus de petites ciutats i pobles d'Europa, realment un 
sent vergonya de ser ciutada d'aquestes illes. Tenim un tre
sor documental, patrimonial, etc., i no tenim el sistema - en 
aquest cas museístic - que l'hagi recollit d'una manera pun
tual i, el que és més greu: no tenim programa per tenir-lo. 
Aixo és el més greu; no el fet d'haver comes errors en el 
passat, cosa que podria ser disculpable, sinó el de mantenir 
aquests errors i aquesta manca d'iniciativa de cara al futuro 

Aquests 20 milions de pessetes intenten pal.liar aques
ta situaciÓ. Un museu no és un cementeri, no és un lloc on 
es depositen els morts culturals, és -un lloc viu on hi ba el 
passat i el present; fins i tot les coses que es vagin produint 
el dia de dema han de tenir uns canals d'arribada als mu
seus i de difusió a través .d'aquests. Aquest és el tema de la 
l'esmena 2917, referida, com aquell qui diu, a tates les Illes 
Balears. 

Segona esmena, la 2918, creadó del Museu d'Arqueo
logia a Ses Salines de Mallorca. Que té, Ses Salines? Té res 
especial? Se n'han preocupat? Ho saben? Ha explicaré 
breument:. qua n el Mediterrani era el Mare Nostrum, era 
una mar tranquil·la, hi havia una petita península on avui 
s'ubica en bona part la Colonia de Sant Jordi i una serie de 
petits illots, Na Guardis, Na Moltona, etc., que propiciaren 
un comer~ importantíssim amb les civilitzacions mediteml
nies, particularment les del Mediterrani Oriental. És una 
zona salinera, i la sal, que avui és un anicle corrent, llavors 
era un article molt valorat i molt cercat; per tant, era un 
centre comercial. No fa massa s'ha publicat un llibre del Sr 
Víctor Guerrero Ayuso, primera aproximació a aquests ja
ciments que es traben en aquesta area. 

Nosaltres som partidaris de la descentralització i de 
donar vida aIs petits nuclis. Ha he dit abans referint-me al 
centre de Mallorca, pero a la costa, per favor, no pensin 
només en aquestes urbanitzacions que vostes impulsen d'u
na manera tan generosa, amb certes ajudes, pensin també 
en la cultura. En aquesta zona no hi ha només platges a de
predar i ocupar urbanísticament, sinó que també hi ha jaci
ments arqueologics i seria molt important que el poble de 
Ses Salines comptas amb un centre cultural. Curiosament, 
Ses Salines (deficiencies de so); per tant, tenim els jaci
ments, han estat estudiats, han estat excavats en bona part, 
(deficiencies de so) alla on ubicar-los. Plantegin una iniciati-
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va seriosa (deficibzcies de so) no són roés que dos roílions 
de pessetes, no es poden fer roiracles, pero entre una pro
posta de dos milions de pessetes i no-res hi ha una gran di
fer~ncia. Molles gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2919 del Grup Parlamentari so
CIALISTA, té la paraula la Diputada Sra Magafia. 

LA SRA MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Grades, Sr Presidem. La creaci6 del Museu Emologic 
de Forrnenlera és molt importanl i, a més, és mal~ria pen
denl des de fa tres anys. Quan el Grup SOClALIST A va 
presentar una proposició no de llei en aquest Parlament 
perqu~ s'aprovas la crea ció d'un museu a Formentera, 
aquesta proposició no de llei finalment va ser retirada per
qué la Conselleria es va comprometre a iniciar gestions 
perque aquest museu es pogués posar en marxa. Des de lla
vors no s'ha sabut res més i el tema encara és pendent. 

Per altra banda, ja que anteriorment s'ha aprovat una 
esmena del Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES 
gracies a la qual es compraran els terrenys per fer el fulur 
Museu EtnolOgic a Eivissa i Formenlera, m'agradaria que 
també s'aprovas aquesta esmena nostra, pcrqu~ el Museu 
EtnolOgie d'Eivissa i Formentera en realiral é.~ el Museu 
Etnologic d'Eivissa, que aIs formenterencs ens servirA de 
ben poe, no?, perqué Formentera no és ·un municipi d'Ei
vissa, sempre estam en la mateixa qüestió. 

Per tant, jo demanaria que donassin supon aquesta es
mena. No és una gran partida i estic segura que es podria 
posar en marxa el projeete del Museu Etnologic a Eivissa i 
també el del Museu Etnologic a Formentera. Grades, Sr 
President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2920 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Damia Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputa15: És una obligació d'a
questa Comunitat acudir a salvar aquelIs materials que es 
troben en perill, la p~rdua deIs quals significaria una des
trueció irreversible del patrimoni cultural i també docu
mental de les llles Balears. 

Van fotogrAfic, que és modern, deis segles XIX-XX, 
en el cas de Mallorca té una importancia realll\ent excep
cional. No diré que haguem tengut grans fotografs - n'hem 
tengut: el capeUa de Llucmajor, Antoni Catany, etc. -, pero 
el tema del recobrament deis andus fOlogrAfies de les liles 
Balears es refereix sobretot a la necessitat d'impulsar... S'ha 
fet alguna cosa, pero amb una lentitud i una manca de di
namisrne que (arA més vía la destrucci6 que la feina de re
copilació deis arxius d'aquests petits fOlografs que amb la 
seva mAquina humil anaven sovint peis pobles - el cas d'en 
Mascaró de Maria de la Salul i d'altres - fOtografianl cis 

momen15 diríem solemnes de la vida de les persones de la 
Mallorca rural: els infants petits, la foto familiar, etc. 

Aquestes fotografies tenen un valor etnogrAfic i cultu
ral realment extraordinario Per qu~ hi ha aquesta desidia i 
aquesta mis~ria quant a actuacions? Perqué hi ha tanta in
versió irnmaterial, tanta propaganda i tanta imatge, i una 
cosa tan vital com aquesta és totalment desatesa? Per tant, 
cree que l'esmena es defensa per si mateixa. Si no fan via, 
no hi serem a terops; una altra cosa és que no ens preocupi, 
i de totes formes és trist haver d'arribar a la conclusió que 
aixO preocupa molt poe - per no dir gens - a la Comunitat 
Autonoma. Moltes grAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2921 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Damia Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damü\): 

Si m'ho permet, Sr President, vist que vénen seguides, 
agruparia la defensa de les 2921 i 2922. Són heterogenies, 
pero aixf abreujarem. 

Fa un moment crec que he demostrat graticament les 
possibilitats i l'interes de crear un museu d'elements arque
ológics a Ses Salines. Creim que el tema deIs museus eo
marcaIs hauria de ser objecte de la seva consideració, ja 
que en el cas de Sineu i parlant de l'arxiu pareix que es va
len preocupar de la recuperació de certes zones. La .zona 
del peu de la Serra de Tramuntana, dita Es Raiguer, que va 
des de Santa Maria fins aIs termes de Pollen~ i Alcúdia, 
també té problemes seriosas quant al manteniment d'activi
tats. Afegir un element, en el cas de Binissalem, en forma 
de museu comarcal, seria un element positiu. 

Aquesta vila, que té una de les millors arquiteetures 
senyoriaIs de totes les Illes Balears, disposa per aixO mateix 
d'espais magn{fics com el Casal de Can Gelabert, en la tris
ta historia de restauració-destrucció del qual hi ha una part 
de responsabilitat de la Comunitat Autonoma, pero aixó 
no és l'objecte d'aquest debat. Situar un museu comarcal 
dins aquest espai seria la millor manera d'assegurar el seu 
manteniment i d'inlroduir dins Es Raiguer i dins aquest 
municipi un element cullural de primer ordre que podria 
ser enriquit amb els fons arqueológics, histories, etc., fíns i 
tot amb elements de tipus artesanal. 

Recordem que aquesta zona també té un altre element 
important que encara no ha estat objecte de recopilació ni 
d'incorporació al sistema de museus, que és la presencia 
d'activitats extractives. No només es tracta de treure carbó 
o pedra avui, amb 1015 eIs problemes que aixó du, sinó que 
en el cas de Binissalem estA documentat des de repoca ro
mana. Les possibilitats, per tant, són moIt grans, i la conve
niéncia d'aquest museu comarcal també seria molt positiva. 

El segon element ja és mes complicat - es tracta de do
nar la primera passa - i és l'elaboració de l'inventari i nor
mativa protectora d'arqueologia tecnologica industrial. 
Tots sabem que és molt facil posar-se d'acord per protegir 

.--
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un talaiot, una naveta; protegir una casa senyorial ja és més 
dificil, pero tots ho tenim cIar. Ara bé, en el tema de 1'ar
queologia industrial ja no hi ha la mateixa sensibilitat. Ahir 
mateix plantejarem la qüesti6 de convertir la Central d'Al
cúdia deis anys 50 - ja s'ha convertit en arqueología, la his
toria va molt rapida - en una area cultural que podria tenir 
un gran interes, pero ¿saben quins jaciments - per enten
dre'ns - d'arqueologia industrial hi ha a les Illes Balears? 
Molins fariners, molins drapers, fabriques de teixits, fabri
ques d'electricitat, no només a Alcúdia: hi ha Sa Costera, hi 
els Ares del Gorg Blau, etc., etc., un inventari l'elaboraci6 
del qual és una feina laboriosa. 

Es tracta, per tant, de comen~r a caminar i, com en 
tantes altres coses, de tenir previsió de futur. Aquest 2 mi
lions de pessetes són per a un estudi, per a una primera a
proximaci6, per veure amb qué compten les Illes Balears 
quant a arqueología industrial i quina normativa protectora 
s'hi podria imulsar. Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Per fer una contesta glo
bal a tates aquestes esmenes que s'han discutit, simple
ment, incidir una vegada més en el tema de la titularitat es
tatal i del Capitol VI, d'Inversions, concretament en el cas 
de Menorca, en el sentit que si fa 10 que s'hi fan inversions 
o que esta tancat, em pareix bé la confian~ que demostra 
en el Govern de demanar que posem una partida en el Ca
p(tol VI per anar invertint en el Museu de Menorca. 

Per una altra banda, donar les gracies al Sr Pons per
qué no ha parlat del Camerun i felicitar-lo per la seva rapi
desa de reflexes i la seva capacitat parlamentaria. En lloc 
de parlar deIs africans, diu "no en parlaré més, d'africans", 
es posa a parlar deis europeus .- dialeg Nord-Sud, supos - i 
quan va a visitar els museus del nord d'Europa diu que sent 
vergonya de ser d'aquestes illes. Jo crec que ha exagerat 
una mica, és a dir, quan jo vaig per Europa i veig aquestes 
pastures del nord de Fran~ també sent una mica de decep
ció i un poc d'enveja, si vol, de veure que aquelles vaques 
pasturen tan bé i aquf ens costa tanta d'aigua, tanta electri
citat i tant de regar, pero la verita~ és que crec que vosté i 
jo, quan tornam aquf, el primer que deim és "a bona terra 
somo i que esta bé aixf com esta. Moltes grAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Procedeix sotmetre a votació les esmenes que acabam 
de debatre, que si no hi ha objeccions per part deis Srs Por
taveus, ho farem conjuntament. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de les esmnes 
2913,2914,2915,2916,2917,2918,2919,2920,2921 i2922 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es valen posar drets? 

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

posar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 27. Abstencions, 1. Queden rebutjades les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació. 

Per defensar les esmenes 3255, 3269, 3270, 3272, 3273, 
3265, 3266, 3267, 3268, 3285 i 3286 del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, té la paraula el Por
taveu Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. 
l 

Em permet demanar 1'atenció deis Srs Diputats i Sres 
Diputades, perque el nostre Grup du a consideració d'a
questa Cambra les esmenes parciaIs als pressuposts d'una 
manera agrupada, i ho feim seguint una sistematica ben 
concreta. Primer hem fet una presentació de les esmenes a 
ensenyament, després ho hem fet al Capftol d'infrastructu
res culturals i ara ho volem fer al tema de la promoció so
cio-cultural, al seu conjunt, perqué entenem que són reali
tats indestriables. 

Parlar de l'enciclopMia d'Eivissa i Formentera, objec
te d'una de les nostres esmenes, pot ser considerat d'interés 
concret de l'illa d'Eivissa i de l'illa de Formentera, pero per 
a nosaltres no és aro. Nosaltres-voldrfem que a les Illes Ba
lears, el coneixement de la nostra realitat del present, del 
passat i la prospectiva de futur no fos objecte només d'ide
es, de projectes, sinó també de concrecions, i aquesta con
creció només pot venir per vía pressupostaria. Per tant, sa
bent que hi ha una Enciclopedia de Mallorca en procés d'e
laboració, una enciclopMia de Menorca de carActer temA
tic, de la qual també ja han sortit tres volums i que proxi
mament, si no té suport economic la idea i el projecte en
carregat a 1'Institut d'Estudis Eivissenes, no es podra comp
tar amb una enciclopMia d'Eivissa i Formentera, aquest és 
el motiu pel que nosaltres avui proposam a aquesta Cam
bra que tengui en compte aquesta necessitat i que doni su
port una esmena de 5 milions de pessetes per poder co
men<¡ar. 

Si ara passam a veure el capftol de l'Institut d'Estudis 
BaleAries observarem que aquest pressupost esta prActica
ment congelat des de fa bastant estona, des de fa, si més no, 
dos pressuposts. Aquesta congelació, ja s'ha dit aquf que no 
servía ni per pagar les despeses de caf~ a les reunions de 
l'Institut; nosaltres no som tan exagerats, pero consideram 
que 10 milions de pessetes més no anirien gens malament a 
un Institut que compta amb 15 milions de pessetes per a 
tota la seva activítat. 

Un altre cas de glaciació en el pressupost de les Illes 
Balears és el que afecta la tercera edat. A part de la brillan
tor que pot donar assistir a inauguracions o a clausures de 
cursos, el fet evident és que el compte de Capitol IV per a 
aquestes activitats, és a dir, aquell que arriba directament 
aIs programes elaborats per les entitats corresponents, és 
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de 4.701.000 pessetes. Aleshores nosaltres demanam que hi 
hagi un increment pressupostari, si més no per equiparar 
l'increment que ha tingut el conjunt deis pressuposts d'a
questa Comunitat Autónoma d'l.500.000 pessetes a la par
tida de Corporacions LocaIs i d'l milió de pessetes més per 
a famílies i institucions sense fi de lucre. D'on surten, 
aquestes partides? Perque, clar, s'han quadrat. En un cas 
surten d'un punt que diu "Altres Treballs". Nosaltres volem 
concretar, volem que els pressuposts tenguin el maxim de 
transparencia, peró també de claredat i concreció, i per a~ 
aquests "altres treballs" podrien venir millor destinats a 
aquestes qüestions. 

Un punt fonamental de la poHtica cultural és el fo
ment, l'impuls a la creativitat. Tenim, ido, diverses esmenes 
que fan referencia a beques de creació per a foment de les 
arts, igual que ja han vist, després de diverses actuacions 
pressupostaries, que havfem aconseguit col.locar 2 milions 
de pessetes per a la creativitat literaria. Supós que no es 
podrA fer gran cosa amb aquesta quantitat, pero si més no 
també hi hauria d'haver el seu equivalent, el seu paral.lel 
en materia d'arts plAstiques, foment de les arts aIs pobles, 
beques de creació i foment en arts, peró com que també 
compartim en part les qüestions culturaIs que ha exposat 
el Portaveu del Grup SOCIALISTA pel que fa a escampar 
la difusió cultural per a tots i cadascun deis pobles de les I
Iles, i les Illes són més d'una, presentam una proposta de 
creació d'un programa d'exposicions itinerants, concordant 
amb altres activitats i hi posam 2 milions de pesset-es. És 
ben poca cosa, pero permetra de comen<;ar afer qualque 
activitat en aquest campo 

Com que diuen, Sres i Srs Diputats, que no s'estima 
res que no es conegui previament - jo afegiria que de vega
des, quan es coneix previament una cosa se la deixa d'esti
mar, per exemple l'acció de govern de la Comunitat Auto
noma - hem de dir que volem que hi hagi un coneixement 
mutu entre eIs ciutadans de les l11es Balears, i per a~ cal 
potenciar el maxim d'intercanvis, per a~ cal que siguin eIs 
Ajuntaments - és a dir, les administracions més apropades 
al poble - eIs que facin aquesta tasca amb el suport, evi
dentment, del Govern de la Comunitat Autónoma i també, 
per que no?, deis ConselIs Insulars. Proposam una quanti
tat important, 25 milions de pessetes per a aquest progra
ma. Aquest programa també tenia el seu paral.lell'any pas
sat, ja el vam discutir i es va aprovar, pero no es va realitzar 
perque es va dotar amb una quantitat de 1000 pessetes. 

El tema deis intercanvis entre ciutadans de les comuni
tats autonomes, en primer lloc les que compartim una co
muna cultura, un idioma comú. Quatre milions de pessetes 
serviran per a poca cosa, també som conscients d'aixó, peró 
permetria de comen~r una política que per a nosaltres és 
fonamental per complir I'article 9 de l'Estatut d' Autono
mia, aquell que diu, record, "enfortir les característiques de 
nacionalitat deis pobles de les llles Balears". 

Suport a la música moderna i contemporania. Es una 
partida classica de les nostres esmenes. La llevam de "grans 
exposicions d'arts plAstiques", on hi figuren 20 milions de 
pessetes, n'hi posam 2, és un 10% que detreim, pero la mú
sica moderna i contemporania també ens mereix el major 

deIs respectes. 

I acabam amb una esmena al nostre entendre particu
larment grata i important. Era pel juliol del 1987, dia 15. El 
Parlament de les Illes Balears celebrava el debat d'investi
dura del candidat a la presidencia de la Comunitat Autono
ma. En aquell moment, entre el candidat i el Portaveu que 
parla es va suscitar una qüestió potser perduda dins el con
junt del debat, pero important. En aquell moment, i acu
dese al Diari de Sessions, deiem: "PoHtica de la dona: Un 
gran buit en el seu discurs; no hi ha pitjor marginalitat que 
la que ni tan sois no es vol reconeixer, etc., etc.",vostes te
nen el Diari de Sessions. El candidat, avui president, contes
tava: "1 no hem digui que no li he xerrat de poHtica de la 
dona. És que a mi em fa vergonya fer-ne un corralet a part, 
és que ha vare m treure del nostre programa especialment, 
es que no vaig fer una programa de poUtica de la mujer", 
textualment. 

Ens hem d'alegrar i felicitar que a la fi, després d'uns 
anys d'acció de govern, enguany s'hagi presentat un pla in
terdepartamental de política de la dona interessant i im
portant, 1.100 milions de pessetes, 1.100 milions que jo vo
lia demanar a aquesta persona tan intel.ligent i tan malaba
rista en qüestió de pressuposts com el nostre Conseller 
d'Economia i Hisenda que em digués d'on sortien eIs 1.100 
milions de pessetes que havien de fornir el programa del 
Pla Interdepartamental de la Dona. En els pressuposts deu 
quedar molt difós, deu quedar molt ambigu, pero si anam a 
la concreció, pagina 144 del tom primer, Comissió lnterde
partamental de la Dona, dotació 1000 pessetes. 

Nosaltres, que som molt esceptics en la qüestió deis 
1.100 milions de pessetes, ara proposam una esmena ben 
concreta: 3 milions, assignació a la Comissió lnterdeparta
mental de la Dona. L'any passat n'hi posAvem 5 per a un 
estudi de creació de l'Institut de la Dona, 5 milions per fer 
l'estudi, i ara que tenim I'estudi fet, ara que hi ha un pla 
¿no farem que la Comissió Interdepartamental funcioni? 
Aqul va, ido, una pro posta ben positiva del nostre Grup, 
una proposta que no fa cap mal al conjunt del pressupost. 
Una proposta que demostrés una mica de sensibilitat per 
aquest tema i no rallessin tant de les esclaves de Namlbia, 
de l'epoca deis romans, i més de les persones que viuen a 
les Illes Balears en una situació de marginalitat, també po
dria tenir una concreció pressupostaria. 

Moltes gracies, Sr President. 
., 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
té la paraula el Diputat Sr Ildefons Juan. 

EL SR JUAN I MARi: 

Gracies, Sr President. Sr Portaveu del Grup NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES, la meya intervenció és per 
manifestar-li que el nostre Grup donara supon a les seves 
esmenes i voldria fer referencia a una de la qual el nostre 
Grup es considera particularment responsable, i és la que 
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fa referencia a l'enciclopedia d'Eivissa i Formentera. La 
possible creació d'aquesta enciclopedia, l'única que encara 
no és una realitat com ho són la de Mallorca i la de Menor
ca, va ser una iniciativa del nostre Grup en el Cansell d'Ei
vissa i Formentera, que va ser acceptada i es va fer un en
cArrec a l'Institut d'Estudis Eivissencs que, coro vos te deia, 
no és que el pugui complir, sinó que ja l'ha complit i que 
en aquests moments és en mans del Cansell que aquesta 
Enciclopedia pugui anar endavant. Crec que el Cansell hi 
fa feina, no tan de pressa com ho hauria de fer. 

També pensavem que la partida que en els darrers 
pressuposts feia referencia apartides per a enciclopedies 
podria anar per aquí, pero si, a més a més, ates que el fi
nan~ment és el problema més greu que té el Cansell per 
poder-la dur endavant, si aquesta moci6 fos acceptada, pen
sam que 5 milions serien una gran ajuda per fer d'una vega
da realitat que ¡'enciclopedia d'Eivissa i Formentera po
gués comen~r a veure la Hum. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR PLANELLS I PLANELLS. 

Gracies, Sr President. Jo únicament intervendré en re
lació amb l'esmena 3269, aquesta que ha fet il.lusi6 als Por
taveus que han intervengut, i llavors, si el Sr President ho 
permet, fara la defensa de les altres. 

Dir que efectivament va ser una proposta del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, com ha dit el Sr I1defons 
Juan, pero que vare m recalzar tots els Grups del Cansell 
Insular. Recordar-li que el pressupost de'l'enciclopedia són 
80 milions de pessetes, sense editar; per comen~r afer fei
na, 80 milions de pessetes, i que aprovar en aquest moment 
una esmena de 5 milions és crear al Cansell Insular un pro
blema de 74 milions, perque amb 5 milions de pessetes evi
dentment no podem ni dirigir-nos a l'lnstitut d'Estudis Ei
vissencs, perque ni ens escoltaren. En aquest moment, la 
Canselleria de Cultura del Consen Insular fa gestions per 
trobar el finan~ment extern d'aquesta enciclopedia; una 
volta que s'hagi trobat el finan~ment, ens aniran molt bé 5 
milions, pero en aquest moment, 5 milions sobre un pres
supost de 80 realment no són ni el 10%, no hi podem ni 
encarregar que ens connectin el telefon per comen~r afer 
aquesta enciclopedia. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Capó. 

EL SER CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Jo voldria significar al 
Grup NACIONALISTA 1 O'ESQUERRES que veig molt 
positiu aquest conjunt d'esmenes que ha presentat. Amb el 
Portaveu Sr Serra, el! ho pot dir, les hero mirat i analitzat 
tot quant hem pogut i hem acceptat tot allo que s'ha pogut 
acceptar que més o manco tengués relaci6 amb els oblits 

que nosaltres poguéssim haver fet de coses importants. 

Quant a aquest conjunt de promoció socio-cultural, 
aquestes esmenes no es varen acceptar perque de qualque 
manera ja es Can o s'ban previst aCluacions dios el projecte 
de pressuposts que avui debatem. Si bé és ver que les consi
deram bones i molt posilives. coro hem dit tantes vegades, 
ens hem de decidir per qualque cosa. Si miram el conjunt 
de totes les esmenes del Grup NACIONALISTA I D'ES
QUERRES a la Secció 13, veurem que efectivament totes 
tenen increment de crMit, totes: increment, increment, in
cremento Naturalment, amb increment de disponibilitats 
pressupostaries és evident que es poden fer més coses, que 
és necessari fer més coses i que tots volddem que es fessin 
més coses, peró també és evident que quan es traeta de des
vestir un sant per desvestir-ne un altre no queda més remei 
que entrar seriosament en el tema de les prioritats. , 

Ciar, si només feim augments a la Secció 13, per qua
drar el pressupost les disminucions han de sortir de qual
que Uoe. O'on surten? Dones han de sortir de la Secció 17, 
d'Obres Públiques; de la 15, de la 11, del Capital II de Pre
sidencia, de la 14, d'aquestes inversions immaterials, etc., el 
cert i segur és que han de sortir de qualque banda i jo vull 
que entenguin que aoo com en Ponencia i en Camissi6 les 
vare m analitzar amb més afecte del que ha manifestat el 
Portaveu del Grup NACIONALISTA IO'ESQUERRES 
vers el Govern, amb molt més afecte vers els Grup NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES nosaltres v3.rem estudiar 
i revisar aquestes esmenes. Si no varem admetre les' que no 
varem admetre no és perqu~ anem contra la seva filosofia, 
és perque totes eren increments de despesa que no podem 
assumir tan f:lcilment, pero repetesc que estam d'acord 
amb la seva filosofia i tant de bo qualque dia hi puguem ar
ribar, si els pressuposts ho permeten. Amb aixó supos que 
queda clar que votarem contra tot el conjunt d'aquestes es
menes. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes 3255, 3269, 3270, 3272, 
3273, 3265, 3266, 3267, 3268, 3285 i 3286 del Grup Parla
mentari NACIONALISTA 1 O'ESQUERRES. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 28. Abstencions, 1. Queden rebutjades les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 45.53.01 hi ha esmenes mantengudes 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA Primer, al Subpro
grama 45.50.01, Llibre, hi ha I'esmena 2923 del Grup Parla
roentari SOCIALISTA Per defensar-la, té la paraula el Oi
putat Sr Pons. 
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EL SR PONS I PONS (DamiA): 

Sr President. Sres i Srs Diputats: Sr Portaveu del Grup 
POPULAR, en aquest cas hi ha 30 milions de pessetes que 
proposam que es destinin al Centre Coordinador de Biblio
teques. Res de desvestir un sant per vestir-ne un altre; es 
tracta d'entrar dins el Capítol 11 i evitar una practica indis
criminada que ens pareix absolutament inacceptable. Com, 
de 78 milions de pessetes, en tenim consignats 23 a una co
sa tan magníficament i precisament definida que es diu "al
tres estudis". Estudis de que? Per qu~? Amb quina justifica
ció? Són 23 milions. El Grup Parlamentari SOCIALISTA 
ha presentat poques esmenes que vagin tan amunt. Ara en 
proposam una un poc més generosa: 30 milions de deixin 
de formar part d'aquesta nebulosa"altres estudis" i es con
cretin en una cosa ben precisa, el Centre Coordinador de 
Biblioteques. Per quina raó? Jo li ho diré: Perque en aques
ta Comunitat Autonoma hi ha una mala practica en mate
ria de biblioteques. 

No tenim llei; tenim competencies, pero no treballam; 
no tenim reglament perque no tenim llei, i vivim en un ca
os competencial. Hi ha una situació de fet; els Consells In
sulars no acabam de saber en nom de quina norma legal, 
pero és una situació de fet que assumeixen dur la creu del 
tema de les biblioteques en relació amb els municipis. 1 la 
Comunitat Autonoma, que ha de fer? Ha de fer una actua
ció legislativa, reglamentaria i pressupostaria, res d'altres 
estudis indiscrimitats de Capital II, aixf que els 30 milions 
de pessetes estarien molt més ben invertits en el tema de 
biblioteques que no dins aquesta nebulosa. 

A l'hora de la replica, esper que no ens tomin a vendre 
una altra moto com la que ahir varen vendre al Sr Serra, 
que li varen fer creure que aixo anava per a normalització 
lingüística quan, després de cercar i filar prim - hi varem 
dedicar una part de la nostra nit - va resultar que aquest 
anuncis que es posen en catala als mitjans informatius tam
bé es compten com a normalització lingüística. De manera 
que si ven en motos, que siguin de primera categoria. Mol
tes grAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té 
la paraula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPÓ I GALMÉS: 

Molles gracies. No hi ha cap dubte que el nostre Grup, 
i així ha ha manifestat moltes vega des tant aquí com a al
tres institucions de govem, fins i tot en els pressuposts, que 
no estam en absolut en contra de les ajudes al Centre Co
ordinador de Biblioteques. Jo ti vull dir que al Subprogra
ma 45.50.01, on voste propasa que passem 30 milions al 
Subconcepte 7, ja hi ha 30 milions; per tant, 30 i 30 serien 
60. Vull dir que amb 30 milions ja es pot fer qualque cosa, 
vostes voldrien que es fes més i a posta n'hi posen 60, efec
tivament ha entenc am, pero no vulgui justificar que és a 
més arnés, com si nosaltres fóssim insensibles a aquest te
ma - ha quedat demostrat que no ho som - i que no és ves-

tir un sant per desvestir-ne un altre, perque vos te desves
teix un sant, és a dir, un sant que tal vegada no és de la seva 
devoció, d'aixo no hi ha dubte, pero el desvesteix, perque 
voste diu: a la baixa de 30 rnilions de pessetes que feim al 
Subconcepte 45.70.01, que té 23 milions de no sé que del 
Capítal 11 que li sobren i tal. 

Voste analitzi el Subprograma 45.70.01 i veura que té 
235 milions de pessetes en total; menys els 68 de Capítol 1 
que no es toquen - efectivament no es poden tocar -, són 
167 milions. Si d'aquests 167 milions voste en lleva 30, lle
va un 20%, aixo vol dir que han desvestit el sant - un sant 
repetesc, que no deu ser de la seva devoció - per vestir-ne 
un altre que nosaltres tenim a mig vestir, que procuram 
que no vagi nu, és a dir, que ens interessa que tengui vestít, 
pero que voste treu els doblers d'una manera que no li po
dem donar suporto 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena 2923 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votadó. 

Per defensar les esmenes 3271, 3274, 3276, 3277, 3278, 
3280,3281,3282 i 3284 del Grup Parlamentari NACIONA
LISTA I D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Se
bastia Serra. Sí, té la paraula el Portaveu Sr López i Casas
novas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOVAS: 

Gracies, Sr President. A través del Secretari Segon d'a
questa Cambra, nosaltres li volem fer notar que algunes de 
les esmenes aquí contigudes ja s'han aprovat en el procés 
de Comissió. 

EL SR PRESIDENT: 

Les que s'havien aprovat ja no les he dit, Sr López i 
Casasnovas, si no m'he equivocat. Segons les notes del Sr 
Serra, no les he anomenades. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Valgui aquesta observa ció als Portaveus deIs Grups 
Parlamentaris. Grades. 

Així i tot i malgrat que es digui que els increments 
pressupostaris són ditIcils, perque aixo de vetir un sant per 
desvestir-ne un altre .. . , sant Nofre anava nu i, per tant, cre-
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im que sant Nafre tal vegada seria el patró de la Conselle
ría, de la Secció 13. Cal vestir -la molt més, cal fer possible -
i en aquest cas defens totes les esmenes en conjunt - que la 
normalització lingüística sigui qualque cosa més dins el 
programa, no de Cultura, sinó del Govern de les Illes Bale
ars. 

Comen~ré per parlar del suport generíc alllibre cata
la. La quantitat que hi ha hagut fins ara més que escassa, jo 
diria que és ridícula i em diran: és que no hi ha hagut més 
que lantes peticions, un nombre determinat de peticions, 
poques, pero també resulta - hem de dir les coses ciares -
que si per mar¡;-abril es comen¡;a a dir que no arribin més 
peticions perque no hi ha prou pressupost, aleshores és 
senzillament un peix que es mossega la coa. 

Nosaltres pensam que s'ha de donar una major ajuda 
als Ajuntaments en materia de normalització lingüística. Ja 
sé gue diran que vostes ha fan, pero si ho tan de la manera 
que acabam de veure ens preocupa molt. Vostes saben que 
normativament aguest titular del Hibre, d'altra banda inte
ressant, que s'acaba de publicar a través de la Direcció Ge
neral de Medi Ambient conté una falta colossal d'ortogra
fía, en portada: Legislació ambiental autonómica, estatal i 
comunitario Ha de ser "comunitaria", senyors del Govern, 
perque "legislación es femení. A<;ü en primera pagina. Pen
sam, ido, que cal fer més esforc;os en materia de normalit
zació lingüístLca. 

Un camp inedit encara en aquestes illes - no inedit del 
tot, pero important en el seu suport - és el tema del ví~eo, 
de la producció cinematografica en catala. Dos milions no· 
basten ni per produir un bon vídeo, pero pasin cosa, facin 
que aquest programa existeixi dins el seu pressupost. 

Aquesta és la nostra valuntat i aquestes són les nos tres 
propostes. Tenen les esmenes; esperam que alguna tengui 
sort. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Abans de donar la paraula volía ac1arír que les esme
nes que ha defensat el Sr López Casasnovas són les se
güents: 3271, 3274,3276, 3277, 3278,3280i3282. 

Srs Portaveus que volen intervenir? Per part del Grup 
Parlamentari POPULAR, té la paraula el Diputat Sr Pla
nells. 

" 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr President. Després d'haver pres rapida
ment nota de les esmenes que acaba de llegir, en primer 
lIoc demanariem que l'esmena 3280 es passAs del Subcon
cepte 40 al 70, a Entitats Locals, no a una S.A, que no és 
aquest caso Si el Grup Parlamentari accepta aquesta trans
acció, votariem a favor d'aquesta esmena i en contra de les 
altres. Gnlcies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. Sí; l'esmena 3280, que fa refe
rencia a garantir a Eivissa i Formentera la recepció de TV3 
Canal 33 i TV9, podria anar amb les característiques que el 
Sr Planells apunta, que és anar per Capitol VII, si no ho he 
entes malament, i a la vegada, a la descripció, en lloc de " 
subvenció a la talaia d'Eivissa i Formentera", senzillament 
"garantir recepció de l'espai audio-visual o comunicacional 
a les Illes Pitiüses". Per tant, acceptam la proposta del 
Grup POPULAR. 

EL SR PRESIDENT: 

Hi ha cap objecció per part deIs Srs Portaveus a accep
tar aquesta proposta transaccional a aquesta esmena? Pro
cedim, ido, a sotm~tre a votació les esmenes 3271, 3274, 
3276,3277,3278 i 3282 del Grup Parlamentari NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 28. Abstencions, 1. Queden rebutjades les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'esmena 
3280 del Orup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES. 

Sres i Srs Diputats que en voten a favor, es volen posar 
drets? Vots en contra? Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Passam a debatre les esmenes 2924 i 2926 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA al Subprograma 45.53.01. Per 
a la seva defensa conjunta té la paraula el Diputat Sr Da
mía Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Dami:l): 

Vist que són de materies tan diferents les defensaré 
per separat, amb la maxima brevetat. 

La retolació dins l'ambit administratiu de la Comuni
tat Autonoma de les Illes Balears. És preocupant que d'en
<;A que s'ha arribat a un acord institucional en el tema de la 
normalització lingüistica sembla que hagi deixat de ser ma
teria d'interes d'aquesta Cambra, d'aquesta Comunitat Au
tonoma, i que tengui tendencia a despla¡;ar-se d'una mane
ra mal entesa a aquesta difiero comissió de tecnics o d'ex
perts. Mentrestant, que passa? ¿Com és possible que del 83 
fins al 1990, després de quasí 8 anys d'exercici de l'automia, 
anys després d'aprovar-se la Llei de Normalització Lingüís
tica, encara tenguem dins la mateixa Conselleria de Cultura 
ambits amb reto la ció pública totalment castellanitzada? 
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Facin el favor d'anar al Museu, s'intentin informar de 
tal p~ o de tal quadre i rebran una informació en castell~. 
Vagin a I'Arxiu del Regne de Mallorca, no el trobaran, tro
baran unes lletrasses monumentals: "archivo". Mirin si és 
simple: es tracta de canviar una lletra, ido ni aixo. Ni aixo. 1 
després ens omplim la boca de fer grans programes de 
grans ~rees i tata aquesta literatura que envolta i vesteix el 
sant de la Secció 13, quan la retolació dins el mateix ~mbit, 
no ja de la Comunitat Autonoma, que aquí comen~rlem i 
no acabarlem, sinó dins la mateixa Conselleria, en els cen
tres de la Conselleria - Museu de Mallorca, ho die perqu~ 
ho conec, Arxiu del Regne de Mallorca - encara és total
ment castellanitzada com en temps de HQuan la radio par
lava de Franco". Per fer aquest viatge no necessitaven tanta 
compet~ncia, ni tanta cultura, ni tanta autonomia. Per tant, 
és una pro posta - 2.489.000 pessetes - evidentment suficient 
per acabar amb aquesta situació impresentable. Moltes gra
des. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que hi vulguin intervenir? 

Passam a votació les esmenes 2924 i 2926 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les dues 
esmenes que acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 45.53.03 s'hi manté l'esmena 2925 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA Per defensar-la, té la 
paraula el Diputat Sr Damia Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damiá): 

Sr President, segons les noticies que tenim el Consell 
de Govern ha aprovat el Reglament de Normalització Lin
güística. Encara que no el coneixem de forma oficial, aixo 
deixaria sense sentit aquesta esmena. La retiram. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gr~cies, Sr Pons. Al Subprograma 45.60.02, 
Música i Dansa, hi ha mantengudes les esmenes 2927 i 
2928 del Grup Parlamentari SOCIALISTA Per defensar
les té la paraula el Diputat Sr Damiá Pons i Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damiá): 

Les defensarlem conjuntament, Sr President. 

El tema del Conservatori d'Eivissa, de l'annex situat a 
Formentera. Es tracta d'ajudar perque aquesta illa, que pa-

teix, per entendre'ns, una doble insularitat, no sigui perju
dicada en mat~ria d'ensenyament musical. No es tracta, evi
dentment, de crear un conservatori a Formentera - podem 
ser optimistes en materia cultural, pero no tant - peró sí 
que la gent de Formentera que vulgui accedir a l'ensenyan
~ musical disposi d'un annex fins al nivell que sigui raona
blement possible, situat a la mateixa illa, evitant aixl els 
despla~ments a Eivissa que tant impossibiliten l'educació 
musical en aquesta petita illa que moltes vegades oblidam 
injustament. 

En segon lloc hi ha un altre element musical no situat 
en una illa petita, pero s[ quasi en una illa de muntanyes, 
que és el tema de l'Escolania de LIuc. L'Escolania de Uue 
funciona com una escola de formació musical d'un nivell 
moIt acceptable, d'una tradició que es remunta a finals del 
segle XV o a principis del XVI i que gaudeix d'un prestigi 
internacional. Totes les ajudes que es fadn per mantenir 
aques t centre seran poques. Passa dificultats a causa de les 
transformadons del sistema pedagogic que es viu a niveIl 
de tot l'Estat i també de la manca d'una demografia sufi
cient: tenguem en compte que parlam del munieipi menys 
poblat de totes les Illes Balears,limitat a 252 habitants. Les 
ajudes, tant en el cas de Formentera com en el de Uue, 
sense resoldre exactament el problema, contribuirien a ate
nuar-lo. Moltes gr~des. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Passam a la vota ció de les esmenes 2927 i 2928 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

Abstendons? 

Resultat de la Votaeió: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 45.70.01, Formació Esportiva, hi ha 
mantenguda l'esmena 3410 del Grup Parlamentari CDS. 
Per defensar-la, té la paraula el Portaveu Sr Francesc Quet
glas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Moltes gracies, Sr President. Aquesta esmena respon a 
la informadó facilitada en la compareixen~ de la Conselle
ra de Cultura, Educació i Esports davant la Comissió de 
Pressuposts. Nosaltres ens várem interessar per la qüestió 
de les beques esportives i v~rem detectar primer que hi ha
via una quantitat absolutament insuficient, de l'ordre de 2 
milions de pessetes, i a més, imputada al Capltol VI, d'in
versions de la Conselleria, imputació absolutament incor-

,,-
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recta. Nosaltres consideram que la quantitat ha de ser subs
tancialment augmentada i, a més, correetament imputada 
al Capitol IV, de transfereneies corrents. Aixo és el sentit 
de la nostra esmena, per un import de 15 milions de pesse
tes. Moltes grAcies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes 3287, 3288, 3289 i 3290 del 
Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, 
té la paraula el Portaveu Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. Seré tan breu com breu és el 
pressupost d'esports d'aquesta Conselleria. Es tracta d'in
tentar que l'increment economie que representa dins el 
conjunt pressupostari per a aquest capitol de l'esport trobi 
una correcció en el tnlmit d'avui, en el tramit de plenario 
Proposam que l'esport escolar tengui una major assignació, 
8 milions de pessetes més, perque entenem que és un deIs 
camps on s'ha d'insistir més. Coneixem quines són les ne
cessitats, hem parlat fins i tot amb els responsables de la 
Direcció General d'Esports - amb algun responsable, per 
parlar amb puritat - i coneixem les precarietats en que es 
mouen. Per tant, demanam a aquest Parlament que faei un 
esfor~ i que es detregui d'altres partides pressupostaries 
potsr més sobreres aquesta quantitat que, repetesc, aninl 
en benefici de I'esport en edat escolar, que és fonamental. 

També propossam que hi hagi un increment de trans
ferencies cap als Ajuntaments en lloc de donar-ho a famf
líes sense fi de lucre, és l'esmena 3288. Creim que els Ajun
taments, com a municipalistes que són, tenen una proximi
tat i un coneixement molt més directe de les necessitats 
ciutadanes. L'esport federat és un altre capitol diriem de 
glaciació. Per tant, 5 milions més anirien molt bé per a 
aquesta parcel.la de la política esportiva. 

No hem presentat, també ho vull significar, esmenes 
en relació amb inversions en materia esportiva. Som cons
cients que dins el conjunt pressupostari hi ha un esfor<;( in
versor degut eri gran part a la motivació que suposa el pro
grama del Ministeri d'Educació i Ciencia amb les corpora
cions locals i el Govern. Ido bé, ara és hora d'insistir més 
que mai en la promoció esportiva i fer-ho des de la base: 
els convenis amb els ajuntaments, repetesc, l'esport federat 
i l'esport en edat escolar, que per a nosaltres són els priori
taris. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

També hi ha mantengudes les esmenes 2929, 2930, 
2931 i 2932 del grup Parlamentari SOCIALISTA Per de
fensar aquestes esmenes té la paraula el Diputat Sr Pere 
Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. A les esmenes que ha dit hi po
dría afegir les 33, 34 i 35. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Hem sortit a la tribuna perque el Sr López ens ha do
nat la idea: Es dóna poca importancia a l'esport i pensam 
que el fet de sortir aquí en certa manera n'hi pot donar un 
poe més, almanco per part del nostre Grup. 

Sr Capó, voste i jo que som de CÍ<~ncies i no som de 
Lietres, com aquests senyors, segurament podnem arribar a 
un acord. Ahir vespre ja va comen91r la dinamica del joe 
entre les altes i les baixes, de si canviam de secció i tot aixo. 
Jo li diré que el Sr Pons no en te cap culpa d'aixo, el Sr Da
mía és un pilar fonamental de la cultura d'aquestes illes i el 

l 

seu fort no són els números. Els dos dimonions que lí volen 
canviar el pressupost, que li volen fer un pressupost nou 
manejant les baixes, no les altes, són el Sr Valentl i el Sr 
Josep Alfonso, pero en aquest cas, ja amb l'experiencia de 
l'any passat, almanco en el meu programa - perque ni tan 
soIs no arriba a secció - no els hi deixat ficar ma. Les parti
des i les esmenes que hí ha aquí, per tant, surten d'un ma
teix programa i es reparteixen dins el mateix. 

M'explícaré: A la Direcció General d'Esports hi ba, 
per a estudis i treballs tecnics, 25.700.000 pessetes; per a al
tres treballs, n'hi ha 23.900000; és a dir, quasi quasi 24 mi
lions. Deixarem fer estudis i treballs tecnics, pero ha de re
coneixer que "altres trebalIs" és una partida totalment inde
finida. Si continuam mirant trobam "inversions immate
rials", 50 milions. L'any passat aquesta inversió immaterial 
era de 130 milions. Sap que se' n va fer, d'aquesta inversió? 
Un senyor que acompanyava la Consellera en la seva com
pareixen91 va dir, de memoria, que s'havia fet el programa 
"Mil Veles", que s'havia fet un conveni amb la Federació 
d'Atletisme, un conveni amb la Federació de Tennis i que 
s'havien realitzat unes inversions - aquestes s1 de can\cter 
material - al Pnnceps d'Espanya, fotofInixs, cercoIs de bas
quet i, ell va parlar de salts amb perxa, supos que es devia a 
referir a fer el pou o el punt d'arrencada deIs salts amb per
xa. Llavors hi ha "inversions en nova infrastructura", 50 mi
lions més. 

Vista aquesta indefinició, nosaltres volem ajudar a la 
Sra Consellera, o si no - ja que aquests quasi quatre anys 
d'experiencia han demostrat que la Sra Consellera no sap 
res d'esports ni li interessen massa - ajudar al Dir~tor Ge
neral d'Esports, a veure si li feim un pressupost mes mane
jable. Aquestes tres partides que he dit sumen 120 milions i 
parlam del mateix programa. Aquest 120 milions eIs repar
tinem de la següent manera, i no és un invent, ha die per
qu~ prActicament les esmenes coincideixen exactament amb 
les del Sr Quetglas i les del Sr López, vull dir que pareix 
que hi ha unanimitat de criteris a l'hora d'invertir aquests 
doblers: 

Per una part, 10 milions a ajuntaments per a promoció 
de l'esport base. Practicament el 100% de l'esport d'aques
tes illes és en mans de les Federacions; aquestes Federa
cions no intervenen en edats baixes, perqu~ l'esport federat 
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comen~ en la categoria cadet i abans d'aquesta es fa poca 
cosa. L'única manera o la manera més clara que tenim ara 
d'organitzar esport a nivell de base que surtí barata és que 
aquest esport sigui promogut i patrocinat pels ajuntamen18. 
Per aixo proposam aques18 10 milions a l'esmena 2929, que 
no basten, pero, com voste diu, no en tenim més, no en po
dem treure més. 

El Sr Quetglas ja ha explicat el tema de les beques es
portives. Evidentment, nosaltres també varem quedar de 
pedra quan varem veure que les beques esportives d'aques
ta Conselleria sortíen del capitol d'inversions irnmaterials. 
Ens sembla millor crear un capitol per a aixo; nos al tres hi 
dedicam 20 milions, creim que tampoc no és suficient per 
als nos tres esportistes, pero és el que hi ha. Com he dit 
abans, quan parlava deIs ajuntamen18, en aquestes illes l'es
port es promou únicament i exclusivament a través de les 
federacions. Tenim 49 federacions esportives. Per a aques
tes 49 federacions esportives hem pressupostat 32 milions. 
Com poden suposar, amb aques18 32 milions ... ; M, si d'aqui 
llevam el que se'n du la Federació de Futbol, les federa
cions no se'n duen res. No és que sigui un mal camí. la fa 
estona varem donar suport aquesta idea que l'esport es faci 
a través de les federacions a partir d'una certa edat. Ara bé, 
dotem-Ies suficientment. Nosaltres posam 20 milions, afe
gim 20 milions a aquest capítol, també som conscien18 que 
no basten, pero 1i assegur que les federacions ens ho agrai
rano 

Ara M, si hem buidat tot el Capítol d'inversions imma
terials i de nova infiastructura que no especificava clara
ment on anava, comprendran que necessitam un capitol 
d'inversions. Quan el Sr Damia Pons va exposar el seu dis- ·· 
curs sobre l'esport d'élite, que llavors va centrar en el Prin
ceps d'Espanya, ja va dir les mancances que tenen les seves 
instal.lacions. És ver que es va equivocar: la pista d'atletis
me es troba en bon estat, pero la resta d'instal.lacions són 
totalment impresentables. Molt hAbilment, el Sr Riera ens 
va dir que a la pista coberta s'hi havia fet un campionat del 
món. Aixo encara demostra més el grau de degradació d'a
questa pista, perque el campionat del món, com vos tes sa
ben, va ser de petanca. Per fer un campionat del món de 
petanca s'ha d~ posar arena en terra; per tant, si poden po
sar arena damunt una pista esportiva ja em diran vostes de 
quina parlam, és a dir, pot ser que el campionat del món de 
petanca anas molt M - per cert, era femení, eh? - pero és 
una demostració clara i palesa que aquesta pista és tatal
ment inutilitzable per a altres espor18. 

L'experiencia clara va ser que l'any passat s'hi va realit
zar la fase final del campionat de Msquet, categoria juvenil, 
i a pesar que aquí dins un procuri anar en contra del Go
vern, perque ere u que no té raó, cIar, quan un és defora, 
com que forma part de tot aquest món, se sent un poc pro
pietari. La veritat: quan vaig veure que quan els jugadors 
alC(aven el cap per mirar el cercol es trobaven amb un Uum 
penjat als costa18, la cara em va caure de vergonya. Bé, i de 
la piscina, no en parlem. 

Per tant, nosaltres creim que el Prfnceps d'Espanya ne
cessita una forta inversi6. N'hi posa m 50, Sra Consellera, 
perque no en tenim més; si el Sr Capó ens n'hi deixa posar 

més, encanta18, els hi posarem. També li hem deixat 10 mi
lions per invertir a Cala Nova. És un tema que no tenim 
massa clar, pero creim que la importancia de la instal.lació 
reclama un mínim de 10 milions. 

Per al final hem deixat una esmena que no té res a veu
re amb aquest ajustatge de pressupost, aquesta ja és dife
rent i és la 2932, que simplement és el conveni amb el 
MEC, el conveni amb el Ministeri d'Educació i Ciencia per 
a instal.lacions esportives. No perdem de vista que són ins
tal.lacions esportives, nosaltres creim que estarien millor 
dins el programa d'espor18, és a dir, que quan aquestes ins
tal.lacions s'hagin acabat, o mentre es fan, s'han de revisar 
per veure si es fan d'acord amb les necessita18 que han de 
cobrir. Per tant, creim que la Direcció General d'Espor18 
esta més capacitada que la Conselleria de Cultura i Educa
ció per avaluar si aquestes instal.lacions es fan bé. Moltes 
gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Supos que els Portaveus 
hauran vist que contestam al final d'aquests grup d'esmenes 
per raons de temps, que no és per fer cap descortesia a cap 
Grup. Si oblit qualque esmena, m'ho diguin; no ha hauré 
fet intencionadament. 

Quant a les esmenes que ha defensat el Grup CDS, dir 
que sempre coincidim en els plantejamen18, aixü ja se sap, 
el que passa és que els recursos són escassos, l'argument de 
sempre. Nosalties també voldriem posar més dotació per a 
beques esportives, pero llevar-ho d'una altra secció ens 
crea problemes, ens costa feina i en tat cas hauria de ser 
una mica de consens entre ells, a posta tal vegada hi ha el 
Consell de Govern per si de cas fos necessario No donarem 
suport a les es menes , no perqu~ estiguem en contra de les 
beques esportives, sinó per aquestes raons. 

Quant a les esmenes del Grup NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, dir que naturalment estam d'acord amb 
l'esport escolar, que els doblers no basten i que efectiva
ment n'hauriem de posar més, cosa en la qual hem coinci
dit to18 els Portaveus, tant el del Grup SOCIALISTA, com 
el del CDS i vostes, que efectivament falten els doblers, pe
ro repetir l'argument de sempre: els recursos són escassos. 

Quant a les esmenes del Grup SOCIALISTA, dir al Sr 
Serra que el felicit si els dimonions - com ell ha dit - no li 
toquen la seva secció, per M que tanmateix li vull dir que li 
varen tocar i no se'n va adonar, perque a I'esmena 2923 que 
havíem esmentat abans hi havia una baixa de 30 milions. 
Veig que aquesta va passar, pero afortunament no es va a
provar, la qual cosa vol dir que la seva idea de donar de 
baixa els 50 rnilions de pessetes pot continuar en vigor per
que esta quadrat en 50. 

A voste no li agrada la partida d'"altres treballs", de 23 

.... 

... -
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milions de pessetes, perqu~ diu que és indefinida, i tampoc 
no li agrada la denominació del Capítol 64.000, d'inver
sions de canlcter irnmaterial, de 50 milions de pessetes. 
Efectivament, ho comprenc, no ti agrada. Fora d'aixo, la fi
losofia d'actuació que vost~ planteja ens pareix bé, en el 
sentit que més o manco totes aquestes actuacions es fan, no 
amb la intensitat que voldrtem, pero sí a mesura que ens ho 
permeten les disponibilitats pressupostaries. 

Ara bé, aquesta partida 64.000, d'inversió de canlcter 
immaterial, se materialitza de qualque manera. Vost~ ha 
dit que l'any passat hi havia 25 milions de pessetes, es varen 
fer uns programes, s'han fet uns convenis, s'han fet unes in
versions en fotofínixs, rercols de Msquet, etc., etc., al Prfn
ceps d'Espanya, jo no sé qu~ més volen per 25 milions de 
pessetes. VulI dir que al final la inversió es concreta d'una 
manera o de I'altra i que, per tant, també hem d'esperar 
que aquests 50 milions s'aniran materialitzant. El que passa 
és que aixo no s'ha d'interpretar com que si es volgués ama
gar a l'Oposieió la forma de gastar, el problema és que dins 
aquesta informatitzaeió només hi ha una retxeta per a cada 
activitat i haver d'explicar tot aixo fil per randa en una ret
xeta ... ; lógicament cada Conselleria fa un sac i diu: tot aixo 
li direm de caraeter immaterial perqu~ són inversions de 
molt difícil concreció, no són fixes, pero normalment, al fi
nal, l'any que ve vost~ ens donara la raó: tal vegada s'hau
ran materialitzat fins i tot amb els mateixos eriteris que 
vost~ ha exposat. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA I VICH: 

Gracies, Sr President. Només és per aclarir un error al 
Sr Capó: Les inversions immaterials de l'any passat no eren 
25 milions, Sr Capó, ni pensar-ho, eren 135 milions, i el se
nyor que ens va explicar en que s'havien invertit només va 
esmentar convenis amb la Federació d' Atletisme, convenis 
amb la Federació de Tennis i inversions en el Prínceps 
d'Espanya: fotofínixs, rercols de basquet i els salts de perxa 
(deficiencies de so) uns rercols de basquet hem de fer un 
pressupost de 135 milions, ja ti va dir i li ha repetit avui el 
Sr Pons que aixo no és més que miseria. Concretin (defi
ciencies de so) necessita una forta inversió i no immaterial, 
li assegur que és material i si vol poden emprar el Material 
Borras, pero li assegur que la que necessiten és ben mate
riaL Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

En primer !loe passam a votació l'esmena 3410 del 
Grup Parlarnentari CDS. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vats a favor, 26. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació i passan a votar les es
menes 3287, 3288, 3289 i 3290 del Grup Parlamentari NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 28. Abstencions, 1. Queden rebutjades les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació. Sr Serra, es poden votar lo
tes conjunlamem? }>assarn a votar, idO, les esmenes 2929, 
2930,2931,2932 2933,2934 i 2935 del Grup Parlamenlari 
SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 28. Abstencions, 1. Queden rebutjades les esmenes que 
acabarn de sotmetre a votació. 

Per defensar les esrnenes 3291, 3292, 3293 i 3295 del 
Grup Parlarnentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, 
té la paraula el Portaveu Sr López i Casasnovas. . 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Grkies, Sr President. Aquestes esmenes fan referencia 
a la conservació i protecció del patrimoni arqueologic, his
torie i monumental, pero jo voldria centrar l'atenció en una 
esmena concreta, la 3295, que fa referencia a la conservació 
deIs béns d'inter~ cultural de les Illes Balears. Ha vull fer 
perque sovint - i és positiu que es faci - es declaren béns 
d'inter~ cultural uns irnmobles o mobles de les Illes Bale
ars. La tramitació és llarga, té una s~rie d'informacions, 
d'acords, pero una volta aprovat queda l'assignatura pen
dent, queda declarada la conservació del bé d'inter~ cultu
ral. Si no hi ha una polftica pressupostaria que doti de fi
nan~ció aquests programes, la declaració de BIes sera actO, 
una mera retxa dins l'aigua, no en quedara res, el bé d'inte
r~ cultural quedara molt bé per recollir-lo en una publica
ció de la Conselleria, pero el problema no és aquest, corn 
vost~ saben perfectarnent. 

La nostra esmena hi aporta 40 milions de pessetes. És 
cIar que aquests 40 milions han de sortir d'alguna banda; 
surten de la Secció 17, vost~ ja sabem a quina ens referirn, 
una Secció que per a nosaltres és important, pero no tant, 
perque nosaltres donam més prioritat a la conservació que 
no a la destrucció de béns d'inter~ cultural i paisatgístie. 
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Ajuts al Servei de Patrimoni d'Ajuntaments, 3 milions 
de pessetes. Ajuts a repartir ben escassos, potser hi haurA 
dos o un i mig ajuntaments beneficiats, pero d'aquesta ma
nera almanco intentarem, com ja fan alguns Consells Insu
lars, que els Ajuntaments tenguin un polftica concreta de 
protecció del patrimonio Són mesures de foment, si volen, 
de potenciació, de motivació. També creim que una fórmu
la possible és conveniar. Per a~, en el Subconcepte 48, és a 
dir "tranfer~ncies a famflies o entitats sense fi de lucre", si 
aquest Parlament ho aprova, nosaltres hi posariem una 
partida de 5 milions de pessetes. 

El mateix hem de tenir en compte per a les qüestions 
de millora deis servei ja creat. Per a~ al Capitol n, Servei 
d'Arqueologia i protecció de patrimoni, hi afegirfem, és 
una esmena d'addició, 5 milions de pessetes. D'aquesta ma
nera, i reconeixent que en aquest Capitol ens han aprovat 
alguna esmena, creim que fariem un favor a la conservació 
del nostre patrimoni. GrAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes grAcies, Sr President. Molt breument ger dir al 
Sr López i Casasnovas que molt bé; que efectivament voste 
ha parlat clar, aquesta vegada ha parlat clar i ha dit que els 
doblers surten d'altres seccions, que surten d'altres lloes, 
que efectivament voste és més partidari de la protecció deIs 
béns culturals i de la conservació dels béns paisatgfsties que 
de la destrucció. Bé, vost~ ho entenen aixf, pero nosaltres 
tampoc no som partidaris de la destrucció paisatgfstica i el 
fet de millorar una xarxa de carreteres, per exemple, no ho 
consideram una destrucció paisatgística, a pesar que sem
pre rapinya qualque arbre. 

Es una qüestió de prioritats, com hem dit sempre.En
tronca amb les explicacions que li he donat abans, les seves 
esmenes són molt positives, són molt lloables, totes són de 
puja, pero s'ha de llevar de qualque lloc i nosaltres ja hem 
llevat tot el que hem pogut llevar. Li hem aprovat altres es
menes a aquesta Secció, com vosté ha dit, ara no tenc el 
nombre, pero n'hi hem aprovat d'altres i ja es va discutir 
amb bones. Ara, em sap molt de greu, peró no li podem do
nar suport per les raons que he dit abans. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 
2969 i 2970 del Grop Parlamentari SOCIALISTA el a 
aquest mateix Subprograma, té la paraula el Diputat Sr 
Pons. 

EL SR PONS I PONS (DamiA): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Duc el mapa, no és d'especial interés, estiguin tran
quils, és per no perdre cap talaiot durant el debat. 

Es poden servir interessos contraposats? El Govern 
d'aquesta Comunitat Autónoma ¿pot impulsar al mateix 
temps la destrucció del que hi ha, de les muntanyes, dels 
boscos, del patrimoni documental i al mateix temps practi
car la protecció? Nosaltres creim que no, francament. El 
Grup SOCIALISTA estA per una postura netament protec
cionista, no es pot discutir si s'ha de protegir o deixar de 
protegir, s'ha de protegir perque és un imperatiu constitu
cional i estatutario 

En matéria arqueológica tenim una riquesa molt gran, 
molt mal coneguda, pitjor conservada, mig inventariada, i 
que passa? Que quan feim balan~, com no fa molt va fer la 
Sra Consellera, que ara ha aprofitat el recés per sortir, fent 
l'inventari de diversos municipis de Mallorca es va adonar 
que en qüestió de 30 a 40 anys s'havien destruit un 20 o un 
30% deis jaciments. Podem continuar tolerant aquesta des
trucció? És una cosa que no es afecta? No és competencia 
nostra? És competencia nostra, ens afecta, ens trobam sota 
un imperatiu constitucional i estatutario 

Malgrat aixó, en aquesta materia no hi ha una vertade
ra actuació, i posaré un exemple. Un deis jaciments més 
ríes de les Illes Balears - precisament és un deIs afectats per 
aquesta esmena, per bé que quan la vaig redactar no en te
nia coneixement -, que es troba dins el municipi d' Arta i, 
per tant, afectat per l'esmena 2966, és el poblat talaiótic de 
Ses PaIsses, una petita ciutat prehistorica voltada de mura
des, un jaciment riquíssim, estudiat, recentment netejat per 
la Conselleria de Cultura de la Comunitat Autónoma en 
col.laboració amb l'ajuntament. 

Que passa? En saben res del que passa en aquest po
blat? Dones mirin: aprofitant que s'ha netejat i que han lle
vat els bordalls d'alzines i mates que hi havia, uns grups de 
jovenets de la comarca van allcl amb les seves motos i prac
tiquen trial per damunt els jaciments de Ses PaIsses d'Arta. 
Són responsables d'aixó? Sí, perqué aquí dins mateix es va 
negar que s'oferfs a aquest jovent nostre que ha d'anar a 
qualque part a fer les seves practiques que agafassin zones 
degradades per activitats extractives - peu de la Serra de 
Tramuntana, centre de l'illa, zona de Sineu - i hi construls
sin circuits per practicar-hi el seu esport. Com que se'n va
ren desentendre, aquests joves ara van al poblat talaiotic si
tuat al sud de la vila d'Arta. 

Per tant, tat va lligat. Si no hi ha una polftica d'atenció 
a un sector juvenil, aquest sector ens desborda i el trobam 
damunt un jaciment prehistóric que teoricament hem de 
protegir. Pero l'esmena, qu~ planteja globalment? Planteja 
un pla sistemcltic d'inversions en materia d'excavació i nete
ja de diferents jaciments: el talaiot de Cúber, situat prop de 
la vila de Son Servera; els talaiots situats a la zona de mun
tanya del municipi de Sa Pobla, que no té solament pla i 
marjals, sinó que té una petita zona de muntanyes situades 
entre la carretera de Palma-Alcúdia i els termes de Campa
net, Pollen<;a i Alcúdia, on hi ha una gran riquesa de jaci
ments arqueologies; el terme d'Artcl, riqufssim - el cas del 
poblat talaiotic de Ses PaYsses només és un entre tants -; els 
talaiots de Calicant, en el terme de Sant Lloren~; el poblat 
talaiótic de Calderitx, en el nou municipi d'Ariany, i també 
la zona de Muro, un municipi afectat per la presencia de 

~ -: 
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les urbanitzacions costaneres, per unes segones resid~ncies 
que van ocupant la zona entre la costa i la vila i que, per 
tant, afecten aques18 jaciments. 

Es pro posen 62 milions de pessetes per entrar en 
aquesta actuació i, no diré posar fi perqu~ no es poden fer 
mirades, pero sf donar la volta a la situació d'abandonisme 
que es ara es practica. Actualment les excavacions estan pa
ralitzades, es limiten a fer una mica de neteja deis talaio18, 
a fer una mica d'inventari amb una lentitud impressionant. 
Recordem que vostés varen votar en contra de fer un petit 
inventari de les zones afectades fins i tot per les noves vies 
de comunicació tipus autopista, que donen Uoe a destrue
cions irreversibles; per tant, vostés practiquen la política 
del "no" i mentre practiquen aquesta política dins aquest 
camp hi ha una labor sistemMica de degradació i de des
trucció irreversible. 

¿D'on han de sortir aques18 62 milions de pessetes per 
dur endavant aquest pla d'inversions i neteja de jacimen18 
prehistorics? Si m'ho permet, Sr Capó, li sortiré a camf i 
l'ajudaré a sortir de la parada de les cebes, per posar-nos al 
nivell de llenguatge del mul del president. Si l'esmena és a
provada, sortiran d'inversions immaterials en materia d'E
ducació. Creim, Sres i Srs Diputa18, que aquestes inversions 
immaterials són un invent semantic molt interessant. Tal 
vegada passanl a la historia de la literatura parlamentaria, 
pero no creim que com a lfnia d'actuació polftica dugui 
massa enfora. EIs altres 12 milions sortirien de subven
cions; 50 d'inversions immaterials i altres 12 de subven
cions. 

Som absolutament contraris tant a les inversions im
materials com a les subvencions indiseriminades. Quan vo
tam un pressupost, tant si el votam a favor com en contra, 
ens agrada saber on aniran eIs doblei's, i la política que sis
temiHicament practica aquest Govem i aquesta Conselleria 
de Cultura és reservar grans tallades per moure-Ies d'una 
forma lliure, que generalment van - i aixo s'hauria de quan
tificar quan sigui el moment - de cara a aconseguir una bo
na imatge, no fruit d'una bona poHtica, sinó d'una bona in
versió informativa. Moltes gracies. 

EL SR PRESLDENT: 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Amb aquest mateix to 
distés que hem discutit aquesta Secció 13, jo li volia dir, Sr 
Pons, que de tat aquest conjunt d'esmenes - no sé si les ha 
defensat totes, perque és molt dificil seguir una defensa que 
es fa per agrupacions - pel que fa al primer grup, em parei
xen bé les idees de tipus arqueologic que vost~ exposa, ja li 
vaig dir que teniem el 100% de Menorca, el 80% d'Eivissa i 
el 50% de Mallorca, segons les priorita18 arqueologiques i 
tal. Aixo són actuacions molt concretes que voste apunta, 
fruit de la seva inspecció i de la seva formació en aquest 
camp, pero parlant de números, perque els pressupos18 són 
un tema de números, resulta que per donar satisfacció a 

aquestes activita18 voste pro posa una baixa de 62 milions 
de pessetes al Subconcepte 42.20.03, que és un subprogra
ma que en total té 66 milions de pessetes i voste n'hi lleva 
62 per atendre aquestes activita18 arqueologiques i de res
tauració de peti18 indre18, encara que importan18, de les 
nos tres illes. 

Resulta que si aprovassim aquesta esmena i llevassim 
62 milions deIs 66 que té el Subprograma 42.20.03, no po
dríem elaborar la normativa basica i convenis amb els mi
nisteris, no podrfem fer el Pla d'Avaluació i Correcció de 
l'Ensenyament, que és precisament la tasca a la qual es de
dica la Direcció General d'Educació, el sistema i plans edu
catius,l'ordenació i avaluació de l'ensenyament en llengua i 
cultura. És una preparació de les transferencies del dia de 
dema que s'hauran de fer si tenim competcncies en Educa
ció. Qu~ vol dir, aixo? Voste diu que nosaltres nomes des
tru'im i que vostes 'construeixen, i jo deman: No seran vos
tes els qui volen destruir les competencies que pugui tenir 
el Govern en mal~ri a d'Ec1ucació? ¿No sera que vOSles ja 
tenen previst que com que no han de venir les compet~n
cies en mat~ria d'Educació, val més dedicar els doblers a un 
altre lloc? Aixo són preguntes que jo he de fer, perque con
sider que el Partit SOCIALISTA no improvisa i supos que 
no ha posat aquesta esmena de llevar 62 milions de prepa
ració de transferencies deIs 66 que tenia si no té una justifi
cació. 

Si efectivament vost~ pensa aixf i les ha posat a posta 
perque pensa que no hi haura transferencieS en materia 
d'educació, jo també ho lamentaria i diria que en aquest 
cas la destrucció educativa del día de dema comen~ pel 
partit socialista. Ara bé, si el que vol dir és que no falta em
prar cap dobler per a aixo, perque l'organització que té el 
partit del Govern en materia d'Educació és tan perfecta 
que quan hi hagi tTansferencies ni tan sois no ens haurem 
de preocupar de res, perque tot s'haura programat i limitat 
perfectament, aleshores em penneti dir-li que la prepoten
cia de Madrid també ha arribat a aquestes illes. 

. Quant als altres grups d'esmenes, vos tes també plante
gen de donar un pla de restauració d'elements d'arquitectu
ra popular, cosa que crec bona, que es necessari que es res
taurin, pero necessita 100 milions de pessetes que vos te lle
va del 42.20.02. A qu~ es dedica el Subprograma 42.20.02? 
Aixo encara no ho ha tocat. Bé, jo ja ho defensaré i voste 
llavors dira el que vulgui i no importara intervenir més. El 
Subprograma 42.20.02 es dedica a cursos de reciclatge, con
venis amb la universitat i altres institucions, convenís d'in
tercanvis d'estudian18, planificació i realització 'de cursos de 
reciclatge de professors, etc., etc., i també per estar dins els 
sistemes i plans educatius i el reciclatge d'aixo, que té un 
pressupost de 123 milions de pessetes i vost~ n'hi lleva 100. 
Cree que hem de coordinar aquesta esrnena amb les ante
riors i que serveixen els mateixos argumen18; supos que no 
duen el mal amagat, com es diu vulgarment, i que ens ho 
dira amb tota franquesa. 

Quant a la seva preocupació per to18 aques18 indrets 
histories o arqueologies entranyables, jo la compartesc i ti 
vull dir que efectivament és lamentable que hi vagin els 
a1.lo18 afer trial; que ho destrueixen i que és un patrimoni 
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que una vegada destrult és irrecuperable. Etectivament jo 
compartesc la seva preocupació, pero també ti vuIl dir que 
a posta la Conselleria de Cultura ha d'inverlir en aixo que 
no agrada a vos te, en pubticítat; ha d'invertir en publicital 
per conscienciar aquests jovenets perque no facin aquestes 
coses. Jo imagin que eIs joves necessiten molla més publici
tal que la campanya del "pónrelo. Pónsefo", perque crec que 
ni aixó evitarA els IriaJs en aquests lioes que voste ha asse
nyalat. 

EL SR PRESIDENT: 

En primer Uoc, Sres i Srs Diputats, passam a la votació 
de les esmenes 3291, 3292 i 3293 del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 28. Abstencions, 1. Queden rebutjades les esmenes que 
acabam de sotmelre a vota ció i passam a votar les esmenes 
2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969 i 2970 del Grup Parla
mentari SOCW . .rSTA. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 28. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 46.80.02, protecció del patrimoni, hi 
ha mantengudes un nombre important d'esmenes del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, que pareix que es valen defen
sar per separat. Una per una o valen fer grups? 

Per defensar l'esmena 2957 del grup Parlamentari SO
CIALIST A, té la paraula el Diputat Sr Damia Pons, que si 
en vol agrupar algunes ja li ha agraesc d'entrada. 

EL SR PONS I PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats: EIs voldria situar en 
aquesta vall de Taló, que tal vegada molts de vostes no co
neixeran, perque no és d'accés f:lcil. Aquesta vall, que no
més té una entrada - és com una paella, han de sorHr pel 
mateíx lloc que hi entren - es troba darrera les famoses 
Fonts Ufanes de Campanet, de les quals VOS les hauran sen
tit parlar. És un espai no molt gran que té olivars, alzinars, 
pinars,en total abandonament, i ha sortit I'oportunitat que 
I'Ajuntament de Campanet ho pugui adquirir i convertir-

ho en un espai público 

Té un gran avantatge, que al mateix temps és un in
convenient: que el camf d'accés té una llmplaria molt limi
tada que impedeix ¡'accés del trllnsit rodat t, que per tant, 
garanleix que només s'hi pot accedir fent excursionisme a 
peu. Entenem que una poHtica d'adquisició d'espais des ti
nats a l'ús públic, en aquest cas un ús públic absolutamenl 
necessari, perqu~ l'abandonament deis olivars, la invasió 
deis pins i la invasió de les carritxeres han convertit aquesta 
vall en un polvorí. En prengui nota, Sr Conseller d' Agricul
tura, que tal vegada no tardarem molt a veure-ho devorat 
per un incendi, que no s'aturarll a la vaU de Taló, sinó que 
pot arribar fins al Puig Tomir. 

Per tant, aquesta actuació seria positiva tant a nivell de 
recuperació d'un espai agrari abandonat com de protecció 
d'uns elements de cultura popular - hi ha dues cases del se
gle XVIll utilitz.ades per les collidorcs d'oliva , quan es co
liia oliva, nombrosos marges i un caIJÚ empedral en estat 
de degradaci6, peró que es podría recuperar -, de manera 
que seria una iniciativa molt positiva, repetesc, que si tu aria 
una zona d'accés per aIs vianants i d'esplai - és molt prop 
del pla, s'hi pot accedir caminant 20 o 25 minuts - no no
més per al municipi de Campanet, sinó per a tata la comar
ca. 

Per aixo plantejam que la Comunitat Autonoma ajudi 
amb 3 milions de pessetes a l'adquisicó d'aquesta vall, que' 
té un preu de mercat molt reduH, perque no interessa com 
a segona residencia a causa del seu accés limitat, estricta
ment per a vianants. Moltes gn\cies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2971, té la paraula el Diputat Sr 
Costa. 

EL SR COSTA 1 SERRA: 

Grllcies, Sr President. Si m'ho permet, l'agrupare amb 
la 2985. L'esmena fa referencia a la restauració de les tor
res de defensa d'Eivissa. Fa uns anys ja es va ter una restau
ració d'aquestes torres, pero tot i ser important va ser insu
ficient. Presentam aquesta esmena per superar la deteriora
ció d'aquestes torres de defensa, que avui representen una 
part important de la nostra cultura i, a més, són un centre 
d'atracció per al turisme, que és l'única font de finan«ació 
de les illes d'Eivissa i Formentera. Aquesta és la motivació 
essencial d'aquesta esmena. 

Respecte de l'altra, la 2985, fa referencia a la restaura
ció del Caslell d'Eivissa. Voldría assenyalar que aquesta es
mena no afecta només els habitants d'Eivis a, ¡nó que 
quan parlam del Castell d'Eivissa parlam d'un patrimoni de 
les Dles Balears, on sempre hi ha hagu! un consen i, upos 
que per equivocació - esper que els membres del Govern 
ho rectificaran - 5ns i toc avui sur! reflectit en un mitja de 
comunicació que hi ha una volumal polltica de fer actua
cions en un deis patrimonis més importants que tenim, que 
és Dalt Vila. 

(Continuara.) 
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