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PROJECTE DE LLEI R.G.E. NÚM . 3491/92. DE PRESSU POSTS G E NERALS DE LA COMUNITAT AUTONOMA
DE LES ILLES BALEARS PE R A L'ANY 1993.

Té la pélraul a, ido . el Sr. Pascuéll per un te mps
de deu minuts.
EL SR. PAS C UAL l AMORÓS :

EL SR . PRESlDENT:
Sr. Presid e nt, Sres. i Srs. Diputats.
Sres . i Srs. Diputats, bo n di a a tots . Comen <;a m
aqu est ordre del dia, que té com a punt únic el debat i aprovació , si així pertoca. del dicta men de i::l comissió d :Hi se nd a
i Pressuposts del Projecte de Ll e i núm. 3.491 de Pressupost
Genera l de la Comunitat per al 93 .
Comen<;am en primer lIoc pel text articulat, i el primer bloc entre els quals es divide ix el text articulat correspon
a credits inicials, article prim e r, qu e no té esmenes . En conseqüencia, passaríem a la votaci ó d 'aquest article.
Votació, ido, de I'artiele primer.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor?
Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor?
Gracies, es poden asseure.
Abstencions no n'hi ha.
Trenta vots a favor, vint-i-set en contra; en conseqüencia queda aproYat 1'article primer.
El bloc segon corresponent al text articulat corres pon
als credits, les seves modificacions i despeses plurianuals.
Aquest bloc agrupa els artieles del 2 a 1'11.
Obrirem el torn de defensa de les esmenes presentades pels distints grups a aquest bloc, i per fer la defensa de
les seves esmenes té la paraula el Grup Parlamentari Mixt,
el Sr. Pascual.

Defensaré les esmenes 3967, 3968, 3969, 3970,
3996, :1 971, 3972 i 3973 . La 3980 es clón a pe r decaigud3 ,
o es retira, tal com vul gueu, Sr. President.
Aquest conjunt d'esmenes van en un sentit, totes
elles, que és el de dur I'ambit de llibertat dins la ConselIería d'Hisenda i del Govern Balear, amb I'execució
d 'aquests pressuposts a una nivells semblants als que hi
ha hagut en els pressuposts de molts d'anys anteriors.
Des que hi ha majoria absoluta, s'ha fet una modificació
al 'articulélt per part de la majoria que consisteix a donar
manega ampla al Govern per fer i desfer en els pressuposts, de tal manera que alle que a la Iiquidació és el
mateix, gairebé podríem dir que s'assembla com un ou
a una castanya amb el projecte que s'aproya aquí. Aixo,
evidentment és molt dolent. Recordem que la democracia parlamentaria va comen<;ar a Anglaterra, precisament per discutir els pressuposts, i va esser, per tant, el
control i la redacció de pressuposts la primera feina que
varen tenir, ja fa molts de segles, diríem, els regims
democratics.
- A -1 'article 2, tenim una esmena tecnica, que,
sincerament, no comprenc com no s'ha aprovat, perque,
en la meya opinió, la diferencia entre un apartat i un
paragraf és molt clara, en el sentit que un apartat és
dóna quan un article diu 1, 2, 3, 4; esta subdividit en
trossos numerats amb els números 1, 2 i 3: aixo són
apartats. 1 quan no hi ha aquests números, són panlgrafs, sigui perque hi ha uns punts i a parts que no esta n
precedits de cap número ni de cap lIetra o sigui perque
hi ha uns punts i a parts, com en el cas de l'article 2,
que estan subdividits en lIetres, com a, b i c, en aquest
caso Per tant, aquesta esmena, és una esmena, la 3.967,
totalment tecnica i, repetesc, no entenc com no s'ha
aproyada. Proposarem posar-la a votació.

EL SR . PASCUAL 1 AMORÓS:
Sí, Sr. President, una qüestió, i és que, segons la
guia que se'ns ha proporcionat, el bloc primer, deIs credits
i les seves modificacions, va només fíns a l'article 8, no fins
a l'article 11, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pascual, aixo va esser modificat en Junta de Portaveus. Voste du una versió anterior a la Junta de Portaveus.
El bloc segon correspon a credits, les seves modificacions i
despeses plurianuals, i agrupa els artieles del 2 a 1'11.

La segona esmena, que és la 3.968, és una esmena de vinculació de credits. En el paragraf a -i dic
paragraf i no dic apartat- de I'article 2 diu que, en caracter general, "la vinculació deis credits sera organica
a nivell de sanció, funcional a nivell de programa i economica a nivell d 'article", i aquesta esmena 3.968 pretén
substituir "a nivell d'article" per "a nivell de concepte".
Aquesta esmena és tradicional, és tradicional de l'any
passat i d'enguany, hi ha altres grups parlamentaris que
també la presenten i fins I'any 1991, o sigui, fins que hi
ha hagut majoria absoluta, sempre la vinculació en caracter economic ha estat "a nivell de concepte" i no ha
estat "a nivell d'article" . Senzillament, aixó és obrir una

DIARI DE SESSIONS / Núm. 57/1/21 i 22 de desembre del 1992

manega no gran, sinó grandiosa, que realment fa que es
discuteixin aquests pressuposts i es discuteixi si hem de treure
dos milions d'una banda per posar-los a I'altra, i aixo no té
cap sentit perque després, a través d'aquest article 2, paragraf a, es poden fer els can vis que es vulguin fer.
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Gnkies, Sr. Pascual.
Pel Grup PSM Entesa de I'Esquerra de Menorca, té la paraula el Sr. Sampol.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:

L'esmena 3.969 fa referencia a I'article 5, punt g,
que limita els credits ampliables i fa una serie d'excepcions
on diu que també seran ampliables els subconceptes següents: interessos de deute públic, interessos de préstecs,
catastrofes naturals. Ciar, evidentment, si hi ha una major
despesa per interessos, s'han de pagar aquests interessos, aixo
és clar. Si s'ha previst un credit de deu i resulta que n'hem
de pagar onze, és ciar que s'ha de poder fer. També amb les
catastro fes naturals. Ara, l 'adquisició de quotes Isba, mantenint el mateix percentatge de participació e capital, jo entenc
que no, que aixo és una cosa que es pot preveure perfectament dins els pressuposts per tot I'any que ve davant i, per
tant, no hi ha cap motiu per haver de fer aquesta excepció
quant a l'adquisició de quotes d'Isba.
L'esmena 3.970 es presenta a I'article 7 i fa referencia a la Llei de Finances, que fa limitacions a les transferencies de credit , és a dir, se li fan unes excepcions. En concret, nosaltres proposam que aquestes excepcions es redueixin
al mínim i, a proposit, afegim que, en general, es tendran en
compte totes aquelles que s'estableixin en els apartats a i b de
l 'article 53 de I 'esmentada llei. És a dir, la Llei de Finances
posa unes limitacions que a I'articulat, a I'article 7, es treuen;
es treuen en aquests dos paragrafs a i b, i per aixo proposam
afegir-hi el paragraf c, perque aquestes limitacions siguin
efectives.
A I'esmena 3.966 es proposa, també, afegir-hi un
apartat a I'article 7.
L'esmena 3.971 fa referencia a l'article 10, les des peses plurianuals. Les despeses plurianuals, jo vu!l recordar que
a la Llei de Contractes de l 'Estat, no, deu esser a la Llei
General Pressupostaria, si no vaig malament, diu que es
poden aplicar a un nombre d'exercicis que sera no superior
a 4, perque hi pot haver una obra que duri un parell d'anys,
2, 3, maxim 4. Aquí es pro posa que siguin 5, i nosaltres,
amb aquesta esmena, el que pretenem és homologar les nullitats a la llei aplicable amb caracter general a l'Estat, perque
pensam que 5 anys no tenen gaire sentit i que 4 són més que
suficients.

Gracies, Sr. President.
En aquest primer bloc d'articles sois tenim dues
es menes presentades. La 3.994 fa referencia a I'article 6,
que diu que "els credits pressupostaris només podran
esser modificats amb subjecció al disposat en aquesta !lei
i a la Llei de Finances de la CAIB " , i dins I'articulat s'hi
afegeix una frase, que és la que proposam suprimir, que
diu que també els credits podran esser modificats d'acord amb les normes de desenvolupament de la present
llei. Nosaltres entenem que les modificacions de credit
han de tenir I'empara d'una llei aprovada pel Parlament,
i no es poden deixar a la discrecionalitat de l'Executiu.
Record el darrer informe de la Comissió Tecnica -pens
que era respecte a la liquidació de pressuposts de l 'any
1988- que recomanava taxativament la subjecció de totes
les modificacions de credits a les disposicions de la Llei
de Finances i pegava una bona estirada d'orelles al Govern perque s'havia incomplert la llei en algunes ocasions. Per tant, entenem q1.Ie aquesta frase sobra i s'hauria
de suprimir, perque tant la Llei de Pressuposts que
discutim com la Llei de Finances estableixen clarament
quins han d'esser els criteris i les normes que regulin les
modificacions de credits.
La segona esmena d'aquest bloc, la 3.996 , és a
I'article 7. Veim que a I'articulat d'enguany s'ha suprimit un apartat que nosaltres proposaríem recuperar, i
diu -ho !legiré- que "no podran minorar ni incrementar
credits que, com a conseqüencia de transferencies anteriors, hagin estat objecte d 'increments o minoració respectivament, a no ser que afectin credits de personal o
es derivin d'un traspas de competencies al Consell Insular". Bé, nosaltres entenem que aquest panlgraf I'única
cosa que fa és recordar que s 'han de complir les prescripcions de la Llei de Finances i, no sabem si ha estat
un oblit, pero, en tot cas, entenem que la Llei de Finances és taxativa al respecte i que aquest punt c s'hauria
d'incorporar a I'article 7. Moltes de gracies.
'.

EL SR. PRESIDENT:
En concordan<,:a amb aixo hi ha l'esmena 3.972, del
segon paragraf de I'apartat 1 de I'article 10, on ens sobra el
quart any, i per aixo també feim aquesta esmena de supressió referida al quart any. A l'article 10/3 es proposa la modificació de 1'actual i proposam que hi ha d 'haver un informe
previ de la intervenció abans de la direcció general de pressu post per a I'adquisició i modificació de despeses plurianuals; o sigui, aixo és un control de legalitat que no existeix a
1'actual redacció i que proposam que hi sigui. 1 aixo és tot.
EL SR. PRESIDENT:

Gracies, Sr. Sampol.
Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. AIfonso .
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
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El metode que hem inaugurat enguany per fer
aquest debat pressupostari, sobretot a nivel! de I'articulat,
crec que fa bastant difícil que els diputats puguin fer un
mínim seguiment del que s'esta debatent i de I'abast de les
esmenes i els artides que s'estan veient avu i. Hem estat tots
d'acord amb aquest tipus de debat, peró crec que després de
I'experiencia d 'avui, amb tota seguretat ens I'haurem de
tornar a plantejar, encara que hi hem estat tots d'acord. Per
aixó, des d 'aquesta tribun a faré defensa no exactam ent de les
esmenes de forma concreta, sinó de les esmenes que, en la
meya opinió, tenguin un abast més general i possiblement
alguna d'elles, del munt que tenim, dins aquest conjunt, ni
importi. Per tant, em disculpin, si quan votin vostes no pugui
tenir opinió sobre alguna esmena perque no s'ha pogut defensar. De totes maneres sé que votaran el mateix, peró em
sap greu.
En aquest bloc C!'esmenes, en la meva opinió, n'hi ha
un caramull que són d'una importancia molt gran. La primera d'elles ve a l'article 2. El Sr. Pascual ja en parlava . Parlant
de a que es vinculen económicament els pressuposts de la
Comunitat Autónoma. El Govern ens proposa una vinculació a "nivell d'artide". La resta de grups propasa una vinculació a "nivell de concepte" . Que vol dir, aixó? Una paraula
molt simple, "a nivell d'article", "a nivel! de concepte". Que
vol dir? Vincular "a nivel! d'article" vol dir que el Consell de
Govern o un conseller dins la seva secció pot, una vegada
acabat el debat dema vespre, no sabem a quina hora, per
simple resolució del conseller, canviar coses realment molt
importants. Per exemple, si agafam qualsevol punt del pressupost, podria fer canvis tan importants dins capítol d'inversions com per exemple dins la Conselleria d'Economia (que
aquí hi ha el conseller) i les inversions materials passar-les
totes a immaterials. Podria, perfectament, sense cap tipus de
problema, passar de sous del grup C a despeses de Seguretat
Social; o de compra de material d'oficina a publicitat, propaganda i despeses de representació . Nosaltres creim que una
vinculació en aquest niveJI, és a dir, que no vincula practicament res que un poquet més que el capítol, no és una vinculació que ens pugui dur a estar discutint aquí hores i
hores, partida a partida. És obvi que, per aixó, el nostre grup
i la resta de grups demanem que a nivell económic la vinculació fos "a nivell de concepte", que precisa un poquet més
a que esta obligat el Govern.
Nosaltres ja sabe m que quan un govern té majoria
absoluta creu -i aquest Govern ho demostra- que no esta
obligat a res. Dones sí; un govern, encara que tengui majoria
absoluta, esta obligat a complir les lIeis, el pressupost, etcetera. 1 en aquest cas li donam, aquest parlament li donara, la
majoria absoluta li donara, la !libertat de poder fer del pressu post el que vulgui, alió que Ji vengui en gana. No només
el Govern, qualsevol deis consellers. 1 jo gosaria dir quasi
qualsevol deis directors generals. Primer tema, per tant, que
creim que és surrtmament important dins aquest debat pressupostari.
El segon tema que així de passada voldríem citar és
que també pensam que quan es modifiquen credits, senyors

del Govern, la cosa més lógica és que els diputats i els
ciutadans sapiguen que es modifica. 1 actualment no hi
ha ningú, ningú, en aquesta comunitat autónoma, en
aquest país, que tengui la més petita idea de quan el
Govern modifica credits, i en modifica molts -30% de
tots els pressuposts modificats l'any passat-; ningú no
s'adona d 'aquestes modificacions de credits. Ens n 'ass3bentam després de mesos i mesos, els membres de la
Comissió del 103 perque veim una relació d 'aquests
credits modificats. Pero, la veritat, de com s'han modificat, de 'gui ha pres la decisió, de qui I'ha autoritzat,
ningú no se n 'assabenta. 1 nosaltres demanam, en aquest
article 3, que es publiquin en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autónoma dins un termini determinat; i
demanam que es publiqui dins un termini determinat de
dos mesos perque si els pressuposts serveixen per a
alguna cosa, obviament han de servir perque algú, qui
sigui, els diputats i els ciutadans, pugui fer un seguiment
d'aquests pressuposts.
Tercer bloc d'esmenes d'aquestes que ara defensam . El que pot ampliar o no el Govern. En principi,
a 1'artide 5, "els credits ampliables i generació de credits", hi ha una partida, la 611101 "inversions reals,
catastro fes naturals", que nosaltres consideram que
novament no es pot ampliar, si no hi ha cap justificació
en aquest moment perque ningú no intenti ampliar-la ..
VolÍem dir, aprofitant, que l'incompliment de la lIei per
part del Govern en aquest tema és absolutament aclaparadora. El Sr. Gilet, obligat des que va prendre possessió
i va cedir per coses de les Q.uals-ara no parlarem, i el Sr.
Huguet va cedir el seu Iloc de vice-president a un vicepresident no nomenat que és el Sr. Gilet, té l'obligació
cada quinze dies de venir al Parlament a explicar que
s'ha fet amb el credit extraordinari de les famoses pluges de I'any 89 i I'any 90. Tenen l'obligació de venir a
explicar-ha al Parlament o de tanear el tema, presentar
la liquidació definitiva. Jo crec que no valen presentar
la Iiquidació definitiva. Jo crec que no poden presentar
la Iiquidació definitiva perque seria donar-nos la raó.
Dotze mil milions de pessetes els han gastat tres o quatre mil; no poden venir aquí a presentar la liquidaeió
definitiva. Pero si no presenten la Iiquidació definitiva,
haurien de venir al Parlament a donar-ne compte. És el
que diu la llei. Vostes, ni compleixen la lIei ni tenen la
més mínima intenció de complir-la, i per aixó no els
podem seguir permetent que puguin ampliar credits en
el tema de les catastrofes.
Un altre tema que així de passada citare m és el
que ja s'ha explicat de les despeses plurianuals. No sé
per que valen cinc anys; no en tene ni idea. Peró la
veritat és que quatre anys de moment els han sobrat i
cree que els sobraran, perque quan en volen més fan
alló de Cala Mondragó: duen un eredit extraordinari i
paguen el doble del que val a deu anys. Per tant, per
que necessiten ampliar a un any? Per que neeessiten el
debat deIs plurianuals, si quan volen ampliar arnés anys
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duen un tema al Parlament? Cas més típic, el de Cala Mondragó.
1 com a darrer tema, que jo crec que sí és molt
important, em permetran que els el llegeixi. A l'article de
des peses plurianuals hi ha una serie de limitacions, peró
curiosament s'estableix una excepció a una de les limitacions.
1 quina excepció és, aquesta? És una excepció molt simple,
així de passada. Diu: "Les despeses corresponents a la subscripció i al desemborsament de títols representatius de capitals d'empreses públiques i no públiques". És a dir, el Govern es pot comprometre sine die, per a tota la vida, sense
cap limitació d'anys, a subscriure accions d'empreses públiques i, curiosament, d 'empreses no públiques. ¿A vostes els
pareix que avui, després tots els escandols que hi ha hagut
en aquesta comunitat autónoma per la subscripció d 'accions
j per la falta de compte que s'ha donat al Parlament d'aquesta subscripció, encara ens han de proposar que puguin tenir
anys infinits, tots els que vulguin, per subscriure accions
d'empreses públiques i no públiques? Jo cree, senyors del
Govern, que amb un mínim de sensatesa vostes haurien de
proposar retirar aixo.

EL SR. PRESIDENT:
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En relació al PSM, jo crec que hi ha una contradicció entre el que vostes comenten a I'article tercer i la
disposició addicional primera, perque realment si a
vostes no els semblés bé que hi hagués una norma de
desenvolupament, perque aquesta norma de desenvolupament en qualsevol cas no podril. canviar la Ilei, de
manera que és una clausula d'estil, pero després, encara
que ho traguéssim ens quedaria la disposició addicional
primera, que diu el mateix.
1 després, crec que és important aquesta afirmació de l'article 143, del 53, pero la veritat és que és
crear completament una limitació administrativa que
evita crear noves partides, de manera que si voste fa una
modificació a una partida que no és ampliable, el fet
que després no la pugui afectar amb una altra modificació no crea més que problemes que no van al fons del
tema, a la forma.

Quant a I'altra referencia, quan nosaltres parlam
de modificacions ampliables feim referencia a que només es pugui modificar el que ha estat modificació, no
que a través d'una modificació ampliable es puguin fer
modificacions. Jo crec que és un problema de llenguatge.

Gracies, Sr. Alfonso.
Té la paraula el Consel!er Sr. Forcades.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA
(Alexandre Forcades i Juan):
Gracies, Sr. President.
Comen<;aré pel PSOE, amb perdó deis altres grups,
perque, per escandols, és la forma d 'estudiar els pressuposts.
Que un senyor com el Sr. Alfonso pugui venir aquí a dir
que es poden modificar amb aquesta vinculació inversions
immaterials en materials, suposa que no es Ilegeix els pressupostos. 64 a I'article, 60, 61, 62 a I'article. Jo no puc fer
aquests canvis. Em sembla escandalós, aixó.
Segona, el 30% de modificacions. Com sempre, esta
acumulant transferencies de credits en generacions, ampliacions, etre.tera.De manera que, jo, la veritat, en aquest nivel!,
cree que l'única cosa escandalosa és la forma d'atacar el
tema de pressuPQsts. Sr. del Grup Mixt, des del moment en
que es fa un pressupost per programes, diuen els tractadistes
que la vinculació perd eficacia j que l'important, per evitar
modificacions, és que tots els mitjans d'un programa es puguin dur de la manera més facil possible evitant el tramit de
modificacions en el programa. De totes maneres, aquest és
el meu punt de vista teóric o Si no li va bé aquesta exposició,
consider que, com acab de demostrar a sensu con/rario, la
vinculació a nivell d'article és suficient.
A mi el tema del pan'tgraf, si al grup li sembla bé,
em pareix una esmena positiva.

Em sap greu pel Grup Mixt, peró la propIa
forma d'esser d'Isba significa que a mesura que va donant avals es va modificant contínuament I'aportació de
capital deIs senyors avalats, i en conseqüencia nosaltres
ens veim obligats a manten ir el 51% per esser empresa
pública i necessitam tenir aquesta autorització per anar
modificant en decimes cada vegada que I'aportació del
capital es varia com a conseqüencia que un avalat nou
ha de fer una aportació al capital d 'Isba.
1 després, sobre el tema deIs plurianuals, com
vaig trobar quan em vaig fer carrec de la Conselleria,
s'hauria de mantenir una situació que faciliti tremendament les possibilitats de finan<;ació d'una comunitat
que té problemes. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESlDENT:
Gracies, Sr. Forcades.
Dins la qüestió incidental, volen intervenir els
grups? El Sr. Alfonso té la paraula, pel Grup Socialista.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Sr. Conseller, quan parlam de modificacions de
credit, tema del qual hauríem de parlar més, voste sap
que el Govern modifica d 'una forma absolutament lliure
els credits que vol. Els Consellers, dins la seva secció; el
Govern, així com vol, quan no els mateixos Consellers
el modifiquen de secció a secció. cosa que, possiblement,
no es pugui fer.
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Si nosaltres demanam una vinculació "a nivell de
concepte" no és perque creguem que aixo aturi al Govern;
no ho creim. És perque, almenys, estiguin un poc més limitats . Per que, si no , ens presenten un pressupost "a nivell de
subconcepte"? Per que no el presenten "a niveJl d 'article",
si és a l'únic que estan vinculats? El presentin "a nivell d'article"; en sortiran amb moltes menys pagines, estaJviaran
doblers. Ens presenten tot el pressupost "a nivell de subconcepte" i resulta que no hi ha cap tipus de vincuJació ni "a
nivell de subconcepte" ni "a nivell de concepte " . És més, el
Parlament pretenia que les esme.nes fossin presentad es "a
nivel1 de subconcepte " , j per que? De que serveix? Pures
declaracions. És obvi que no m 'ha contestat a al10 que no Ji
convé. Jo cree que li hem parlat d'un caramull d'esmenes i
encara li parlaríem d 'un caramuJl més. 1 li faria una pregunta: Per que posa a les transferencies de credit la paraula
"exclusivament" quan és la primera vegada que s'havia posat? No m'ha contestat a la qüestió de l'article 10. No contesta a la publicació de les modificacions de credits. En definitiva, ni ens ha explicat per que segueixen obstinats a tenir les
vinculacions "a nivell d'article" quan el pressupost el presenta "a nivell de subconcepte", ni ens.ha explicat cap ni una de
les esmenes que li han presentat tots els grups. Les despeses
plurianuals: n 'ha parlat? L'exclusió de les limitacions a les
accions en que pot invertir qualsevol tipus d 'empresa sense
donar-n e compte a aquest parlament ... No ha parlat de res,
Sr. Forcades. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso.
Per tancar la qüestió, té la paraula el Sr. Forcades.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA
(Alexandre Forcades i Juan):
Jo he parlat de coses realment escandaloses, emprant
el llenguatge del que ja hem parlat, i no se m'ha contestat.
He intentat contestar a tots els grups. Si m'he oblidat d'alguna cosa, els deman perdó. Pero el que vull dir d'una vegada per totes és el que diuen els tractadistes deis pressuposts
del Govern central. Hi ha una dicotomia entre els pressuposts del Govern central i els de les Comunitats. Nosaltres no
podem fer apel'lació al Banc d'Espanya. Nosaltres tenim el
deute tancat. La vertadera lacra no és posar inconvenients a
I'Administració; és que la diferencia entre credits inicials i
finals del Govern central és del 25%. El dia en que el Govern central s'acomodi als nombres pressupostaris racionals
les Comunitats farem una passa endavant. De moment anam
molt més endarrera. Gracies.

EL SR. HUGUET J ROTGER:
Moltes gracies, Sr. President.
Jo supos que en les primeres hores de debat,
tots els parlamentaris. sobretot els que haguem d ' intervenir, ens haurem d 'adaptar a aquesta nova mecanica,
que ens sembla totalment perfecte, i, per tant, no es pot
entrar ni es pot exigir que entrem en el debat esmena
per esmena, perque aixo ja s'ha fet dins la ComissiÓ.
Quant en el punt deIs credits i de les seves
modificacions, despeses plurianuals, que va fins a l 'article 11, s'ha de dir que pot esser que aixo sigui un deis
aspectes més importants de tates les lleis pressupostaries. 1 és un deis aspectes més importants perque també,
segons la nostra informació, és aquí on tots els governs
de les comunitats autonomes i, en aquest cas, del govern
de l'Estat i de qualsevol país, han de fer tota una normativa que sigui capa<; d'anar corregint alllarg de I'any,
en la practica pressupostaria, aquelles possibles modificacions en relació a fets molt concrets. Per aixo, aquestes modificacions tenen perfectament estipulat quins són
els criteris que s'han de seguir, quan es poden fer, en
quins conceptes s'han de fer i quan no es poden fer, i
quines són les vinculacions que té cada un d'ells. En
I'aspecte de tot el que fa referencia a les esmenes quant
a major transparencia en aquestes modificacions, nosaltres tornam a apel'lar al que sempre deim i que ja hem
dit dins la Comissió: I'article 103 és suficient per remetre i donar tota la informació al Parlament per al seu
debat i la seva discussió, i en aquest cas el Govern de la
Comunitat Autonoma esta donant compliment exacte de
tot quant suposa aquesta informació al Parlament i, per
tant, no se sotstreu cap ti pus de debat parlamentari ni es
fa cap tipus d'obscurantisme envers a les possibles modificacions que es puguin produir.
Després hi ha el tema de les famoses des peses
plurianuals. En aixo, Sr. Alfonso, no hi entrarem, pero
el que sí esta ciar és que és una cosa que arrossegam
des de sempre, en lloc de quatre anys, cinc anys; perque
quan deim quatre anys volem dir una legislatura, i no és
cert, que sigui una legislatura, perque és una legislatura
des del moment en que comen<;a un període parlamentari fins que hi torna haver eleccions, pero credits,
en aquest cas concret, o despeses plurianuals es poden
contreure avui mate ix o dema mateix i els quatre anys
serien d'aquesta legislatura i de la següent. Per tant, no
és argument dir que són quatre anys.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Forcades.
Per fixar la posició pel Grup Parlamentari PP-UM,
té la paraula el Sr. Huguet.

Sr. Huguet, vagi fíxant la posició, perque estam
en un torn únicament de fixació de posicions.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
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Estam d'acord amb les explicacions donades pels
membres del Govern. Fixam la nostra posició donant suport
a tot el text articulat tal com el va remetre el Govern de la
Comunitat Autónoma i, en aquest cas concret, fixam la posició també, a efectes de la votació de les esmenes, en l'esmena que ha presentat el Grup Parlamentari Mixt, esmena
3.967, presentada a I'article 2, i que fa referencia a substituir
"apartats següents" per "paragrafs següents" . Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
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Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Abstencions. No n'hi ha.
25 vots a favor. 31 en contra. Queden rebutjades
les esmenes.
Passarem a la votació deIs articles 2 a 11. Deman si es pot fer la votació conjunta o si hi ha petició
de votació per separat.

Passarem a la votació de les esmenes.
Hi ha inconvenient perque votem la 3.967 a part de
la resta d 'esmenes, que votaríem conjuntament?
Sí, Sr. Valenciano')
EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ:
Sí, Sr. President. El nostre grup també dem ana
votació separada de la 3.969.
EL SR. PRESIDENT:

Es fara , idó , la votació conjunta deIs articles 2,
3,4,5,6, 7,8,9, 10 i 11.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor') Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Abstencions. No n 'hi ha .
31 vots a favor. 25 en contra . Queden aprovats
els articles 2 a 11.

Hi ha més separacions propostes?
Votarem en primer !loe I'esmena 3.967 del Grup
Parlamentari Mixt.
Vots a favor. Gracies, es poden asseure.

Passam al tercer bloc d~1 text articulat corresponent a despeses de personal , que agrupa els articles 12 a
16. Els torns, en aquest cas, d'intervenció de defensa són
de 15 minuts. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula
el Sr. Pascual.

Vots en contra.

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:

Abstencions.

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.

37 vots a favor. Cap en contra. 18 abstencions. Queda aprovada l'esmena 3.967.
Passarem a la votació de I'esmena 3.969.

Tres esmenes defensaré en aquest moment. Són
tres esmenes importants, i més que importants per la
quanti a de despesa que suposen aquestes esmenes, ho
són per la se va significació, per la seva simbologia, per
dir-ho d'alguna manera.

Vots a favor. Gracies , es poden asse ure .
Vots en contra. Gracies, es poden asseure.
Abstencions. Gracies, es poden asseure.
3 vots a favor. 31 en contra . 18 abstencions. Queda
rebutjada l'esmen a 3.969.
Passarem a la votació de les esmenes 3.968, 4.153,
3.994,4.154,3.995,4.155,4.156.4.157,4.158, 3.996, 3.970,
3.971,3.932,4.160,4.161,3.973 i 4.163.
Sres. i Srs. Diputats q ue voten a favor d'aquestes
esmenes, es valen posar drets, per favor? G racies, es po de n
asseure.

L'esmena 3.974 és de supressió de I'apartat 1 de
I'article 12, i fa referencia a les retribucions d 'alt carrec.
El text diu que "les retribucions d'alt carrecs s'incrementaran en el mateix percentatge que les d'aplicació
per als funcionaris de la Coml!nitat Autonoma de les
llles Balears per a I'exercici de 1993". Dones bé, nosaltres proposam que les retribucions deIs alts canees en el
servei de l'Administració de la Comunitat Autonoma
tenguin el mateix sou que a I'any 1992, o sigui, que no
hi hagi a ugment de sou per als alts carrecs, i els alts
carrecs, vull recordar que són el President de la Comunitat Autónoma, els Consellers , els Directors generals i
els Secretaris generals tecnics, és a dir, carrecs de Ihure
disposició.
Per tant, aquí hi ha poca cosa a dir. Només que
en un temps de crisi com l'actual , jo entenc que s'hauria
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ele donar l'exemp le de no augmentar els sous deIs alts cárrecs.
1 passaré a l'esm ena 3.975, que és ele supressió de
l'apartat cinque de I'artide dotze. Aquí sí que hi ha una
cosa que m 'agradaria saber: que costara aixó -aquest punt
cinc de l'artid e 12- a la Comun itat Autónoma. Diu que "els
func ionaris de carrera de la Co munitat Au tónoma que durant més de dos anys, continuats o amb interr upci ó, ocupin
o hagin ocupat a partir dejuny de 1983 1I0cs a l'Administració de la Comun itat Autónoma o del Parlament, percebran
des de la seva reincorporació al servei actiu i mentre es man tenguin en aquesta situ ació, el complement de destí corresponent al seu grau personal incrementat en la quantitat necessaria per igualar-lo al valor del complement de destí que
la lIei fixa anualment per als directors gene rals ". O sigui,
nivell maxim . Ens trobam que hi ha alguns consellers, peró,
sobretot, molts de directors generals, molts de secretaris
generals tecnics, que estan tres o quatre anys dins l' Administració, que surten als trenta o trenta-cinc anys de director
general; tendran la bicoca que des de els trenta-cinc fins als
seixanta-cinc, tal vegada , en aquest cas hipotetic -si és de
quaranta, deis quaranta als quaranta-cinc- rebran un complement de destí a nivell maxim. Aixó, em sembla, potser que
avui no costi molts de doblers a la Comunitat Autónoma,
peró hem de pensar en el futur, hem de pensar en el President, i jo pens que aixó no s'hauria de fer. No vol dir que no
es pogués donar durant uns anys , que podrien esser equivalents als anys en que hi han estat -si han estat dos anys, dos
anys de complement de destí maxim-, peró durant tota la
seva vida em semb la que és una exageració, que no dóna cap
exem ple de cara al funcionariat ni de cara a la austeritat de
les administracions públiques. Per tant, proposam la supressió d'aquest apartat 5.
1 la tercera esmena és la número 3.976 a I'a rtide 14,
punt 1, sobre un complement de productivitat que el text del
projecte diu que ha d'esser de 200.000.000.000 de pessetes.
L'any passat va esser de 150, si no ho record malament, i
nosaltres pro posa m que sigui de 160 milions, o sigui, que hi
hagi un increment normal, no un increment de quasi el 50%
com suposa l'increment respecte del 1992. No esta justifica!.
M'agradaria que algú digués per que hi ha aquest increment
tan gran, i tal vegada tengui una explicació convincent. Peró
de moment no la tenim. De moment pensam que amb 160
milíons, que vol dir 10 milions el'increment, és suficient per
a aquest complement de proeluctivitat que proposa l'artic1e
14, punt 1, elel projecte de la lIei.

(La Sra. Vicepresidenta primera substltueix el Sr.
Presidenl en la direcció del debat)o
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Pascua!.
Pel Grup PSM-EEM, té la paraula el Sr. Sampo!.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:

Gracies, Sra. Presidenta.
Tenim tres esme nes presentades en aquest conjunt d'artic1es, peró són tres esmenes importants, emblematiques. Tal vegada en un altre any no tendrien la
mateixa consideració, peró hem ele reconeixer -i cree
que hi coi ncidim tates les forces polítiques- que vivim
un temps un poc especial, com a mínim pel que afecta
la vida po lítica, en la qual lots estam implicats.
Eslam en un exercici, el de 1993, que havia
d'esser I'any d'Europa pero sera l'any de la austeritat,
l' austeritat que pregonam tots els polítics des del Govern central, des d 'administracions au ton omiques, des
d'ajuntaments. Estam intentant sensibi litzar l'opinió
pública que les institucions passen un moment delicat
económicament. A les Illes Balears aquesta situació
encara s'agreuja. Els factors económics impo rtants que
tenen un nivelJ alt sobre 1'ocupació no estan en un bon
mamen!. 1 per aixó consideram que hi ha d 'haver unes
mesures d'exemplificació de la vida pública. No pot
esser augmentar els im posts, com fan determinades
insti tucions, no pot esser cridar la ciutadania perque
s'estrenyi el cinturó, i a la vegada, des deis alts carrecs
de I'Administració, no tenir unes mesures exemplificadores per tal d'il'lusionar la gent, il'lusionar la societat
en temps difícils. Aquest és l'objectiu de la primera de
les es menes, la número 4.005, que propasa que les remuneracions deIs alts carrecs, consellers, directors generals, per a 1993 siguin les mateixes de 1992, amb la
mateixa estructura i subje'cció a la normativ~ vig.ent (en s
referim a la de 1992).
A la vegada, i aixó potser no afecti als pressuposts, jo diria que les baralles basicament entre els dos
partits majoritaris de I'Estat, tan a nivell estatal com a
nivell de Comunitat Autónoma de les Illes Balears,
aquests escandols que s'estan fent públics i que afecten
els uns i els aItres, estan provocant el descredit deis
polítics en general. Fins i tot el deis grups que no ens
hem vist implicats en cap el'aquestes denúncies que
diariament, per desgracia, omplen les primeres pagines
deIs mitjans de comunicació i les primeres notícies de
radios i televisions, també ens veim afectats per aquesta
frase que ja s'ha fet popular que "tots són iguals". Entenem, per tant, que aquesta mesura exemplificaelora,
que a efectes pressupostaris tendria molt poca importancia, seria la primera passa per comenc;ar a recuperar
la credibilitat de la vida política, deis polítics en general. En poques paraules, estam proposant que el Govern,
que a les IlIes Balears és qui té més responsabilitat en
el tema, és qui pot fer més per suplir tots aquests problemes que estam enunciant, prediqui amb I'exemple.
Que a la vegada que crida a l'austeritat, que demana
sacrifici a la gent, trebalJadors i empresaris, digui "i
nosaltres som e)s primers; nosaltres som els primers que
enguany no ens pujarem ni una pesseta, en absolut". Ja
dic que aixó a efectes pressupostaris no tendria massa
importancia, sinó que seria aquesta mesura de predicar
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amb I'exemple, de donar lJum, d'iHusionar la societat afer
més feina. Que som a Europa i hem de competir, i hem de
trebalJar més i ho hem de fer millor. 1 nosaltres som els
primers que vos donam exemple j vo recomanam que tengueu aquesta ac titud positiva. Perque. em creguin, Srs. del
Govern i Srs. del grup niajorilaris, aquest desencís que hi
ha dins la societat comen<;a a esser molt preocupant, i si no
feim alguna cosa al respecte a la lIarga haurem d 'esser més
pessimistes.
Dins la mateixa Iínia, hi va una esmena c\assica que
crec que reprodueixen tots els grups -és la 3.990-, que tracta
el tema de les incompatibilitats. Proposam que les retribucions deis alts carrecs del Govern i del Parlament siguin incompatibles amb qualsevol altra retribució o treball remunerat, a excepció feta de les provinents de I'administració del
seu patrimoni familiar. És un debatja suscitat en anys anteriors. Realment es fa difícil en aquestes hores del matí i amb
aquest renou concentrar-se en aquest debat de pressuposts.

(El Sr. Presiden! repren la direcció del debat) o

EL SR . PRESlDENT:
Esperi un moment, Sr. Sampo!. Deman silenci als
Diputats per tal de prosseguir aqtlest debal.
Té la paraula, Sr. Sampo!.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sr: Presidenl.
És un poc difícil seguir aquesta nova línia. Supós
que en els próxims anys ja ens hi haurem habituat, peró
necessita una concentració un poc especial. Gracies, Sres. i
Srs. Diputats.
Parlant del tema de les incompatibilitats, creim que
la nostra Comunitat, les IIles Balears, necessita dedicació
exclusiva. Pensam que si hi ha una ConselJeria que no requereixi la dedicació exclusiva I'hem de suprimir. L'hem de
suprimir i incorporar les tasques que fa aquest conseller
sense dedicació exclusiva. Que el tenim a temps parcial? Que
les faci una altra conselleria. Les nostres competencies, per
desgracia, no són les competencies d'altres comunit~ts autónomes. Tenim un Estatut petit, esquifit -i cree que la fllajoria
de grups hi coincidim-, i realment, si una conselleria no
necessita la dedicació exclusiva del conseller, hem de suprimir la conselleria. Entre altres coses, també, perque entenem
que la vida pública exigeix sacrificis. Exigeix sacrificis, i si
una persona no pot renunciar a la seva activitat privada per
dedicar-se a la vida pública, no ho ha de fer. El carrec públic
no és una prebenda ni un privilegi; és dedicació al país; és
sacrifici ]Jer la societat; és donar-ho tot i renunciar a l'activitat económica privada, tret, evidentment, de l'administració
del seu propi patrimoni familiar. A la vegada , eliminar aquestes compatibilitats és llevar tota sospita de trMic d'influen-
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cies; és garantir la independencia del funcionari públic
de l'aIt carrec. Entenem que és un tema important i
lamentam que en altres anys el Govern no ho hagi acceptat, peró, tornant al que deia en el principi, crec que
aquestes mesures exemplificadores serien moIt ben enteses i molt agrai"des per la nostra societat.
Finalment, tenim I'esmena 4.006, també ja una
esmena reprodulda en anys anteriors, que podríem
el11marcar dins aquesta mateixa filosofia. És una esmena
menor, que es refereix a I'article 15/2, que diu que "els
alts carrecs de la Comunitat seran compensats de les
despeses que hauran de realitzar, l11és una quantitat
complementaria de 5.000 pessetes per despeses menors
sense justificació". Nosaltres entenem que si un alt carrec, un director general, un conseIler, té unes des peses
menors, ha d'actuar exactal11ent igual que si fos un directiu d 'una empresa privada. Si ha de convidar a un
berenar, a un dinar, a qui sigui, que evidentment ho ha
de fer, ho ha de justificar amb la factura. No amb aquestes 5.000 pessetes diaries, que vénen a esser una mena
de gratificació extraordinaria.
En conjunt, aquestes tres esmenes són unes
eSl11enes que enguany, per la situació económica, per la
degradació de la vida política, en la qual tots, per desgracia, ens trobam implicats, tenen una especial significació i en elles hem posat una mica més d'esment que
en anys anteriors, perque el nostre grup esta molt preocupal. 1 no hem entrat massa en aquesta dinamica, perque entenem que tots en sortim perjudicats. Esquitxant
amb aquesta línia que s'esta produint darrerament,
ningú no surt beneficiat. Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampo!.
Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
el Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Sr. President, Sres . i Srs. Diputats.
Els blocs d'esmenes que comen<;am a defensar
en aquests moments suposen, segurament, el bloc polític més important de la discussió d 'esmenes a I'articulat.
El debat s'hauria de dividir en quatre grans blocs. Un
primer sobre incompatibilitats, un segon sobre la congelació de retribucions deIs alts carrecs, i en cas que no
s'accepti la qüestió de les incompatibilitats i la dedicació
exclusiva deis alts canecs, un altre debat, el referit a
l'article 12/5, i el quart debat, sobre els increments del
capítol.
Parlar d'incol11patibilitats en aquesta comunitat
autónoma és, per desgracia, Srs. Diputats, perdre el
temps. Aixó no és una afirmació gratu"ita; aixó és la
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constatació de nou anys de dur aquesta esmena d'incompatibilitat en aquest Parlament, i nou anys governats la .majoria
pel PP, abans en coalició amb Unió Mallorquina , ara pel PP
mesclat amb Unió Mall rquina, en que ha estat rebutjada de
forma sistematica. Aquest Govern n és un govern incompatible, sinó qu.e és un govern compatible amb tates les coses.
És un govern no cal repetir-ha com va dir I'any passal un
diari nacional, a milja jornada, perque així ha vol el Govern
i ho vo l el grup parlamentari que el su tenta. o podria esser
un govern a mitja jornada aquel! en que tal e l seus membre fossin incompatibles per qualsevol alll'a reina, funció o
acció que no fa la simple defensa deIs eus inleressos. És
molest repetir- e, pero é incomprensible que no iguín
incompatibles. És incompren ible que hi hagi directors genera l amb despatxos obert que no tenen re a veure amb la
eva feina de la dirceció general. É- ineompren ible qu hi
hagi consellers amb despatxos oberts que óbviament no tenen
res a veure amb la seva conselleria, o que pensam tots que no
tenen res a veure amb a seva conselleria. Cosa inconcebible,
que e puguin dedicar e for~os i esfo n;o en el despalxos
pri v3ls i no dedicar e l maleixo esf 1'<;0 al overn de la
omunitat Autónom a. Jo er c que tal va tes, enyor cone ller i enyor alts carrecs, haur ien de prendre exemple del
Presiden l añellas, que sí és incompatible i que sí e dedica
vinl-i-quatre hores sobre vint-i -qustre - i no é ironia- a la
funció de governar la Comunitst Autónoma i el Parti t P pu lar.
Primer tema importantíssim: que vostes no accepten
incompa tibilitals deis alt carrees. Molt mé gro, encara: que
ningú no sap, en ag uest Illornems, qui és que no és incom patible, qui és que es dedica a a ltre feine. I amb aixc> entram a la egona pan del debal que deia, de la dedicació . Ja
que e lan di po ats a eguir esse nl un govern c mpati! le. i
quan parlo de govern no parlo Ilom é de conseller , e tic
parlarll ele co n e ller ,de . eeretari genera ls tecni
director
ge nerals, etcetera. de t.OI el alts earrees, ja qu VOStes, r .
ipu tals de) PP , qu ón qui vo len aixó, COI11 a mínim, que
no e l paguin e ls ciutadan , perque a ixc> ja no ho paguen
vostes, ni nOS<iltres, inó tots e l cilnadans. que no el paguin
e l mateix que a ls que són in compatib les. Si vo tes e mol ten a mirar la relació de Iloes d trebal l, veuran qu algun
e nseller que lO coneixem, perguc, amé, ho ha dil ell in
s'amaga, igual qu a lgun director general, que egueix fent la
seva feina normal clin la vida privada i el seu despatx prival,
té una retribtlciÓ. p I q u igui -trienni és igual - tOle 1 que
. supe rior a la del con ellers que lenen d dicació plena i
ón inc mpatib les.
mirin la relació d il o de lre a ll ; no
cal citar persones. 1 tOlhom ho sap, a mé . quí ada un <lp
que cobnl. No al tre , en aq uesta segon,1 pan de la di eu ió,
prop am que, om a mínimo aquesl consel lers o <lIt. carrecs que no lengu in dedicaci ' plena no pereebin ni la gral ifi cació per productivitat ni el complement e pecífic. Deis que
n es dediquin a la se va funció, que no > digui qu puguin
lenir 1 roduclivital i qu n t nguin el comp lernent esp cífic,
si el lenen .
Havíem arribat a un acord fa devers quaranta anys sembla menys, quatre o cinc anys- que es reduiria amb un

complement per als alts carrecs que no tenguessin la
dedicació exclusiva, que ara es diu "plena". Peró, vista
la relació de 1I0cs de treball, la veritat és que creim que
no 'aplica, i, per tant, demanam que sí 'apliqui. Ens
agradaria saberd ' una forma clara qui és que no té dedieac ió exclu ¡va plena, a la omunitat Autónoma, i que
cobra, i qui és que lé dedieació plena, exc lusiva i tot.al,
i que cobra. Perque, a més, és un greuge comparatiu
envers el conseJler ques' hi d diquen exclusi vamenl.ja
que pensam que n 'hi deu haver alguno
El tercer tema és bastant important, i encara
que l 'any passat ja el varen aprovar amb esmena nostra,
és aquest intent de situar dins el nivell 30, maxim nivell
de funcionaris de la Comunitat Autónoma i de l'Estat,
com és lógic, i de l'Administració municipal, tots els alts
carTees que "han sido. son y serán" d'aquesta comunitat
autónoma. Vostes proposen, ho proposaven I'any passat
-enguany s'ha ampliat a la Mesa del Parlament, pero
I'any pa sa l.i prOle taren i no es va acceptar, i jo esper
qu avui 'ae ep ti - qu tots els alts carrecs que des de
1983 hagin e tal. durant dos anys com a mínim, alts
carrec de la omunitat Autoñoma i siguin funcionaris
de carrera d'aquesta comunitat autónoma tendran per
sempre el nivell 30. la els hem donat una situació absolutament magnífica. ¿Representa poc, molt o res? De- •
peno Si és un funcionari del nivel! 30, no representa res.
Si és un funcionari del nivell 17, representa molt. Si és
un funcionari del nivell 11, representa moltíssim . ]0
cree que aquest és un tema que s'haurien de pensar i
treure'l.
. EstarÍem d'acord, nosaltres, i cree que tota la
ambr<i, que durant un een lemp - un any. dos any tengue sin una retribucíó comp lementaria. un plus,
perq ue es 1 rn ssin a adap l r, aquel l que haguessin
tengul de li cació exclusiva i inc mpalibililal, a la eva
n va vicia al eu nOLl lI oc ele treb( 1I c $ ' \ que na és
ga ire difícil, ja qu
ón fun cionar is. Pero, duran l un
cen lemps. qu re oncll l'j in la se va vida económica
una siluació difer 111. Amb aixo estaríem d'acord: durant un cen lemp , peró no per a lota la vida. Un eny l' que durant vinl- i-cinc any fa de direclor genera l,
funcionaJ'Í. nivell 14 i nivell 30: , erfeel , magnífic o Jo
ere qu aixo s' ho haurien de repen al' i que ho ha\.lrien
de rectificar.

1el quan tema é e l referíl (l Is incremen l ele le
retribucions I per na!' 'a rticle 12, que és bo del tOl,
lé un punt que jo n entenc, i és e l següent: cliu. en el
2 . que e l funcion~l i al cl'vici de la
lB lendran
I'in c rement retribuliu que tcnen e ls fun i nari d I'Elal. TIrad' i molt é. ' (l f geix, en e l gon panigraf qu n apanat- "pel que fa a al u"e. relribu ion eompl menulries, a tuestes e ba aran , per cada Iloc de treba ll ,
en I que del .. minin le d nominades "1' la ions d 1I0c
de Ireba ll vigen t" en ad m menl" . ixc> fa una especie
ele " pudOrela " qt1e no quecl a moll c iar q ue n m ' e l
;lUg menl de rctribucion. eran cls que hi hagi a nivell
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nacional. 1 afegim una altra cosa que encara fa més tuf;
malgrat el que disposa l'apartat anterior, "les retribucions de
funcionaris que haguessin modificat la seva adscripció a
determinada plal$a en funció de provisió de lloc de treball
que apareguin descrits en la relació de 1I0cs de treball per a
I'exercici 1993, seran objecte de revisió amb raó de les especificacions del nou lloc al qual s'adscriguin", entre aquest
apartat i l'altre paragraf, tot el que és la contenció salarial
comenl$a d'una forma nebulosa, no queda ciar. L'única manera perque quedés clar, perfectament determinat -he demanat que m 'ho expliquin, ho vaig demanar a Ponencia, ho vaig
demanar a Comissió, i encara ara ho esper- seria: "Les retribucions deis funcionaris al servei de la Comunitat Autonoma
tendran els increments que s'apliquin a nivell d'Estat", si
aquest és 1'acord que hi ha, amb l 'acord de finan~ació, i
punt. La resta és arreglar per via indirecta el que no es pot
arreglar per via directa. És més, si aquests paragraf i apartat
volen dir que qua n hOIll canvi¡- de Iloc de treball, quan hom
canvii' de categoria, etc., el nom de retribució no cal que el
posin. La Llei de Funció Pública el té perfectament determi nat; així, no fa falta que es posi.
1 aixo ve al cas perque, entre altres coses, vostes
també s'han oposat a una altra part que s'inclou a les retribucions que és la proposta que feim de eongelació de les
retribucions deis alts carrecs. Nosaltres creim que, eOIll a
exemple, aquí i pertot, les retribucions deis alts carrees
s'haurien de congelar. Aniríem reduint el cost de personal
que, per cert, després d'haver sentit innombrables vegades
que teníem uns costs de personal en aquesta comunitat
autonoma que eren exemplars, hem pogut comprovar a través d'una comparació amb altres comunitats autonomes que
són molt menys exemplars. Els increments de despeses de
personal en aquesta comunitat autonoma han estat superiors
als de quasi totes les altres comunitats autonomes, fins al
punt en que hem arribat a I'any 1991, feta la comprovació
a final d 'any, amb el fet que les despeses de personal de la
Comunitat Autónoma de les Balears representen, sense cap
dubte, un 20 'J % del pressupost, qua n la resta de comunitats
autonomes de l'article 143, excloent les governades pel PP,
representen un 17%.

Jo no vull entrar en el que es defensa o no es defensa
aquí. pero resulta que totes les comunitats autonomes governades pel PP estan tres, quatre punts (Castel!a-Lleó, onze)
en despeses de personal per damunt del nivel! de competencies del 143, sobre la resta de comunitats autónomes, gover nades pels al tres grups polítics, siguin els que siguin .. Curio sament. 1 que el grau d'inversions es troba a Balears millor
que a la resta de comunitats governades pel PP; la creació de
capital, les inversions i transferencies de capital estan són
inferiors a la resta de comunitats autónomes de l'article 143.
Per aixó, senyors del Govern, senyors del grup parlamentari
del PP, seria molt interessant intentar contenir aquesta despesa corrent; seria 01011 interessant contenir la despesa de
personal, i la manera de contenir la despesa de personal, la
manera més clara i més exemplaritzadora per contenir les
des peses de personal, és que els alts carrecs nomenats de la
Comunitat Autónoma -que jo no vull dir si guanyen poc o
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molt respecte no a aItres comunitats autónomes sinó
respecte a la indústria privada, que ja sabem que guanyen poc-, com a exemple, i a I'any 1993, que ja sabem
que sera un mal any per a tothom, no augmentessin
aquest punt i mig, dos punts, dos punts i mig -ja veurem
que surt- i tenguessin una autentica congelació. Aconseguiríem reduir aquell pes major que altres comunitats
autonomes del capítol 1? Evidentment, no. Pero donaríem exemple. 1, amb el temps, amb un procés de contenció feta a mig termini, sí ens podríem equiparar a
aquell 17% que és la mitjana de despesa de personal de
les comunitats autónomes que no estan governades pel
PP. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Alfonso .
Té la paraula el Conseller Sr. Forcades.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Alexandre Forcades i Juan):
Gracies, Sr. Presidenl.
Anem a intentar tocar els Jres temes que han
afectat les esmenes deis tres partits que han actuat.
El tema de l 'increment de retribució deis alts
carrecs. Jo vull fer un aclariment; si el PSM durant la
tramitació hagués emprat els arguments que ha emprat
avui, tal vegada li hauríem fet costal. Peró és una Ilastima que uns arguments correctes, defensables, hagin
estat reflectits a l'opinió pública d'una forma que fa que
nosaltres haguem de mantenir la nostra posició.
Des de sempre, peró practicament des de fa
cinc anys, s'ha establert una corba de retribucions, des
del conseller fins al de baix, que es manté, de forma que
en cada increment es procura que la distancia proporcional deis distints ocupants no varii'. En aquest moment,
el fet que congelessin determinades retribucions faria
que I'any que ve, per mantenir el nivell salarial haurien
de fer increments superiors, i bé, ja saben que passa. De
totes maneres, jo em compromet, I'any que ve, a dur
totes les prebendes que tenen els alts carrecs del Govern
central i d'altres comunitats, incloses les retribucions dé'l
Consell d'Administració, per veure si retirant-Ies ens
aproximam a una retribució més adient, perque, realment, governi qui governi, el que és important és que
s'agafi gen1 adequada i, per desgracia, la comparació que
s' ha fet amb I'empresa privada no ha estat feli~, ja que
per aquest camí, sortim perdenl. En conseqüencia, ens
pareix que haver posat que la retribució seria la mateixa,
i si deim la mateixa, copiam la legislació basica, -aquí
veig Ulla manca de coordinació entre un partit denominat celltr alista, com nosaltres, a vegades, i la Icgislació
basica que ha implantat el Govern central en els seus
pressuposts, que ens ha obligat a canviar la redacció, de
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manera que, en qualsevol cas, nosaltres ens ajustarem a la
retribució que finalment estableixi el Govern central per als
seus funcionaris i sera. aplicat a tothom- i parlar en aquests
moments de l' 1, del 2 o del 3% és fer demagogia, com pensar que donarien més exemple amb una congelació. L'exempie s'ha de donar fent coses, canviant les coses per a la nostra Comunitat.
Amb relació a les incompatibilitats, jo voldria dir el
següent: pens que hi va haver un principi d'acord l'any 1988,
i s'ha respectat. És a dir, que des de l'any 1988 hi ha una
transparencia entre l'alt carrec que té dedicació plena i el
que no en té. Aleshores, el que passa és que la gent va a
menys, i persones que passaven per esser expertes en el tema
de pressuposts, no els saben lIegir. Una cosa és la dotació de
les places pressupostaries en el maxim, per poder tenir nive!l
pressupostari en algun cas necessari i una altra és el seu
estatuto Jo crec que , emprant aquest terme d'apatia, i a part
de la corrupció, que és un tema molt important i molt trist,
hi ha un altre problema més important, que és que a fon;a
de fer consens alla dalt, estan desapare ixent les tensions de
la democracia , i a una democracia hi ha d 'haver ten sions. 1
aquesta tensió, a un !loc petit, és el control, persona a persona, per part de la Comunitat. 1 per les beneitures que he
sentit a dir sobre escandols, estic conven<;ut que el millor
control no és el fariseisme d'una normativa; és el control de
la vida de cada conse!ler, de cada alt carrec i, aleshores, si hi
ha temes escandalosos, que es posin damunt la taula.
1 el tercer tema, el tema de 1'article 5, afecta només
una persona. És a dir, que va esser una disposició que el
Govern central -ho dic perque hem de tenir paciencia- va
implantar a l'any 1991. 1 ho va implantar, podria esser legislació basica o no, pero dins les Corts ho va retirar, i nosaltres varem quedar penjats, perque no n 'estavem molt conven<;uts, i ho va passar al Senat. Aixo va fer que durant I'a ny
1991 no fos d'aplicació, i resulta que hi ha una sentencia,
que afecta un funcionari d'aquesta comunitat, que damunt
d 'aquesta legisla ció ha guanyat la se va aplicació. Nosa ltres,
a 1'any 1992, ho varem posar per a tots els funcionaris. És un
tema sobre el qual es podria entendre la idea que va dur al
Govern central a posar-ho, dient que tal vegada hi ha una
persona que té un nivell determinat i la nomenen director
general -perque, cIar, no és el cas d 'un xofer, que el facin
director general- i després hi ha hagut el cataleg, etc., i perd
posicions, i quan torna , a més del cessament es traba que du
un endarreriment de quatI'e o cinc anys.
Pero en el cas nostre crec que s'ha de fer, perque si
no, tenint en compte que en el tema de funció pública la
legislaci ó basica és la L1ei de Funció Pública, seria perjudicia l per al nostres funcionaris no tenir aixo en relació al Govern central. Una vegada més , discutim temes perque el que
volem fer és donar pocs avantatges a una comunitat que el
que ha de fer és tenir gent bona per poder estar motivada i
per poder lIuitar. Enguany, cuncre lame nt , només afecta una
persona. Hem de dir que hi ha aquesta expressió de comunita t perque abans afectava el Govern i ara afecta la comunitat: o sigui, que en el Parlament, també. 1 aixo pot esser,

diguem, de l'ordre de 20.000 o 15.000 pessetes per persona. Per aItra part, si no el poséssim, podría esser reclamat, perque tenim una sentencia perduda de l'any
1991, que va esser l'any en que no va estar en vigor.
Amb relació a temes exactes, perque jo vull
esser exacte, i vulI dir, com sempre, que la inversió
pública ha estat la més baixa deIs darrers deu anys. Aixo
ha de quedar reflectit a la premsa, perque, si ens equivocam, que ho puguin dir.
Anem a veure les retribucions. Capítol 1, l'any
1992: Balears, el 20'40%; Múrcia, el 27'51% -socialista... 1 no continuaré per no repetir tot el quadre. O sigui ,
que el que voste diu, tant en relació a la primera part,
no té cap relació amb la realitat. Gracies, Sr. President.

..

...

...

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Forcades.
Intervencions dins la replica al Conseller. Grup
Mixt, té la paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Només, per essel' exacte, segons els números que
en aquest cas he fet jo, l'augment del capítol, o sigui,
general, on hi ha funcionaris i alts carrees, és del
4'67%. L'augment deIs alts carrecs -capítol 1, referit a
alts carrecs- és del 7'96%; i I'augment d'assessors, del
9'29%. Per tant , mal exemple estam donant.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual.
Sr. Sampol, té la paraula.
EL SR. SAMPOL 1 MAS :
Gracies, Sr. President.
Sr. Forcades, li assegur que sempre que parlo,
sigui aquí en el Parlament, sigui amb els mitjans de
com1Jnicació. ioteot utilitzar el mateix to de veu i les
mateixes maneres que he utilitzat fa un moment a dalt
de la tribuna. El que passa és que hi ha uns fets que, en
el meu entendre, són objectius, i és que unes des peses
han augmentat enguany -en un any de contenció de les
despeses de personal-, i que han augmentat més, proporcionalment, les des peses d'alts carrecs i les despeses
d'assessors. La nostra obligacíó és constatar-ho als mitjans de comunicació.
Aixo és un fet objcctiu, és materna tic. Es tracta
d 'aplicar els tants per cent i anar ana litzant els pressu posts. Jo no tenc cap culp a si un a transferencia, per
exemple una nova transferencia de traosports, valorada
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en nou milions de pessetes ongma una direcció general o
una secretaria general t{~cnica més gue fa disparar per sobre
del 4% les despeses d'alts carrecs. Es a dir, que una transferencia de nou milions de pessetes en transports, del Govern
central, origina una direcció general més. Permetin-me que
ho digui, aixo és absolutament absurdo No hi ha qui ho entengui. Aquesta és I'explicació que se'ns va donar en Comissió durant la tramitació deIs pressuposts.
Aleshores, sempre ens surten amb el mateix: "és que
aMad rid tam bé ho fan". És que si alla red ui"ssin les des peses, aquí també ho farien? Jo crec que aixo -i em sap greu
dir-ho a aquest conseller- és d'un provincialisme que no
s'aguanta. Deixin als de Madrid. Si alla ho fan malament,
donin exemple aquí, que els ho agrairé. 1 el nostre grup els
donara suporto Ciar que a Madrid ho fan molt malament en
segons quines coses, pero no per aixo els hem de seguir i
copiar.
La quantificació del que suposaria la congelació deis
sous d'alts carrecs i d'assessors és petita, no té gaire transcendencia. Pero els petits gests són molt importants i la
societat ho agraeix. Aquest petit gest donaria un exemple del
qual vostes serien els primers beneficiats, com a partit, com
a coalició. Hem d'insistir en aquest tema, perque la situació
és_pre{)cupant. No sé si vostes no la capten tant com nosaltres o si és que nosaltres tenim una especial sensibilitat envers al que opina la gent i al que ens diuen -fins i tot a nosaltres, que no hem sortit mai pels diaris ni se'ns ha atribult
cap escandol, com els n'atribueixen als uns i als altres- pero
ens sentim com si estiguéssim dins aquest mateix sac i ens
sap greu, no només per nosaltres, sinó per tots. 1 crec que ho
hem d 'intentar corregir, que la suma de petits gests faria una
gran passa, que ajudaria a j['lusionar la societat. D'aquÍ
aquestes tres esmenes, que no tenen gaire transcendencia en
els pressuposts, pero que aporten una actitud d'exemplificació, d'il·lusió, per a la col·lectivitat.
El missatge que voste intenta donar, Sr. Forcades, i
que nosaltres li aplaudim i li admiram, hauria de tenir la
traducció en aquests gestos en els pressuposts. Jo, com a
maxim responsable deis pressuposts, junt amb el President,
evidentment, donam exemple a la col'lectivitat, al poble de
les IlIes Balears, i amb aquest petit gest de congelar el sous,
d'aplicar mesures d'incompatibilitat, som els primers que
predicam amb I'exempl~. Aquesta és la nostra filosofia i,
amb aquest to de veu, és un petit consell que, humilment,
ens permetem donar-los.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampol.
Sr. Alfonso, té la paraula.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
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Com és habitual, el conseller contesta a allo que
vol i es deixa el que no li agrada. Jo li contestaré també
al que jo m'agrada.
Respecte a la sentencia, jo no I'he vista, pero sé
la seva conseqüencia i a qui afecta; per tant, la podré
veure. Pero em sembla que aplica la normativa de la
Comunitat Autonoma, perque li donin la raó. No ho sé;
m 'agradaria veure-Ia. De totes maneres, a aquest senyor
li han establert una prima de vint mil pessetes i escaig.
Aixo no és I 'important. La normativa de la Comunitat
Autonoma es va aplicar I'any passat; per tant, és aplicable en els casos de l 'any passat. És enguany quan ho
haurÍem d'aturar, ja.
Segon tema. Sr. Conseller, quan faci comparacions jo les faré completes. No agafaré només la Comunitat de Múrcia, que és comunitat uniprovincial i que ha
absorbit la Diputació. Si aquÍ absorbÍssim la Diputació,
estaríem a quasi un 30% de des peses de personal. Supos
que ho sabia. Li diré: Aragó, un 20'9%; Cantabria, un
20'4%; Balears, un 20'4%; Castella-L1eó, un 28'0%. Ho
sabia, voste. Per que no les llegeix totes? 1 no compari
amb uniprovincials, perque aquÍ som uniprovincials
pero amb els Consells Insulars i amb les competencies
de la Diputació. Per tant, no és comparable. 1 voste
sempre utilitza aquest tipus de comparacions, quan sap
perfectament que, si volem comparar, hem de sumar les
dues coses, i aixÍ ens anirÍem quasi a un 30%. Aquí el
tema no és si estam més o menys alts -que estam més
alts en des peses de personal i despesa corrent que la
resta de comunitats autonomes; no que totes, sinó que
la mitjana, hi ho sap voste-; del que es tracta, com deia
el Sr. Sampol, és de fer uns gestos que permetin no una
gran reducció de des peses de personal, perque aixo ja
esta creat, sinó donar un exemple i poder discutir, amb
més carrega, aquests increments, baixos a la resta de
funcionaris i personal laboral, si és que hi ha aquests
increments baixos, cosa que sabrem I'any que ve. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso.
Per tancar la qüestió, té la paraula el Conseller
Sr. F orcades.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Alexandre Forcades i Juan):
Gracies, Sr. President.
Jo comprenc que conegui aquesta sentencia,
perque és d'un funcionari que va esser un aIt carrec en
el Govern socialista. No en dic el nom perque no em
vull posar a la seva al<;ada. No l' ha dit, naturalment. Si
era deIs seus ...

~206

DIARI DE SESSIONS / Núm. 57/1/21 i 22 de desembre del 1992

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Foreades, un moment, per favor.
Té la paraula el Sr. Forcades. El Sr. Alfonso ha
la seva intervenció, i deman que, per favor, no es
)rni a reproduir la veu en off. Quan un diputat és aHudit,
r. Alfonso, i se sent al'ludit directament, sempre té la posbiJitat de demanar el torn per al·lusions. Pero, fer favor,
ue quan un altre fa ús de la paraula no s',entri en debat des
e I'escó.
~ abat

anar creant aqueUs organs que es necessitin per dur a
terme determinades funcions. 1en Uoe d'intentar modificar I'estructura de la Conse\leria en funció d'una permanencia limitada és molt més practic tenir assessors.
El que voS t ' haurien de fer és mirar, as. essor per assessor, qui fa feina i quí n en fa, i denunciar-ho; seria
el més prñclic. La veritat és qu podria repetir tots els
número. Nosa ltre , en aq uest moment com a Comunitat, després de quatre o cinc anys de tenir les plantilles
i les inversions congelades, som Comunitat líder quant
a inversions i a des peses de personal. G racies.

Té la paraula el Sr. Forcades.

Sobre aquests gestos, jo li puc dir el següent: Crec
que ens costaria més el "eontragest" de recuperar I'any que
ve el que no s'ha augmentat enguany per mantenir les proporcions que el fet d 'incrementar l' 1, el 2, el 3%, l' 1 '68 ... als
alts carrees. Aixo podria tenir impacte en les persones de
nivell cultural baix, pero per a les persones intel'ligents aixó
és, practicament, una congelació. Aquest gest seria menys
valorat que el "contragest" d'aplicar el pl'Oper any un punt
o dos punts més que als alU'es funcionaris.
Quant als assessors, efectivament hi ha un increment
del seu nombre, Sr. Pascual. Un determinat organ de la
Comunitat ha augmentat el nombre d'assessol's i, com a
conseqüencia, s'incrementa aquesta partida. De totes mane res, jo li vull dir que em sembla. pura demagogia; jo en ten dria quatre o cinc, d'assessors, Es un absurd tenir una persona eventual. que la poden cessar en vint-i-quatre hores per
qualsevol cosa que faci en un moment determinat. Crec que
el normal és fer el Inaxim de feina, i, per aconseguir-ho,

_.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA J HISENDA
Alexandre Forcades i Juan):
Qui aplica la legislaeió estatal, és a dir, que és una
entencia -com voste veura, de I'any 1991-, es basa en la
egislaeió estatal. Aleshores, nosaltres no I'hem aplicat per
nimetisme; la veritat és que mai no vull defensar una beneiura perque la fan alla dalt. Jo pens que, per una part, ens
robam que ens ho poden aplicar com a legislació basica i,
ler una altra, als nostres funcionaris els posam en una situa:ió d'inferioritat. Per exemple, aquest cas que voste ha citat
~s un eas paradigmatic, perque contestam, també, a l'altre
~rup minoritari en el sentit que fa seva una serie d'argum~nts que voste ha explicat, i efectivament, aquest inerement
Jels alts carrecs es dóna com a conseqüencia de I 'existencia
run director més que no hi havia 1'any passat. Per tant,
~ualsevol persona que tengui el batxillerat, si fa una homogeneHzació, s'adona que aquest 8% és un 4%. Pero ens va bé,
perque la persona del cas que 'tractam havia d 'estar catalogaja. Aleshores, era important que passés rapidament a una
jirecció general per ajudar-nos en el tema de transport general. Si no se li aplicava aquesta legislació de I'Estat, per una
banda, ell la podia reclamar, ja que hi ha una sentencia que
ell podria reclamar; per una altra, creim que és una cosa
desestimulant.

_.'

Gracies, Sr. Forcades .
Fixació de posicions. Pel Grup PP-UM, té la
paraula el Sr. Huguet.

...

EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Moltes gracies.
Com que de bon matí ja he rebut un avís per
part de la Presidencia, m 'ajustaré a la fixació de la posició entoro a tQtes les esmenes .
Vu\l dir, en nom del nostre Grup, que en el cas
de les es menes que fan referencia a I' articulat, des de
I'article 12 al 16, el bessó de la qüestió és a l'artic1e 12,
i és on, any rere any, sempre hem de repetir els mateixos arguments. Nosaltres mantenim el text articulat, ja
que en ell hi ha dos aspectes que val la pena ressenyar.

el que
tat en
també
rencia

Primer de tot, a I'article 12 en coneret hi ha tot
és la incorporació de la legislació basica de l'Esaquesta materia de retribucions i, a més a més,
s'hi contemplen les especificacions que fan refea la nostra Comunitat Autónoma.

Punt segon. Mantenim el text articulat pel que
fa al capítol d'incompatibilitats, tota vegacla que la
nostra Comunitat Autonoma té una Llei de Regim
Jurídic de la Comunitat Autónoma que, agradi o no
agracli, fixa quines són aquestes incompatibilitats. Hom
hi pot estar d'acord o en contra, peró estan regulades, i
no crei1l1 que s'hagin de regular noi11és a través de la
Llei de Pressuposts.
Respecte a I'altra esmena, jo vu\l confessar públicament que dins COl11issió va provocar debat i, per
tant, certa falta d'informació de qui els parla en relació
a I'artiele 12, punt 5 -no em sap cap greu dir-ho-, pero
una volta c10nades totes les explicacions queda cIar per
que esta posat aquest anide 12, punt' 5, i el que acaba
eI'explicar el Conseller encara queda més ratificat.
¡ COIn a aspecte general, crec que en el tema de
les retribucions a alts carrecs aquesta comunitat auto-

--

-,
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noma ha estat pionera en la congelació deis seu s sous, dient
que únicament s 'incrementara amb el mateix percentatge que
als funcionaris. Per tant, no hi ha dues categories (personal
amb dedicació a la Comunitat Autónoma i alts carrecs), cosa
que a vegades fa que uns tenguin un increment d 'un punt,
un punt i mig, i altres puguin tenir-Io de deu o més punts.
Com ja s'ha vist unes quantes vegades, no entrarem en debat,
perque estam en fixació de posicions.
Per concloure, Sr. President, no donarem suport a
cap esmena presentada dins aquest bloc que va de ] 'article 12
a l 'article 16, i mantenim el nostre vot favorable al text presentat pel Govern amb les incorporacions que hi va haver
dins Comissió d 'esmenes també presentades. Moltes gracies.
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Passarem, en primer 1I0c, a la votació de I'article

13.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Abstencions. No n 'hi ha.
34 vots a favor; 23 en contra. Queda aprovat
l'article 13.
Votació de I'article 16.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet.
Passarem a la votació. Deman si es pot fer la votació
conjunta. Sí, Sr. Vidal?
EL SR. VIDAL 1 JUAN :
Sr. President, vull dir-li que quant a les esmenes, sí;
pero quant a l'articulat, no, perque sobre alguns articles
tenim un vot diferent.

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor') Gracies, es poden asseure.
Abstencions. No n'hi ha.
34 vots a favor; 23 en contra. Queda aprovat
I'article 16.
Passam a la votació deis articles 12, 14 i 15.

EL SR. PRESIDENT:
D'acord. Hi ha cap altre inconvenient?
Votarem les esmenes 4.159, 3. 974, 4.005, 4.162,
3.990,4.164,4.165,3.975,4.166,3.976,4.167, 4.168, 4.169,
4.006, 4.170 i 3.977.

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. que voten en contra, es volen posar
drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Abstencions. No n 'hi ha.

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen
posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Abstencions. No n'hi ha.
26 vots a favor; 31 en contra. Queden rebutjades les
esmenes.
Passam a la votació deIs articles. Sr. Vidal, quins són
els que vol que tenguin votació per sepa rat?

31 vots a favor; 26 en contra. Queden aprovats
els articles 12, 14 i 15.
Passam al quart bloc, corresponent a concessió
d'avals, operacions de credit i revisió de taxes j tributs.
Compren els articles del 17 al 24.
Els torns són de 10 minuts, i pe] Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Diputat Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr . President, Sres. i Srs. Diputats.

EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies. Sr. President.
Són I'anicle 13 i l'article 16.
EL SR. PRESIDENT:
G racies. Sr. Vidal.

En aquest bloc d 'esmenes comenr;arem per
defensar la 3.978 a l'article 17. Senzillament proposam
que 011 diu que els avals que pot concedir la Comunitat
Autónoma, directament o a través de les seves entitats,
poden arribar a la quantia de 1.500 milions de pessetes,
en cumptes de 2.000, que és el que posa el projecte, ens
trobam amb un increment molt gran, molt desproporci-
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nat respecte a l'any passat; i per tant, proposam la reducció
e 2.000 milions de pes se tes a 1.500.
Igualment, hi ha un increment a I'article 19, respecte
les operacions de crectits. Proposam que sigui del 10%, en
omptes del 15% deis credits consignats. Hi ha, aquí, també,
n increment bastant gran del percentatge que s'ha permes
I Govern en anys passats.
Arribam a I'article 20, punt 2, l'esmena al qual proosam és més important. Es tracta de I'increment de les
lxes corresponents a les cedules d 'habitabilitat. En aquests
lOments esta regulat per la Llei de Taxes de, 1986, on indica
ue es cobren per habitatge 500 pessetes; es proposa cobrare 2.000. O sigui, que multiplicam per quatre; incrementam
I 400%. 1, evidentment, el cost de la vida de 1'any 1986 a
'any 1992 no ha augmentat el 400 %. Ni a prop fer-hi.

Amb aixó creim que es completaria la informació tramesa al Parlament relativa a l'estat de tresoreria
de la Comunitat Autónoma. És una informació important; una operació de tresoreria, sense necessitat d'esser
requerida pels diputats, ja hauria de venir d 'ofici a la
documentació que se'ns envia trimestralment, i entenem
que seria molt positiva la incorporació d'aquesta esmena
d'edició. Gracies.

Respecte als allotjaments turístics, en el cas deis
partaments, passar de 1.200 pessetes a 4.000 (el 300 i escaig
ter cent), i en els del hotels , de 300 pessetes a 1.000 (també
nés del 300%), és, com die, abusiu.
Quant als casos de sanejament, nosaltres proposam
lue la quota es davalli . El que passa, és que donarem per
lecaigudes aquestes esmenes, perque la quantia deis ingressos
'endria, naturalment, rebaixada, i hi hauria d'haver una
:smena al pas d'aquest ingrés (1.000 milions de pessetes,
lproximadament) a un altre font d 'ingrés que en aquests
noments no esta especificada. Per tant, les donarem per
lecaigudes, encara que insistim en el fet que tenim un canon
le sanejament que és el més car d'Espanya -ja ho he dit
noltes vegades-. Així, les esmenes 3.984,3.985,3.986,3.987,
\. 988 i 3.989 les donarem per decaigudes.

Moltes gracies, Sr. Sampo\.
Pel Grup Parlamentari Socialista, per defensar
la se va esmena j el vot particular a I'esmena 3.9334/92,
té la paraula el Sr. Alfonso.

Sra. Presidenta, el vot particular el retirarem. De
les dues esmenes que tenim, I'una la defensaré jo i I' altra la defensara, repartint el temps, la Sra. Barceló.
L'esmena 4.172 sí que es defensa amb els seus
propis termes. Oiu que quan hi hagi un ajornament del
pagament deis deutes de la Comunitat Autónoma, aquest ajornament devengad. interessos. Crec que és norma!' 1 possiblement ja esta regulat, peró no ho esta en
el Pressupost. Cree que queda perfectament ciar que si
aquest pressupost preveu la possibilitat de I'ajornament
de deutes, també, al mateix temps, ha de preveure que
paguin interessos els deutes ajornats. L 'i nteres legal
normal de la Comunitat Autonoma.
Aixo respecte a l'esmena que jo havia de defensar, que no pens que tengui més importancia, perque
és absolutament normal.
EL SR. PRESIDENT:

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr.
-:J resident en la direcció del debat!

Moltes gracies, Sr. Alfonso.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Barceló .

Moltes gracies, Sr. Pascua\.

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ:

Pel Grup PSM-EEM , té la paraula el Sr. Sampo\.

Gracies, Sra. Presidenta.

EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sra. Presidenta.
Tenim una es mena a defensar que quasi es defensa
lInb els seus propis termes: demanam que les operacions de
:resore ria concertades formin part de la documentació a tralletre al Parlament de les Illes Balears, segons disposa I'arti:Ie 103 de la Llei 1/86 de 5 de febrer de Finances de la Co:nunitat Autonoma.

_.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Els apartaments també passen de 500 pessetes a
.000 pessetes. Aquí s'augmenta el 800 % . Per tant, jo entenc
,ue aixo no és excessiu, sinó abusiu.

--

Podem entendre les dificultats financeres d'aquest Govern, vist el ritme de despeses que és capac; de
dese nvolupar, a més, qu a n se li afegeixen greus dificultats per a la recap tació del canon de sanejament i el
total incompliment de les previsions establertes pel Pressupost de I'any passat, per cert, quan ja aquest canon de
sanejament s'establia per tal d 'eixugar deficits generats,
per exemple, pel fin a nc;ament de I'lbasan.
Evidentment, així i tot no basten. No basten i
segueixen pujant les taxes. 1 ara li corresponen les taxes

...
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a percebre deIs sol ·licilanlS de cedules d'habitabilitat. Aquest
augment, elevadí sim -com ja ha explica! el representanl del
Grup Mixt-, és totalmenl improcede nt. E totalment improcedent, quan les eMu le d habilabililal són garantia del drel
constitucional de gaudir d'un habitatge digna i adequada.
Donats, també, els costos que du implícita la mateixa tramitació de les cedules d'habitabilitat i que en cap cas es justifica que s'hagin augmentat les feines i les inspeccions per tal
de tirar endavant la seva tramitació, no val, per tant, pujar
taxes i que els ciutadans paguin el seu mal cap. Gracies.
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ons, i el modifiques al cap de tres o quatre anys, parles
d'un gran increment. Si m'he deixat alguna cosa, no ha
estat intencionadament. Gnkies.

(El Sr. President repren la direcció del debat) o
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Forcades.
Replica al Conseller. Sr. Pascual, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Moltes gracies, Sra. Barceló.
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
Vol intervenir, Sr. Conseller? Té la paraula el Sr.
Forcades.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA
(Alexandre Forcades i Juan):
Les dificultats de tresoreria han estat conseqüencia
del fet que enguany ha passat el que mai no havia passat. Jo
m'ho podria haver imaginat, perque vaig dir que el Govern
central estava en fallida; i si era així com jo pensava, havia
de passar el que no havia passat mai.
Teníem problemes, pero mai no havíem tengut
problemes com I'impagament del complement transitori, del
percentatge, o el pagament, amb un any de retard, de la
liquidació de 1991, i que fins avui o dema no arribara I'acord de finan<;ament de 20 de gener de 1993. Aixo ha creat
u·nes tensions brutals.
En relació al tema de les taxes, feim una petició
conjunta els tres Consells Insulars, a partir del principi d'equivalencia de la mateixa Uei de Taxes. Si vos tes tenen
estudis contradictoris, ens els podrien fer ar ribar. En aquest
moment estic estudiant aquest tema, perque, a pesar que
sigui deIs Consells Insulars, hem de fer una revisió de la Uei
de Taxes, i feim un estudi taxa per taxa. Si vostes tenen documentació contraria al que dic ens la poden fer arr ib ar,
com també m 'agradaria que em fes arribar els eminents
estudis que deu haver fet el Sr. Pascual per rectificar allo del
canon de I'aigua, que m'interessa, sobretot. perque el tema
del canon més car del Regne d'Espanya crec que ens costara
molt cal' a vos te i a mi -jo esper que li costi a voste.

El Conseller diu que els Consells Insulars li han
demanat un augment de taxes. Mol! bé. Qui ha de presentar els estudis són els Consells Insulars; no som jo qui
els ha de presentar. L'ú nic que he dit és que hi ha augments , en algunes, del 300% i escaig, en algunes altres,
del 400%, i a unes darreres, del 800%. 1 que aixo ho
han ele justificar els Conse ll s Insulars; no jo.
La nostra esmena va en el sentit que augmentin
bastant, més del 50% cada una, que pensam que, més o
manco, pot esser l'equivalent, o fins i tot una mica més,
a 1'augment del cost de la vida des de l'any 1986.
.
Respecte als canons de sanejament, li voldria
demanar que li he fet, Sr. Conseller, perque m'hagi de
desitjar que em costí car. Em sembla que no m 'he comportat tan malament amb voste. Miri, respecte a que és
el més car d'Espanya, ho he argumentat set o vuit vegades. Agafi el Diari de Sessions i ens demostri el contrari,
voste que té tants de mitjans. Aixo són fa ves comptades;
basta agafar les Ileis de la Generalitat de Catalunya, les
de Navarra, de Valencia i la nostra, i aviat es treuen els
comptes. Amb les meves conclusions, -i el remet al Diari
de Sessions de debats anteriors- jo li dic que aq uest
canon de sanejament que tenim és el més car d'Espanya .
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual.
Sr. Sampol, té la paraula.

Quant al tema de tresoreria, tenen raó. Els agraesc
que hagin compres la necessitat de Il oar. Pero estam descontents de I'ús que es fa del 103, i no volem. en aquest moment, modificar el 103, perque si ho féssim ens plantejaríem
posar-lo al nivell de Múrcia o de La Rioja o de Castella-La
Manxa. Hem de cercar la manera que vostes puguin estar
informats, pero no a través del 103.
E l tema deIs avals no s'ha modificat des de I'any
1988. I que pass a? Quan pe! una cosa o una altra no es
modifica un tema anualment, com és el cas de les retribuci -

EL SR. SAMPOL 1 MAS :
Gracies, Sr. President.
Primer cree, Sr. Conseller, que ens hauria d'explicar el descontent que té am b la Ponencia que estudia
el 103 . Jo, la veritat, som relativament nou . Duc un any
i mig dins la Pone nci a i tal vegada en faig un ús inadequat. En tot cas, l'únic que sé és que enguany hem fet
alguns requeriments de documentació i no han arribat.
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No sé si és que els hem fet inadequadament o d'una manera
impropia. Si és així, m'agradaria coneixer-ho.
Sobre el tema deIs incompliments per part del Govern central, jo crec que vos te, Sr. Conseller, n 'hauria d 'haver fet una comunicació al Parlament. Sincerament. Crec
que hauria d'haver fet una comunicació que expliqués la
situació quant a subvencions o participacions en els ingressos
de I'Estat i tos els problemes que hi ha hagut. Com que ja
estam practicament fora del període de sessions, el nostre
Grup li de mana -i ho pot fer extensiu als altres- que ens faci
un petit informe sobre tots els problemes que s'han produi't
enguany en la participació d'ingressos a l' E stat i subvencions
per part del Govern centra!. Gracies.
EL SR. PRES IDENT:
Gracies, Sr. Sampo!.
Sr. Alfonso, té la paraula.

Sobre el tema del canon de l'aigua li dic que ja
aixecam la destral de la guerra i que pel bé de la Comunitat convé que aixo acabi sabent quina és la veritat.
EIs interessos generals tributaris ja esta n regulats, i una cosa que ja esta regulada no té per que regular-se temporalment per la Llei de Pressuposts.
Sobre el tema deIs incompliments, em donen
vostes I'ocasió de dir-Ios el següent: Aquest conseller
repeteix -encara que l'acusi n d 'esser mascaró de proa del
centralisme- que hi ha determinades coses que la Comunitat ja les sap suficientment. 1 només contest quan em
posen els dits dins la boca, de manera que no es tractava
en cap moment de reiterar coses que són norma ls. Pens
que , en aquest moment, fer país e n temes economics és
un tema superat. Crec que hem de fer país cercant uns
valors de la nostra societat més ad ients i cercant qu e la
democracia deixi d 'esser apatica , perque hem de crear
les tensions i procurar lIuitar per no caure dins I' apatia,
un a vegada que ja tenim la democraci a. Gracies .

EL SR. ALFONSO l VILLANUEVA:
EL SR. PRESIDENT :
A part que el Conseller no ha contestat I' esmena que
jo he defensat -supos que hi deu estar d'acord-, he trobat
molt curiós que digui que el Govern esta molest amb l'artide
103 de la Llei de Finances. No sé si ha dit exactament molest, pero una cosa pareguda. Jo ho entenc; que se n'ha fet
un mal ÚS, aixo no ho entenc

Gracies, Sr. Forcades.
Fixació de posicions. Grup PP-UM,1é la paraula el Sr. H uguet.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER :

Tots els diputats, excepte els del PP-UM, estam molests per la caparrudesa del Govern de no crear la Sindicatura de comptes. Per aixo sí que estam molests tots, S~.
ConseJler; i voste hauria d'esser el primer. No deia que s'havien de controlar amb noms i llinatges, cosa que nosaltres no
feim mai? No ho deia? No; noms i llinatges, no. Globalment,
sí. 1 aixo ho controla una sindicatura de comptes. La seva
caparrudesa, la del seu President i la de tot el Govern fa que
aquí no hi hagi Sindicatura de Comptes. Per aixo sí que
estam molests .

Moltes gracies, Sr. President.
En aques! bloc, ele I'anicle 17 fins a I' a rticle 24,
ja varem discutir dins Ponencia i dins Com issió el tema
deis avals. Tornam a reiterar exactament el que ja havíem dit; que ja dúiem cinc anys en que el límit d'aquests
avals era de 1.500.000.000 pessetes. Durant cinc anys
s'ha mantengut aixo. En aqu ests cinc anys el pressupost
s'ha doblat i, per tant, no crec que aixo sigui objecte de
presentació de cap tipus d·esmena.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso .
Per tan cal' la qüestió, té la paraula el Sr. Forcades.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Alexandre Forcades i Juan):
Gracies, Sr. President.
Bé, Sr. Pascual, jo no li deix de contestar. El seu
plantejament del canon em se mbla absurdo Compara coses
incomparables (Valencia, Cata lun ya, etc.). Si voste gosa dir
quina hauria d'esser la taxa, jo pens que els Consells In sulars
han aplicat el principi d'equivalencia; no sé si vos te ho calcu la aplicant o no I'anicle 7 de la Llei de F inan ces.

Pel que fa a les altres esmenes, jo he de dir,
sobretot. en e l tem a de les taxes, que sobre l'article 20 es
va discutir si era "increment" o "adaptació" i quejo som
partidari de posar "adaptació" o "actualització" de tributs. Per que una actuillitzac ió') Per distingir-ho del que
és propiament un incremen t. L 'actua l ització és agafar
uns tributs que historicament es posave n i es tenien
d'una manera que mai no els sotmetia ni a revisió ni a
increment i anaven any rere any essent els mateixos i
fer-n e una adaptació a la baixa, molt a la baixa, i, a
partir d'aquí i durant els següen ts anys , o es mantendra
o sofrir<\ petits increments. M'explicaré: Jo estic conven\ut que si l'any p<lssat haguéssim posat aquest incre lllent de tributs COIll a :Idequació de tributs i hi hagués
hagut 1.900 pessetes, per posar el primer cas, per a
habit:Hge. i enguan v s 'h aguessin posat 2.000 pessetes , no
hauria representat cap problema; al cont rari , perque

.
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s'hauria incrementat en 20 duros. El problema és que venim
d'uns tributs molt baixos, baixíssims, que fan rialles, pel que
significa, en aquest cas, per a habitatge, 2.000 pessetes, per
un apartament, 4.000, per a hotels, 1.000 pessetes per pla¡;a ... , i no crec que aixo sigui motiu de discussió.
Referent als altres articles i a les altres esmenes,
volem anunciar-ne, com ja vaxem fer a Comissió, el nostre
'vot contrari, i el vot favorable a I'articulat. Gracies.
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1 passam al cinque bloc tematic: Operacions
extrapressupostaries, gestió, tresoreria, interven ció del
control financer i comptabilitat, i responsabilitats i relacions institucionals. Compren els articles del 25 al 32.
Els torns són de 10 minuts. Pel Grup Mixt, té la defensa
el Diputat Sr. Vida!'
EL SR. VIDAL 1 JUAN :
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet.
Havent estat renunciat el debat particular, passarem
a la votació de les esmenes 3.978, 3.979, 3.997, 3.983, 4.171,
3.984, 3.985, 3.986, 3.987, 3.988, 3.989 i 4.172.
Es pot fer la votació conjunta o hi ha petició per
separaf) Sí, Sr. PascuaJ'l
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS :
Sr. President. És que he donat per decaigudes les
esmenes des de la 3.984, 3.985, 3.986, 3.987, 3.988 i 3.989.
EL SR. PRESIDENT:
Les retiraré, aquestes esmenes.
Podem votar en conjunts les que resten?
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor? G racies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Abstencions. No n 'hi ha .
26 vots a favor; 31 en contra. Queden rebutjades les
esmenes.
Passarem a la votació deis articles del 17 al 24. Es
pot fer la votació conjunta o hi ha petició de separació d'articles? Es fara, ido, la votació conjunta. Articles 17, 18, 19,
20. 21. 22. 23 i 24.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Abstencions. No n 'hi ha.
31 vots a favor; 26 en contra. Queden aprovats els
articles.

Nosaltres tenim una esmena, concretament la
3.982, a aquest artide 25, pel que es refereix als Consells
Insulars. Es una esmena que ja varem presentar I'any
passat. L'any passat se'ns va dir, més o menys, que
s'havia copiat el de l'any anterior, i enguany, quan la
varem discutir en Ponencia, es va aparcar i es va dir,
per part del grup majoritari, que volien consultar per
comprovar si aquesta Llei d'Hisendes locals deroga el
Real Decret de l'any 1979, concretament el 2.873. És
obvi que aquesta consulta no fa falta, perque una llei
sobre un tema determinat deroga els decrets que hi
pugui haver.
Més que una esmena de modificació -com proposam- hauríem d 'haver demanat una esmena, almenys
en el primer paragraf d'aquest anicle 25, de supressió.
Perque el que no podem fer és el que feia aquell demagog eivissenc de fa molts anys, en Grado Ros, que deia
que havÍem de lluitar contra les propies idees. Nosaltres
no podem defensar les unitats territorials i, llavors, treure de la manega, invocar, I'extingida Diputació. Jo no
crec que a l'extingida Diputació se Ji hagin d'atribuir
ingressos des de I'Administració central. SÍ que es pot
seguir amb el de "uniprovincial", pero no a l'extingida
Diputació.
Si, per una altra banda, aquesta lIei 39/88 de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, a l'article
126, punt 1, i en el 138 esmenta la distinció per a Balears i Canaries i reconeix als Consells Insulars el mate ix
paper que a les Diputacions, i va a favor de la tesi que
ha de fer sempre el Govern d 'unitats territorials, crec jo
que I'artide 25 esta mal redactat.
Per tant, nosaltres el que demanavem en principi -ho varem deman<lr I'any p<lssat, i aquÍ som nosaltres
qui hem caigut en l'error de copiar el mateix que l'any
passat- era que se substituís el que parla del Real Decret
als articles 126, punt 1, i 138 de la Llei 39/88 de 28 de
desembre. Creim que sembla com si encara parléssim
del Moviment Nacional, per fer una comparació -i no
diré "bellugament", com diuen els catalanistes, més
exactament. És a dir, ens remetem a un decret que no té
per que tenir vigencia actualment.
En tot cas, si s'atribueix quelcom com a unitat
provincial als Consclls lnsulars, cns hem de referir a
aquesta Llei Reguladora de les Hisendes locals, encara
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que els Consells Insulars de les IlIes menors en surtin perjudicats. No entro a discutir-ho. Pero el cert és que aquest Real
Decret no té vigencia i que, per tant, ha d 'esser substitui't
per la lIei esmentada. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal.
Pel Grup PSM-EEM , té la paraula el Sr. Sampo!.
EL SR. SAMPOL 1 MAS :
Gracies, Sr. President.
En aquest bloc tenim esmenes als articles 26, 27 i 30.
Quant a I'a rticl e 26, que parla de les operacions
d'endeutament, la pro posta que feim és la de modificar tot
I'article. Enten em que hauria de dir que "les operacions
d'endeutament, a les quals fa referencia el punt l de J'article
primer d'aquesta lIei, es concertaran quan les necessitats de
tresoreria ho aconsellin, sense perjudici de la corresponent
contracció de drets en el pressupost d 'i ngressos, la qual estara d'acord amb els contractes de préstec o de credit degudament formalitzats fins a la data de.. tancament de I'exercici
pressupostari" .
El moti u d'aquesta modificació de I'article que proposam és que entenem que els drets liquidats als pressuposts
d'ingressos per operacions d'endeutament han de respondre
a operacions certes, concertades amb entitats financeres. És
a dir, que a 31 de desembre de 1993 els drets liquid ats per
operacions d'endeutament -ens referim al capítol 9 del Pressupost d'ingressos- han de tenir el suport de contractes formalitzats amb entitats financeres que estiguin compro meses
a aportar la finan¡;ació concertada. No s'ha de poder donar
el cas que s'hagi efectuat una despesa sense tenir assegurada
la finan¡;ació corresponent. S 'imaginin que vostes fan una
despesa comptant amb un financ;ament mitjanc;ant un préstec i que , pels motius que fos, I'entitat financera no concedís
aquest préstec; ens trobarÍem una situació de deficit encobert. Durant el debat en Ponencia i en Comissió hem fet
especial incidencia en aquest article, perque pensam que és
d'una logica aclaparadora. Una despesa compromesa, amb
una financ;ació prevista a través d 'endeutament, a 31 de
desembre ha de presentar formalitzat el préstec amb re'út itat
financera corresponent.
Passarem a l'article 27, sobre el control fin ance r i
d'eficacia. L'article diu que "el Conse ller d'Economia i Hisenda, d'ofici, a instancia del Govern, del President o deis
Consellers respectius, exercira el control fin ancer". Nosa ltres
també entenem que hauri a d'esser a instancia de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears.
Ara no se m'acut cap exemple, pero el Parl ame nt, a través
d'un acord de la Com issi ó d'Hisenda i Pressuposts, hauria de
poder instar al fet que s'cxcrcÍs un contro l financer O d'eficacia del se rvei de les inversions de que parla J'artic1e 27.
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J finalment, passarem a l'article 30, al qual presentam les esmenes 4.000 i 4.001. Cada una fa referencia a cada un deIs dos paragrafs.
L'article diu que "en els casos en els quals es
donessin les circumstancies referides a 1'article 44, punt
S, de la Llei de Finances, el Govern, a proposta del
Conseller d 'Economia i Hisenda, podra acordar la iniciació d'expedients d'investigació que permetin aclarir
causes de responsabilitat que haguessin ocasionat aquesta
situació". Nosaltres entenem que si s'ha d'obrir un expedient, que si se su posa que hi ha una determinació de
responsabilitat, el conseller "acordara" -per imperatiui no "podra acordar". Crec que hi hauria d'haver aquesta obligatorietat d'obrir expedient quan se suposi que hi
pot haver una de les causes a que es refereix l'article 44,
punt 5, de la L1ei de Finan ces.
Finalment, l'esmena 4.001 es refereix al segon
paragraf d'aquest mateix article 30. Diu: "En qualsevol
cas, dites c1espeses -les ocasionades per una infracció
d'un funcionari, per exemple- hauran d'esser imputades
als credits pressupostaris que resultin més adequats.
Amb aquesta finalitat , el Conseller d 'Eco nomia i Hisenda, mitjanc;ant resolució expressa, autoritzara la corresponent ampliació de credits". D'aguest text proposat a
l'articulat es deriva que per a les despeses originades per
actes nuls de pie dret s'han d'habilitar de forma automatica els credits necessaris per atendre-les. Aixo representaria una contradicció, ja que si s'esta davant
d'actes nuls de pie dret la Comunitat Autonoma no té
obligaciol1s. Si de I'expedient d'investigació es deriven
obligacions a carrec de la Comunitat Autónoma, la L1ei
de Finances i la L1ei de Pressuposts ja preveuen els
mecanismes de modificació de credits per fer-se'n carrec. Pero si ens trobam amb un acte nul de pie dret, la
responsabilitat no és de la Comunitat Autónoma. En tot
cas, si hi ha una c1erivació de responsabilitat, ja s'habilitara la modificació de credit corresponent. Ara, mai,
de forma automatica, la Comunitat Autónoma es fara
carrec de les despeses que pugui originar aguest acte.
Ho trobam absurd, i per aixó proposam la supressió del
paragraf segon. Pensam que la L1ei de Finances, la L1ei
de Pressuposts , donen mecanismes suficients per, en cas
de derivació de procediment, assumir les responsabilitats
que tenguessin.
Quant a la primera part de I'article, proposam
que sigui imperatiu. Que davant de la possibilitat d'actes
de nul ·litat o d'infraccions , per imperatiu, el Co nseller
ha d 'obrir la in vestigació. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gr;kies, Sr. Sampo!.
Pel Grup Socialista, Sr. Alfonso, té la paraula.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
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Sí, Sr. President.
En aquest grup d'esmenes en tenim dues de gran
importancia, sobretot la primera. A la primera esmena a
l'article 26 del text articulat demanam la incorporació d'un
nou paragraf. Demanam que qualsevol tipus d'operació
d 'endeutament, obviament no de tresoreria , tengui la mateixa
consideració que té el deute públic previst a l'article 7d de
la Llei de Finances. Per que ho demanam?
E l Govern de la Com unitat Autonoma, a I'any 1984,
va fer una operac ió d'endeutament via deute públic. Va
haver de passar tota una tramitació, norm al, que incloYa,
entre d'altres coses, I'aprovació parlamentaria del deute i de
les seves condicions. Tema complicat o no, pero tema que requereix que el Govern presenti I'operació , les seves cond icions, els anys , etc. A partir d 'aquí, el Govern autónom su pos que per dificultats amb bancs, amb I'Estat, o no ho séno ha tornat a fer cap altl'e tipus d'operació d'endeutament
de la mateixa categoria. No ha torn at a crear deute públic i
ha anat a una cosa que és molt simp le per a e l!: operacions
d'endeutament per via bancaria.
Nosaltres cre im que a ixo suposa sortir-se de la voluntat del legislador quan es va fer la L1ei de Finances. Per que')
Perque e ls redactors de la L1ei de Fil;ances, quan parl aven de
deute públic, pensaven en aquelles operacions d'end eu tament, a mig i lIarg termini, que es podien cobrir bé per
deute públic o bé per credits. Pero, ciar, el Govern, atenentse estrictament a la lIetra de la L1ei, no considera les operacio ns de credit incloses dins I'article 7 de la Llei de Finances
i executa qualsevol tipus d'operació de credit , amb endeutament aprovat en el Pressupost o pel ·Ple del Parlament -perque no queda més remei-, pero sense les altres condicions
(condicions de tipus d'interes, anys, etc.) -simple decisió del
Consell del Govern-, i amb aixo la Llei de Finances no queda
desvirtuada en la seva lIetra , pero sí en la voluntat deis
leg islad o rs. Aquí demanam que s'aclare ixi d'una vegada, i
que a I'article 7d de la L1ei de Finances, que obliga el Govern a les condicions de creació i amortització de deute
públic, tengui la mateixa consideració qualsevol tipus d'endeutalllent a Illig te rmini que faci el Govern de la Comunitat
Autonoma. Que no hi hag i dos tipus diferents d'endeutament -el deute públic i el de credit-, sinó que tot sigui un
mateix tipus d'endeutament, amb les mateixes condicions
previstes a la Llei de Fin ances .
La segona es men a es refereix a I'article 27, que tracta
de la possibilitat del control finan cer i d'eficacia que fa el
Govern de la Comunitat Autónoma. Sempre ens ha paregut
ulla feina adequada, lógica, i que pot increm enta r facilmentsi es fa - I'eficaci a del Govern de la Co munitat AutOnoma.
Pero sempre ens ha semblat mal ame nt qu e hi hagués un
obscur;:lI1tisme absolu t quant a aquest control d'efica cia dins
el Govern de la COlllun itat Autonoma. Obscurantisme en el
se ntit que ho pot sa ber e l Govern. els Consel lers, pero que
no hi ha ningú més que conegui si s' ha acomplit la voluntat
del legislado r amb aquest con trol d 'e ficacia ele I'anicl e 27.
que tamb é hi és a la Llei de Finances, si és una "fantasma-
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da" (perque no s'ha fet mai), i, sobretot, si s'han fet,
quin control d 'eficacia ha sortit. Nosaltres creim que el
Parlament, organ del qual emana el Govern, hauria de
tenir coneixement d 'aquest estudi de control d'eficacia,
si se n 'han fets. Per dues raons: Primer, per coneixer-los
i poder fer un aplaudiment al Govern si tan bé surten;
segon, per criticar-lo si no n 'ha fet mai -perque pensam
que n'hauria d'haver fet- o per encoratjar-Io perque
siguin cada vegada millors si no surten bé. Resumint, el
que demanam és que deis controls interns d'efid.cia que
faci el Govern se'n doni compte al Parlament.
Són dues esmenes que passen desapercebudes
dins el conjunt d'esmenes importants que s'han fet, pero
que tenen una importancia decisiva. Acab dient que si
aquesta primera esmena (la 4.173) s'hagués aprovat, els
grups parlamentaris no haurien comes errors enormes
quant a situació global de l'e ndeutament de la Comunitat Autonoma; errors que varen fer necessitar dos anys
al Conse ller perque els lIevés quan va explicar tota la
situació d'endeutament. I seguirien sense cometre aquests errors, quan resulta que l'endeutament de la Comunitat Autonoma és de 27.000.000.000 o 28.000.000.000
pessetes, pero quan li sumam tot el d'Ibasan, etc., se'n
pot anar a quasi 50.000.000.000 pessetes. La cosa no és
una broma. Que els parlamentaris no en puguin tenir
coneixement si no és molt més tard i per voluntat del
Conseller no ens sembla el que volia la Llei de Finances,
i no és una cosa logica dins una comunitat autonoma, ja
que aquests controls haurien d'esser normals, i molt més
quan cOlltinuen capficats en que no hi hagi Sindicatura
de comptes.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso .
Té la paraula el Conseller Sr. Forcades.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Alexandre Forcades i Juan):
Sr. President.
Realment podríem concordar quasi tot el que
voste ha dit sobre aquest article, que va esser un article
consensuat no b massa pels tres Consells i"nsulars. És
veritat el que voste ha dit -i per a aixo tenim ['article-,
pero el co ncepte de "província", per desgracia, existeix
i ens perjudica molt. Yoste ha parlat de dos tipus d'ingressos: un que, en funció de la legislació ve directament
a ls Consells lnsulars, i un (com per exemple les apostes
mútues) que es enviat per província. En conseqüencia,
no podem deixar ele mantenir aquest concepte fins que
deS de la Constitució i les lIeis no es rompi aquest COI1cepte pel que fa a les Bal ears. No és un tema de diputació, que pol don ar 1I0c a una mal a interpretació, sinó
que és un lema alljual separa lll , per una part, e l que diu
la lIei d'Hisendes locals -que és ten cen-, pero hem de
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mantenir, en funció d'aquesta llei i d'altres, el concepte de
"província", perque arnés vénen coses per a la província
que hem de distribuir.
No puc compartir la seva idea respecte al deute,
perque jo pens que su posa evitar molts de costs financers a
la Comunitat no poder actuar amb el contret, és a dir, que
el Pressupost actua durant tot l'any amb un sistema de contrets que no té quan arriba a final d'any. Haver de convenir
el deute l'únic que faria seria incrementar els costs financers,
encara que en aquests moments des del punt de vista de
tresoreria no fos necessari o Pensam que no és una actuació
moderna i funcional. A vegades hi ha una actuació d 'aquest
tipus i, rapidament, per la intervenció d'un tribunal o del
que sigui, les coses queden ciares; pero moltíssimes vegades
és necessari un expedient. Naturalment, si hagués d'obrir un
expedient i no l'obrís, el Conseller d'Economia i Hisenda
tendria una actuació penada. D'aquí aquest "podra"; quan
és necessari s 'obri i quan no ho és, no. Del que es tracta és
que no hi hagi cap contribuent que deixi de cobrar. Hi pot
haver actes nuls en que el contribuent de bona fe ha de
cobrar i, aleshores, la COLllunitat ha de pagar. Després ja
anira contra qui hagi d'anar. El que no pot esser és que una
persona que hagi actuat de bona fe davant la Comunitat no
hagí de cobrar perque hi hagi hagut un organ o un funciona ri que hagi fet un acte dolós o culpós. Fins ara, amb la regu - lació que tenim, .quan hi hagi credit ja veurem que passa
El tema de control economic financer és un tema
intern del Govern. Jo voldria explicar-me bé. Ja m'agradaria
que algun partít polític em demanés "per que no ha acomplit aquest i aquest objectiu d'aquell programa, o aquesta i
aquesta activitat?" No m'ho hall demanat maí. Són actuacions completament formalistes. El Govern empra el control
economic financer per intentar esbrinar com van les coses i
tenir els temes preparats per si hi ha alguna pregunta parlamentaria en relació a un tema concret. Pero no tenim per
que tenir preparats estudis, investigacions d'actuacions normals de la línia jerarquica, sempre, per enviar-los al Parlament. Aixo suposa una confusió entre I'Executíu i el Parlament.
En relació al deute públic, li repetlre per segon o
tercer any consecutiu que si féssim el que voste di u, nosaltres no podríem negociar amb el Govern central els es cenaris macroeconomícs.
El SR. PRESlDENT:

Sr. Forcades, no és per replica, sinó per agrairli la seva coincidencia, perque la veritat és que ha coincidit amb el que jo he dit. Jo no sé, pero tecnicament encara que no som tecnic- crec que per al proper exercici o, millor dit, per als propers Pressuposts generals,
aixo s'hauria de corregir, perque crec que el que no s'ha
de fer és invocar aquest decreto Ara, que vos tes diuen
que es fara el repartiment 79, 10 i mig i 10 i mig? Perfecte. Per no ficar-se en l'assumpte de la distribució que
diu la Llei d'Hísendes locals. Pero, torn a repetir, crec
que estam d'acord. És un tema sobre el qual crec que no
s'ha de fer qüestió d'Estat. Queden només algunes
coses, com aquesta de les apostes mútues esportives benefiques, que cada dia duen menys ingressos. La distribució tampoc no perjudicaria en aquests casos cap deIs
Consells de les IIles menors, i per tant, trob bé que es
mantengui així. Pero, repetesc, des d ' una perspectiva
tecnica, crec que invocar aquest Real Decret, que, com
diu la Llei el'Hisendes locals i eliuen totes les lleis a les
clisposicions finals, eleroga tot el que fa referencia al
mateíx tema, s'hauria ele corregir, perque tornar a repetír la distribució pel que queda que es pugui considerar
COl11 a província és poc important. Hem de mantenir les
nostres idees, i ens hem de diferenciar d'altres comunitats uniprovincials cIares, com és Múrcia, per exemple.
Som una comunitat autonoma amb tres unitats territorials completament definides i, per tant, crec que hem
d'advocar per aixo, fins i tot en l'elaboració deIs Pressuposts i en la redacció de I'articulat. Moltes gracies.
EL SR. PRESlDENT:
Gracíes, Sr. Vida!.
Sr. Alfonso, té la paraula.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Sí, Sr. President.
Les afirmacions elel Conseller em deixen sempre
esgarrifat. Diu: "No hauríem pogut negociar els escenaris macroeconomics". 1 per que? És que vostes poden
negociar amb deu bancs per fer un credit -parlam d'intentar fer un credít internacional- i no poden venir al
Parlament'J Encara que el Parlament els doni llibertat
I~el- tenir un tipus cI'interes o un altre, dins un límits, o
amb un temps o un altre? No, al Parlament no poden
venir perque els fa alergia.

Gracies, Sr. Forcades .
EL SR. PRESlDENT:
Torn de replica al Sr. Forcades. Té la paraula el Sr.
Vidal.

Gracies , Sr. Alfonso .
El SR. VlDAL 1 JUAN :

Per tancar la qüestió incidental. té la paraula el
Sr. Forcades.

Gracies, Sr. President.
El. SR, CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Alexandre Forcades i Juan):
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La concordanr;a, de totes maneres, no ens evita mantenir, residualment, aquest concepte, que ens convendria que
desapareixés, perque no tenim, en aquests moments, capacitat per modificar la Constitució.
Quan demanam deute públic hem de demanar permís al Govern central, Sr. Alfonso.
EL SR. PRESIDENT:
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empara I'exercici democratic deIs grups parlamentaris de
tenir i recaptar la informació de l'Executiu. Pero és que
en aquest cas concret el control economic financer és un
control de caracter interno ]0 diría que és un estat permanent d'informació que manté la Conselleria d'Economia i Hisenda per controlar tota la despesa pressupostaria a través de les seccions fixades i els programes, també, fixats, per veure no solament I'execució, sinó si
realment amb aquesta execució s'acompleixen o no els
programes i els compromissos contrets.

Gracies, Sr. Forcades.
Fíxació de posicions. Grup PP-UM. Té la paraula el
Sr. Huguet.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Moltes gracies, Sr. President.
Dins aquest bloc hi ha esmenes als articles 28,29,31
i 32. Els alu-es queden sense esmenar. Vull fer un poc de
referencia a I'esmena presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, a la qual ja varem dir que sol'licitaríem tota la informació per determinar el nostre vot contrari a aquesta esmen3. I aquesta és b nostra fixació de posició.
Com a Consells Insulars els ingressos vénen donats
directament per part de I'Administració central amb l'entI-ada en vigor de la Lleí d 'Hisendes locals. L'únic que passa
és que a les I1les Balears es dóna la concepció constitucional
que som una comunitat autonoma uniprovincial, independentment que s'hi integrin tres consells insulars amb la categoria de diputació i com a institucions propies de la Comunitat Autonoma.
Tots aquells ingressos que provenen de l'Administració central que afecten directament les províncies i els
Consells Insulars van transferits, en aquests moments. 1 hi ha
un altre tipus d'ingrés totalment residual en el cas de Balears
-que no en el d'altres comunitats com Múrcia, que és uniprovincial- que va destinat a la províncía. Per aixo, com
abans deia al Conseller, s'ha de mantenir la províncía amb
el sentit -té raó- de I'extingida Diputació. Pero no és un
problema que hagi de resoldre aquesta Comunitat Autonoma, sinó que ha de resoldre el de la finanr;ació propia que ve
de l'Administrac,Íó central cap aq uí.
Per tant, aquest article -tot i estant d 'aco rd amb el
fons del que voste exposava- s' haura de mantenir amb la
redacció actual que té, i dubt que de cara als proxims Press uposts aixo es pugui modificar, per molt5 de jocs malabars
tecnics que puguem fer.
Quant al que afecta e l contro l economic financer, a l
qual també s'han presentat esmenes, repetim la mateixa
argumentació per oposat·-nos a aquesta esmena: esta m totalment d'acord a donar compt es tantes vegades COtll faci falta
al Parlament a req ueriment de tots els grups parlamentaris .
No és que hi est iguem clisposats; és que el mateix reglament

Respecte a les operacions financeres, anar a operacions de tresoreria i credits, negociacions amb entitats
bancaries, no sé si ha quedat ben explicat o no; I'únic
que he de dir és que no és el mateix fer deute públic,
que té uns mecani smes totalment establerts, que fer
operacions de credits, ja sigui a través de préstecs bancaris o segons altres vies que proposa la Llei de Pressuposts. Pero encara vull anar més e nfora. No han de
venir aquí a dir si ho podem fer o no ho podem fer. En
tot cas, si els grups parlamentaris necessiten aquesta
inform ac ió , es pot donar, i ve perfectame nt estab lerta en
tot el que és el control del Govern. Per tat , en aquest
bloc no donarem suport a cap de les es menes i votarem
afirmativament als articles tal com surten de Comissió.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet.
Passarem a la votació de les esmenes. Es pot fer
votació conjunta o es demana votació per separat?
Votarem, ido, conjuntament les esmenes 3.982,
3.998,4.173,3.999,4.174,4.000 i 4.001.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de les
esmenes, es volen posar drets , per favor') Gracies, es
poden asseure.
Sres. j Srs. Diputats qu e voten en contra, es
volen posar drets, per favor') Gracies. es poden asseure.
Abstencions. No n'hi ha .
25 vots a fav or ; 30 en contra. Queden rebutjades
les esmenes.

1 passam a la votació deIs articles 25, 26, 27, 28,
29,3 0, 3 I i 32. Hi ha cap petició d e votació per separat?
Votarem conjuntament.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor ') Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs . Diputats que voten en contra, es
vole n posar drets, per favor? Grac ies, es poden asseure.
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Abstencions. No n'hi ha.
30 vots a favor; 25 en contra. Queden aprovats els
articles 25 a 32.
Passam al sise bloc, ajudes i subvencions públiques,
que compren únicament I'article 33. Els torns de defensa són
de 15 minuts. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el
Sr. Vida!.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Sr. President, com que cree que una única esmena
que tenim (la 3.981) va esser aprovada en comissió, només
fixarem posicions. Moltes gracies.
EL SR. PRESlDENT:
Pel Grup PSM -EEM, té la paraula el Sr. Sampol.
EL SR. SAMPOL 1 MAS :
Gracies, Sr. President.
Entram en aquest bloc d'esmenes. La primera, la
4.002, demana que trimestralment s'executi alió estableu a
I'article 103 de la L1ei de Finances , tant pel que fa a lés tran sferencies corrents com a les de capital. Entenem que també
és important que s'informi al Parlament de les transferencies
de capital. Si jutjam el comentari que ha fet abans el ConseHer respecte a la Ponencia que estudia la informació tramitada mitjan<;ant I'anicle 103, suposam que aquesta esmena no
té la possibilitat de prosperar. Nosaltres entenem que, dins
aquest capítol on es troben les subvencions i transferencies
de capital, seria una mostra de voluntat democratica i de
respecte a les minories que s'acceptés.
A continuació passam a la 4.003. És una simple esmena conceptual. Em sembla que en Comissió ja es va anunciar que s'acceptaria en Plenari i no ens hi estendrem més.
Es pro posa una nova redacció que digui que "els impons de
les subvencions regulades en el present article no podran
esser mai d'una quantitat -ara m'he deixat I'articulat i no sé
exactament quina paraula substitueix, peró era una qüestió
de precisió conceptual-.
Entrarem ja a l'esmena important d'aqllest bloc, que
és la 4.007. És una esmena d'edició i passo a Ilegir-la. El text
proposat és I'article 33, punt 1: "La contractació d'inversions
de la Comunitat Autónoma es regulará per la normativa
própia i, amb caracter supletori, per la legislació estatal en
la materia". 2: "Els órgans de contractació de la Comunitat
Autónoma podran contractar directament amb empreses
pC:bliques própies o vinculades en els següents casos: a)
Quan la realització de les obres, la prestació del servei o el
lliurament del subministrament objecte de la contractació es
dugui a terme directament per les mateixes empreses i amb
mitjans rropis. En aquest cas es podrá fer exclusió deIs tr3mits de concurrencia i licitació: b) En el cas que I'empresa

hagi d 'efectuar contractacions amb tercers, totals o parcials, aplicara plecs de clausules per a la contractació,
que garantiran el compliment deIs principis de concurrencia i publicitat i que contendran disposicions que
facin objectiva I'adjudicació. Aquests plecs de clausules
hauran d 'esser informats favorablement per la Conselleria de Economía i Hísenda". 3: "El Consell de Govern, a pro posta de les distintes Conselleries, podrá
autoritzar la contractació directa deis projectes d'inversions que s'inici'in durant 1993, els pressuposts del qual
siguin inferiors a 10.000.000 pessetes".
L'objectiu d'aquesta esmena és doble. Per una
pan, entenem que s'ha de regular la contractació directa. Per que? Senzillament, nosaltres hem observat -no
només quant a les contractacions que fa I'Administració
de la Comunitat Autónoma, sinó també en els Consells
Insulars i en els ajuntaments- que quan I'Administració
contracta una obra per adjuclicació directa, normalment
no hi ha baixa en la contractació. Al contrari; si acudim
a subhasta pública, en aquests moments en que hi ha
moltes empreses que tenen dificultats, que teneo el
personal aturat, veim que ofereixen unes baixes considerables.
Aleshores, que passa quan la Comunitat Autónoma fa la' contractació a través d'empreses públiques'J
Nosaltres entenem que els principis de concurrencia i
licitació es conculquen. És a dir, que I'empresa pública,
per a nosaltres, esta obligada a utilitzar o respectar la
mateixa legislació que si fos una conselleria. O'aquí que
presentem aquest articulat. Jo crec que el Conseller tal
vegada no dóna sllficient importancia a aquest tema,
peró, basant-se en el control d'eficacia al qual estan
obligades totes les conselleries, hauria de fer un mostreig, cosa que li recomanam, de les baixes fetes en subhasta, les baixes fetes per contractació directa, les contractacions a través d'empreses públiques ... i veuríem
quina diferencia hi ha en les baixes. He demanat algunes
informacions de contractacions que s'han produ'it i
aquesta observació ha estat gairebé general; és a dir,
quan contracten empreses públiques, practicament s'adjudica per la totalitat del pressupost. Les baixes són
totalment insignificants. 1 encara més enfora: per a la
mateixa tipo logia d'unes obres veim que es demana,
normalment, que es licitin tres empreses -les mateixesi es van altetnant en l'adjuelicació amb baixes ele mil ' lesimes per cent del pressupost. Baixes ridícules, de 5.000,
10.000, 15.000 pessetes. Unes no concursen, unes altres
no liciten, i sembla que es van repartint les obres que fa
l' Administració.
Continuarem completant aquesta documentació
i tal vegada en el próxim període de sessions li podrem
presentar un estudi un poc més exhaustiu que demostri
aquestes afirmacions.

DIAR! DE SESSIONS / Núm. 57/! / 21 i 22 de desembre del 1992

Amb aquesta normativa que es propasa, amb aquest
articulat addicional, com a mínim, vendria regulat, i les
empreses veurien respectats els seus drets.
Finalment, el tercer apartat que es proposa, demana
que s'abaixi la quantitat autoritzada per cantractar directamento La quantitat que es propasa és de 10.000.000 pessetes, i els motius serien exactament els mateixos de I'anteriar.
El ConselI de Govern namés autoritzara les Conselleries a
abrir el sistema de contractació directa quan els projectes
d 'inversions que s'iniciin siguin inferiors a 10.000.000 pes setes. Si són superiors, ja no es donen les circumstancies que
justifiquen una contractació directa. Moltes gracies.
(La Sra. Vicepresidenta primera substilueix el Sr.
Presidenl en la direcció del debat!o

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Sampo!.
Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr.
Alfonso .
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA;
Per primera vegada el Govern es elecieleix a regu lar
el tema de subvencions. Cree que la Conselleria d' Economia
ha tengut una bona iniciativa, en aquest cas, i és una Ilastim a
que aquesta iniciativa no hagi acabat en un projecte de !le i en
Ilo c d 'acabar en un article a l Pressu post, ja que, elins tot el
debat pressupostar i, qued a molt menys concret i molt més
devaluat. De totes maneres hem ele dir que aquesta regulació
d'ajudes i subvencions públiques és, com a primer intent,
bastant adequ ada i no té defectes excessivame nt greus en la
seva formulació .
Peró hi trobam dos o tres defectes importants. Un
primer defecte és el referít a I'artícle 33/3d. Respecte a les
obligacions de les entitats col'laboradores a donar subvencions, creim que aquest control de sotmetre les actuacions a
comprovació per part de I'entitat que fa la concessió, l'hauria
de tenir, també, la Comissió eI'Economia i Hisenda del Pressu post. Res més sobre aquest primer aspecte.
Una altra modificació que proposam -que és molt
discutible, ja que la p3raula és qU3si 13 m3teix3 - és en el punt
16 del mateix article, on diu que les "infraccions es prescriuran als cinc anys d'haver-se comes" . Nosaltres eleim que
hauria d'esser als cinc anys d'haver-se "conegut" . Per que'.)
Encara que en materia fiscal es té en compte el fet de "cometre" la infracció, pero aquí estam parlant d'un altre tipus
de regulació, d'una altra materia. que és la subvenció que
e1óna la COlllunitat Autónoma a un particular o a una empresa. en el contracte de la qual hi ha una serie de condicions que el particular h3 ele complir. El particular o I'empresa que rebi, per exemple, una subvenció pe!' a inversions
o per a ajudes a tresorer ia, elC., ha ele compli¡- unes cundici ons. La COll1unitat Autonorna té, a més, 1'0bJigació ele fer -ne
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un seguiment. Si no el fa, hi ha una responsabilitat de la
Comunitat Autónoma, pero si el particular evita el
compliment de l'obligació , pot passar quatre o cinc anys
i, després, ja ha acabat la historia. Donar una subvenció
a un particular és una acció activa de la Comunitat; en
canvi, en el tema de regulació d'Hisenda és una acció
activa del contribuent respecte a l'Estat. EIs mecanismes
d'inspecció són molt més lents i, logicament, és una
acció activa. És el personal fiscal qui ha comes la infracció i, passats cinc anys, I'Estat, que té I'obligació de
vigilar-ne la comissi ó, li aplicara o no una sanció.
En aquest cas és absolutament diferent, perque
són doblers que dóna la Comunitat Autonoma. 1 nosaltres deim que e[ terme adequat és "coneixer", perque
['hauria de coneixer igual, ['hauria de coneixer aviat. De
totes maneres, és un tema que podria anar en contradicció amb la regulació general de sancions, encara que les
sancions haurien eI'anar regulades d'una altra manera.
Hi hauria d'haver una \lei de sancions, que cree que esta
promesa i to1.
Al final hi ha un altre paragraf que creim que
és innecessari, perque co mplica les coses. En el darrer
paragraf de I'articl e 18 diu: " ... Ia responsabilitat que
tenguin les soc-ietats o entitats qu e es tiguin en dissolució
o liquidades". Nosaltres pensam que s'hauria d'acabar
aquest paragraf aquí on diu : " ... 0 partícips en el capital". Afegeix que "en respondran solidariament i fins al
final del valor de la quota líquida que se'ls hagi adjudicat" . Creim que aixo no fa falta. En cas de dissolució o
liquid ac ió es respondra, si és judici al, pel que ha dit el
jutge; si és una-societat no anónima, per la participació
que hi tengui cada un deis socis o per les signatures (pot
esser total i pot convenir a la Comunitat Autonoma que
no sigui en funció e1'una part líquida, sinó que sigui una
responsabilitat completa de tots i de cada un deis participants en aquesta soc ietat) . Aixo no ajuda ge ns i pot
perjudicar la Comunitat Autonoma i, per tant , demanam
que es retiri.
(El Sr. Presiden! repren la direcció del debat!o

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. A lfonso.
Té la paraula el Conseller Sr. Forcades.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Alexandre Forcades i Juan):
He esco ltat amb tOl interes les seves aportacions
a aquest tema i crec que , sense entrar en el fans, no les
puc recollir. He mirat les tres o quatre esmenes que
voste em cita -que ja ha dit que són dubtoses- i no pue
canviar "cometre" per "coneixer" . No gos donar supon
a aq uestés esmenéS, perq ue crec que no són correctes.
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Quant al tema de contractació, Ii podria dir que és
un tema bastant complex perque ens comencem a fixar en
I'article de subvencions. Pero li vu!l dir una cosa de bona fe:
Esta a punt de sortir la L1ei de Contractacions de I'Estat, que
sera basica per a nosaltres, i sabent que esta a punt de sortir
-com va sortir I'altre dia la Llei de Procediment Administratiu- crec que no és intel'ligent en aquests moments capficarnos en cap rectificació d'un tema que sortirii d'aquí a un
mes o dos i que sera legislació basica per a nosaltres.
Pel que fa a les subvencions de capital, jo voldria
algun dia eSCl'jure alguna cosa sobre control parlamentari. El
103 té una finalitat. Si en el seu dia no s'hi varen incloure
les subvencions de capital va esser perque les dues intel'ligents persones que varen fer el 103 sabien que el referent a capital anava per un altre costal. Gracies.

EL SR HUGUET 1 ROTGER:
Sí, moltes gracies.
Estam davant I'article 33, que és quasi com un
testament -valgui la broma- de tan lIarg que éso
Vull reafirmar les concises explicacions donades
pel mateix Conseller i, en tot cas, an unciar que I'única
esmena que nosaltres acceptaríem és una esmena de
correcció que presenta el Grup Mixt, la 3.981, que fa
referencia a I'article 33, punt 9, alla on substitueixen
"podra establir" per "es podran establir". Votarem a
favor de I'article tal com ve a Ponencia Em diuen que
ja esta incorporada. Gracies.
EL SR. PRESIDENT :

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet.
Gr;kies , Sr. Forcades.
Per a replica al Conseller, té la paraula e l Sr. Sam-

L'esmena a la qua! voste feia menció esta ja
incorporada al text elel Dictamen.

poI.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Hem d'entendre que el "capital no és capital, en ag-

Passarem a la votació de les esmenes 4.175,
4.002, 4.003, 4.007, 4.176 i 4.! 77. Es pot fer la votació
conjunta o es de mana votació per separat. Sí, Sr. Valenciano?

uest cas.
EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ:
Només volia fer una observació. Veig que es pot
interpretar que són judicis de valors, perque, evidentment,
no ve documentat. Nosaltres ens comprometem, en el próxim
període de sessions, en forma d'jnterpel'lació o de proposició no de !Iei, a tornar a parlar del tema de les contractacions. Ara, un consell. humilment, des d'un grup que és a
I'oposició i vol col'laborar de bona fe: segueixi el tema de les
contractacions, analitzi el tema de les contractacions fetes per
adjudicació directa o per subhasta. i molt especialment les
fetes a través d'empreses públiques, i tal vegada se'n dura
una sorpresa. Moltes gracies.

Sí, Sr. President.
Si no ho tenim mal anotat, la 4.003 també esta
recollida a I'informe.
EL SR. PRESIDENT:
No la tenc. Com a no incorporada al Dictamen,
es votara.
Sí, Sr. Huguet?

El SR . PRESIDENT:
EL SR. HUGUET:
Gracies, Sr. Sampo!.

No hi ha més interve ncion s'J Vol t~ncar la qüé'stió
incidental, Sr. Forcades'J

Jo no discutiré aquesta qüestió. En tot cas, diré
que I'esmena 4.003 la votarem a favor. En el meu seguimcnt tenia un "sí" com una catedral; em pensava
que estava incorporada.

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

Quan passem a la votació de les esmenes, Sr.
President, li demanaria votació per separat de la 4.003.

Mol tes gracies.

E L SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

G racies, Sr. H uguet.

No hi ha interve nció. Fixació de posicions. Grup
P;¡rlamentari Mixt? Grup PP -Ul'v1" Té la p;uaula el Sr. Hu g uet.

Votarem I'esmena 4.003 e n primer Iloc.
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Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso.

Queda aprovada per unanimitat.
Sr. Forcades, té la paraula.
Resta de les esmenes, és a dir, 4.175, 4.002, 4.007,
4.176 i 4.177.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gnkies, es poden asseure.
Abstencions. No n ' hi ha.
22 vots a favor; 30 en contra. Queden rebutjades les
esmenes.
passarem a la votació de I'article 33, qu e queda
modificat en funció de I'esmena 4.003.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Alexandre Forcades i Juan):
Sr. Alfonso, és el meu estil. M 'havia compromes
a dur una lIei dins ['any 1992 i no he complit. Em sap
molt de greu, i li agraesc que no m 'ho recordi. De totes
maneres, mentre no vengui la llei és necessari que passi
aquest article per donar flexibilitat a temes que són de
la L1ei d'Empreses Públiques i anar actuant com si fossin organ ismes admi n istratius. Quan han d 'esser organismes administratius ja són organismes administratius.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Forcades.

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de I'article , es
volen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i S.rs. Biputa ts que voten en contra, es volen
posar c1rets. per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, es
poden asseure.
30 vots a favor; cap en contra; 22 abstencions. Queda
aprovat l'artic1e 33.
Passam al sete bloc tematlc, empreses públiques i
entitats autonomes i sistemes ... Compren els articles 34 i 35.
Els torns són de 10 minuts. No hi ha intervenció del Grup
Parlamentari Mixt. Queda únicament I'esmena 4.178, que
correspon al Grup Socialista. Té la paraula el Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO 1 YILLANUEV A:
Demanam que es suprimeixi I'article 34, referit a
empreses públiques i entitats autOnomes. La justificació és
clara; aquest artic1e intenta modificar, amb molt poca mesura, I'article 62 de la L1ei de Finances, i. creim que no val la
pena modificar-lo. Per qu e? Senzillamel~t perque en aquesta
comunitat autonoma es va donar una nefasta L1ei d 'Em preses Públiques que, ni amb aquests ¡Jetits arranjaments, no té
solució. L'única solució que podrem acceptar -i no per via de
pressuposts- sera un projecte de !lei del Govern que derogui
la L1ei d'Empreses Públiques i en dugui una de nova. Perque, la veritat, intentar arreglar les empreses públiques mitjan<;ant petites modificacions de la Llei de Fi nances és un
error. Així farem un embolic cada vegada més gros del
tema, que només passa per dur una nova L1ei d'Empreses
Públiques que pugui esser aplicada i entesa per tots. El fet és
que aquesta L1ei cI'Empreses Públiques ni el mateix Govern
la pot aplicar.

7

Fixació de posicions per parts deIs altres grups.
Té la paraula el Sr . Huguet, pel Grup PP-UM.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Moltes gracies, Sr. President.
Dins aquest bloc, a I'anide 34 hi havia la supressió de l'article presentat per part del Partit Socialista. Nosaltres no li podem donar suport, a aquesta supressió, independentment del que ha dit el Conseller,
perque entenem que la regulació que es fa dins l'artic1e
34 no és una vulneració de la Llei de Finances de la
Comunitat Autonoma, sinó que, en tot cas, és donar-li
una explicació i un contingut a través de la lIei pressupostaria sobre com s'ha de fer I'aplicació en relació a
aquesta materia d'empreses públiques i entitats autonomes. Per tant, nosaltres donarem suport a I 'article 34
tal com ve i no en donarem a aquesta esmena presentada
ni a les alu·es. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. ¡-fugue\.
Passarem a la vOlació de l'esmena 4.178 del
Grup Parlamentari Socialista.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es
volen posar drets. per favor? Gracies, es poden asseure.
Abstencions. No n 'hi ha .
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24 vots a favor; 31 en contra. Queda rebutjada I 'esnena 4.178.
Passarem a la votació deIs articles 34 i 35 conjuntanent.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
,rets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen
losar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Abstencions. No n'hi ha .

31 vots a favor; 24 en contra; cap abstenció. Queden
provats els articles 34 i 35.

deutes inferiors a una quantia que s'estimi i es fixi. S'ha
de fixar perque la cobertura del seu cost significaria una
despesa major del que aquesta significa. És positiu. I
nosaltres demanarÍem que es donés coneixement al
Parlament d 'aquestes resolucions, i que, per tant, s'incorporessin a I'article 103 de la L1ei de Finances.
La segona esmena, la 3.991, demana que els
informes d'auditoria derivats de I'aplicació de l'article
90 de la L1ei de Finances formin part de la documentació tramesa al Parlament. En aquest cas els posaré un
exemple molt concret. Hem reclamat mol tes vegades des
d'aquÍ l'auditoria practicada a Ifebal i ha estat molt
curiós que mai no havÍem pogut tenir-la a través del
Parlament fins que se'ns va ocórrer demanar-la mitjan<;ant un prec al Consell Insular de Mallorca; als quinze
dies la varem tenir.

Arribam al vuite bloc tematic, disposicions addicioals .
Sí, Sr. Huguet, per que em demana la paraula?
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Per una qüestió d'ordre, per clarificar un aspecte de
'article 35, al qual sembla que hi havia unanimitat dins la
'onencia. No sé s'ha incorporat al Dictamen, Jo ho demaaria al lletrat, perque no ho veig, si s'ha substitu"it la paaula utilització "exclusiva" per "preferentment". Sembla que
ixó estava més o manco consensuat per tots els grups polí,cs. No va esser una esmena presentada per ningú, sinó que
s varen fer aquesta introducció i correcció dins el conjunt.

¿Per que un diputat i conseller té més facil
obtenir una auditoria a través del Consell Insular de
Mallorca que a través del Parlament de les Illes Balears,
emblema de la democracia a les IlIes Balears" L'auditoria d'Ifebal, a través del Parlament, no l'hem obtenguda.
Feim un prec oral davant plenari al Consell Insular de
Mallorca, i als quinze dies la tenim. Per que, aixó?
-EL -SR. PRESIDENT;
Gracies, Sr. Sampo\.
Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. Alfonso .
EL SR. ALFONSO 1 YILLANUEY A:

EL SR. PRESIDENT:
Sí, Sr. President.
Sr. Huguet, si a l 'informe de Ponencia consta que hi
a unanimitat, així es tendra en compte a I'hora de la redació definitiva de la lIeí.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Gr,?cies.
EL SR. PRESIDENT:
Passam, com seia, al vuite bloc, disposicions addicioals. Els torns de defensa són de 15 minuts per a cada grup,
el Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Sr, Sam01.
EL SR. SAMPOL 1 MAS :
Gracies, Sr. President.
En aquest bloc tenim tres esmenes. La primera fa
:ferencia a la disposició addicional segona, apartat tercer.
.ns pareix una bona mesura 1':lUtorització al Conseller perue pugui disposar la no liquidació o l'anul 'lació i baixa en
Jmptabilitat d'aquelles liquidacions de les quals resultin

Nosaltres tenim una esmena que es refereix a
empreses públiques i mantenim dos vots particulars.
L 'esmena que es refereix a empreses públiques
tracta, mentre no arribi aquesta Ilei, Sr. Conseller, de fer
que no quedi en una situació rara, de desconeixement
per part del Parlament de les empreses participades per
la Comunitat Autónoma i els Consells Insulars entre un
10 i un 25%. No és que no puguin participar-hi, óbviament; pero que no quedin amb el tant baix (un 10, un
25, un 30, un 35, un 40 ... fins a un 50),
Aquesta esmena va venir arrel d'una informació
de la qual ens varem assabentar sobre el fet que d'una
de les empreses participades de la Comunitat Autónoma,
aquesta tenia el 49'5% del capital social. 1 com que tenia
el 49' 5% no havia de donar compte a ningú de la seva
gestió, de com anava, Ens va semblar que era absolutament impresentable: amb un 0'5 més hauria hagut d'estar als pressuposts consolidats i d 'esser conegut pel Parlament, pero com que era un 0'5 menys podia esser un
autentic misteri el seu funciol1ament. i la Comunitat
Autónoma hi perdia moltíssims de doblel's, Mentre no

orARI DE SESSIONS / Núm. 57/1/21 i 22 de desembre del 1992

es dugui la nova Llei d'Empreses Públiques, creim que aixo
s'ha de regular. No es pot permetre que hi hagi una empresa
a la qual el Govern autonom hi tengui el 49'5% i digui que
no en vol saber res. En qualsevol situació normal el Govern
autonom comanda totalment, amb un 49'5 %.
Tenim dos vots particulars. 1 són dos vots particulars
perque els qui varen defensar -del Grup Parlamentari del
PP- aquests vots particulars a la Comissió no varen saber per
que es duien aquestes esmen es del Partit Popular. 1 nosaltres
I'únic que varem demanar era si ens volien dir per que,
aquestes esmenes; que si ens les explicaven nosaltres hi estaríem d'acord . Fa referencia a la disposició addicional número 5 (nova), que modifica la Llei de Funció Pública quan
diu que se suspen la vigencia de I'article 42, pero, excepcionalment "el Conse ll de Govern, a proposta del Consel ler,
podrii autoritzar la convocatoria d'aquelles places que siguin
necessaries pera servei públic, funcionament...". Per tanto no
sé per que s'ha de sllspendre, si excepcionalment es pot
convocar. No ho varem entendre.
El segon vot particular a una esmena del PP també
demana que se suspengui dins I'exe rcici pressupostari de
1993 J'aplicació del paragraf segol1 de I'article 69 de la Llei
2/89 de 22 de febrer de Funció Pública. Ens poden explicar
que hi ha davant, dan"ere o enmig -és igual, sense mala intenciód'aquestes dues disposicions addicionals noves') Hem man"tengut el vol panicular, com es pot suposar, perque ningú
no ens va explicar res i, logicament, no varem entendre res.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sr. Alfonso .
Té la paraula el Sr. Forcades.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA
(Alexandre Forcades i Juan):
En una altra sessió parlamentaria o particularment
m 'agradaria que m 'expliqués el tema d 'aquesta auditoria -que
em sembla moll bé que la tengui- per veure de quin any és,
perque nosaltres Iliuram les auditories de gestió en un moment determinat; no les del tema que voste ha citat, perqu e
mentre no sigui d'empreses públiques no depen de mi.
Per aquest Conseller. pe r la Llei d'Empreses Públiques -que a voste i a mi no ens agrada- i per la modificació
espec ial que varem fer de la Llei de Finances. no hi ha empreses vinculades. En aquest moment o hi ha més del 50%
o no hi ha més del 50%. Yull que quedi ciar, amb ind ependencia deIs raonaments, deis minuts o del que sigui. Nosaltres ara no podem donar supon a aixo, perque pens que
qualsevol regulació especial que facem -i ho tenc escrit, perque és un tema que va rem encarregar a un Dictamen i li 'n
faré una simplificació. ja que són molts d'anicles de la Constitució i de la Legislació civil els afectats - I'h em de cercar per
Iln altJ"e camí; que qualsevol cam i que sigui modific:u la
normativa estata l que regula les relacions internes i externes
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amb societats mercantils té un mal final. Així, s'ha de
saber, pero no pel camí de I'empresa vinculada .
Després, I'explicació d 'aquestes dues esmenes
amb vot particular. Pensam que, per legislació basica, el
cataleg quedara congelat. No es podra concursar a cap
plac;a dins I'any 1993. Pero podria esser que al final, per
esmenes, no quedés d 'una manera rotunda . 1 si no és
rotunda per al Govern central, no volem que ho sigui
per a nosaltres. Oesitjam que sigui rotunda, pero la raó
d 'aquesta redacció és per si no fos rotunda per a ells.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Forcades.
Repliques al Conseller. Sr. Alfonso, té la paraula .
EL SR. ALFONSO 1 YILLANUEY A:
Sr. Conseller, la darrera explicació. Segueixo
sense assabentar-me'n. Suspenen la possibilitat de contractació i després fa n una excepció . Si la suspenen amb
excepció ja estara suspesa amb excepció, i si la suspenen
sense excepció, estara suspesa s_ense excepció. Per tant,
no em convenc;.
L'altre tema. Jo estic absolutament d'acord que
no ens pode m ficar des de fora en el funcionament d'un
consell d'administració d'una empresa participada per la
Comunitat Autonoma -jo no havia dit vinculades, havia
dit participades-, pero aixo funciona igual que si fos un
holding: I'accionista sí li pot dir al seu representant en
el consell el que ha de fer, i li pot dir que vol veure
balanc;os, comptes, etc. A partir del 10% ho pot veure
tot, dins la Llei de Societats Anonimes. No veig que hi
hagi cap problema perque el Par/ament pugui tenir
coneixement de les mateixes coses que I'accionista amb
un x per cent (un 10, un 20, un 30, un 49'5) i perque li
pugui dir al Govern autonom si pot anar o no a una
ampli ac ió de capital. L'accionista és el Govern, pero qui
li posa els duros al Govern és el Parlament. L'accionista,
dins qualsevol societat anonima, pot dir al seu representant que ha de fer; i si no, el treu de representant. El
Parlament, al Govern, també .
Per tant, no concu1cam principis constitucionals
Ileis de societats anonimes. etc .: concu1carÍem quan
anéssim a imposar la política de I'empresa, pero si el
nostre representant diu la política que s'ha de fer i
després la majoria del Consell d'Administració o la
Junta General diu una altra cosa, no concu1cam res.
111

EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sr. Alfonso .
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Vol tancar la qüestió, Sr. Forcades') Té la paraula .
EL SR. CONSELLER D'ECONOM1A l HISENDA
(Alexandre Forcades i Juan):
Gracies, President.
Jo cree gue aquest camÍ nou gue voste presenta es
un camÍ intel ·ligent. Mantenc la mateixa posició i celebro
que em parli de "participades" i no de "vinculades". No em
parli del 10%. Pero encara que aquest és un camÍ ele sentil
comú no és el que jo he vist.
EL SR. PRESlDENT:
Gr:'tcies, Sr. Forcades.
Fixació de posicions. Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula el Sr. Vidal.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President.
Com que ens limitarem a fixar la posició i no a entrar en el fons de les qüestions que s'han debatut, pode m dir
que nosaltres donarem suport a les esmenes 4.004, 3.991 i
3.993 del Grup PSM-EEM; en canvi, ens abstendrem a la
3.992.
Pel que fa al Grup Parlamentari Sociai ista, també
suport a la 4.179 (l'única que presenten en aguest
bloc de disposicions addicionals).

donar~m

Voldria demanar al Sr. President que a la votació de
les diferents disposicions aelelicionals es votin per separat la
disposició addicional segona, la disposició addicional quarta,
la cinquena i la sisena. Moltes gracies.

22 de desembre del 1992

Votarem ara les esmenes 4.004 i 3.992 .
Sres . i Srs. Diputats que voten a favor, es volen
posar elrets, per favor') Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor') Gracies, es poden asseure.
Abstencions. Gracies, es poden asseure.
21 vols a favOl; 31 .¡en contra; 3 abstencions.
Queelen rebutjades les esmenes 4.004 i 3.992.
Passarem a la votació del vot particular elel
Grup Parlamentari Socialista. Recorel als Diputats que
mentre estam en votacions no poden entrar a I'hemicicle
ni sortir-ne. El vot particular afecta únicament I'esmena
3.931, que prové del Grup PP-UM.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Abstencions. Gracies, es poden asseure.
18 vots a favor; 31 en contra; 7 abstencions.
Queda rebutjat el vot particular.
1 passam a la votació ele les disposicions addLcionals primera i tercera.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquestes
disposicions, es volen posar drets, per favor? Gd.cies, es
poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es
volen posar elrets, per favor? Gracies, es poden asseure.

EL SR. PRESlDENT:
Abstencions. No n 'hi ha.
Gracies, Sr. Vida!.
Grup PP-UM. No hi ha intervenció.
Passarem a les votacions. Votarem en primer \loc les
esmenes 3.991, 3.993 i 4.179.

34 vots a favor; 22 en contra; cap abstenció.
Queden aprovades les disposicions addicionals primera
i tercera.
Votarem les disposicions addicionals segona,
quarta, cinquena i sisena.

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquestes
esmenes, es valen posar drets, per favor? Gracies, es poden
asseure.

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

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

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

Abstencions. No n'hi ha.
24 vots a favor; 31 en contra. Queden rebutjades
aquestes esmenes.

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, es
poden asseure.
Tornarem a repetir la votació.
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Disposicions addicionals segona, quarta, cinquena i
sisena.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen
posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen') Gracies, es
poden asseure.

31 vots a favor; 22 en contra; 3 abstencions. Queden
aprovades les disposicions addicionals segona, quarta, cinquena i sisena.
Les disposicions finals primera i segona no tenen
esmenes, per la qual cosa procedirem directament a la vota ció.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor') Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen
posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
- Sres. i Srs . Diputats. que s'abstenen, es valen posar
drets, per favor? Gracies, es poden asseure.

34 vots a favor; cap en contra; 22 abstencions. Queden aprovades les disposicions finals primera i segona.
A l'exposició de motius hi ha I'esmena 4.180 del
Grup Parlamentari Socialista. Per fer-ne la defensa, té la
paraula el Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A:
Sí, Sr. President.
Nosaltres demanam que es retiri un punt de I'exposició de motíus, que ja és moIt curteta i que no explica gens
ni mica el Pressupost, sinó que es tracta de tres paragrafs
molt simples -nosaltres hauríem pogut fer una exposició de
1110tius molt més extensa, peró era perdre el temps, perque
no I'haurien acceptada-. Encara que és breu, concisa i diu
molt poca cosa, hi ha una co~a que sobra, en la nostra opini-

2223

tabria: 20'4%, 9'3% (despeses de béns i serveis); Castella-Lleó: 28% de personal; 5'7. Resta de comunitats
autónomes del 143: 17' 1% de despeses de personal,
6'2% de des peses de béns i serveis.
Crec que queda perfectament demostrat que no
som una comunitat modelica pel que fa a la contenció
de la despesa corrent i que, per tant, no ha han de posar
a l'exposició de motius . Vos tes governen, presenten el
Pressupost que valen; pero no posin el que no es veritat,
com es demostra cIaríssimament. Som una comunitat
que gasta molt en béns, en despeses de personal i despeses de capítol 2. Gasten molt. 1 per aixó, que no
posin que gasten poc i que ha contenen. No ho han fet
mai, i avui tampoco Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso.
Sr. Forcades, té la paraula .
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HlSENDA (Alexandre Forcades i Juan) :
Hem comen<;at fent una broma. Jo no pos -en
Pep és mort. Die, únicament, que la despesa es conté.
Qualsevol' pressupost que enguany -i no repetiré les
xifres anteríors perque no hí ha una coíncidencia- s 'esta
incrementant per davaIl I'IPC és un pressupost molt
contengut, sobretot si es prepara amb el del Govern
central. En conseqüencia, Ji diré que la comparació amb
les xífres de les altres comunitats s'ha de fer d'una altra
manera . Podem posar els Consells Insulars, també, i
comparar-los amb Múrcia. Tenim feta aquesta comparació i no quedam maJament. I podem comparar les
operacions de capital amb les operacions de despesa
corrent. De manera que nosaltres pensam que davant la
resta de Pressuposts presentats per a l 'any 1993 és un
pressupost que té molta contenció de despesa corrent.
Gracies, President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Forcades.
Sr. Alfonso, té la paraula.

Ó.

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
El primer paragraf fa referencia a la "maxima contenció de la despesa corrent i priorització de l 'activitat inversora" . No és que aixó sigui una broma; és que ho hauri en
de treure. Abans, quan hem parlat de despeses de personal,
hem dit que aquesta comunitat autónoma no es caracteritza,
ni de molt, per esser una comunitat amb contenció de la
despesa corrent. Els ha tornaré a repetír. Comunitat de
Balears: Despesa corrent de personal, 20'3 %; despeses en
bén s co rrents i serveis, 7'R%; transferencies corrents. 11 %.
Alu'es comunitats, per exemple Aragó: 20'9%, 5'8%; Can-

Sí, Sr. President.
Sr. Forcades, nosaltres no tenim les dades de
pressuposts de totes les comunitats autónomes per a
1993. 1 cree que voste tampoc, perque no estan aprovats. Hi ha una comunitat autónoma que no té aprovat
ni el de 1992 -la de Cantabria, com voste sap-. Nosaltres
hem anat aquí on havia pressuposts aprovats (el s de
1991) ; aquestes han estat les nostres dades.

DlARI DE SESSIONS :' Núm 5711 / 21 i 22 de elesembre del 1992

2224

Em sembla que, encara que sigui retorica - j Id ¡etórica no és lletja- , no s'ha de dir una cosa fal sa. 1 no és veritat
que hi hagi contenció de des pesa corrent i mai no n 'hi ha
haguda. L'any passat també ho deia el Press upost. Pero no
hi ha hagut contenció de despesa COl·rent. Les despeses de
personal són més altes que la mitjana ele comunitats autóno mes del 143, han crescut més en el s dos darrers any5> que
la mitjana de 1'Estat.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso.

da conclos el deb,n ele cada secció, es votaran les esmenes corresponents a cada una d'elles i , amb posterioritat, una vegada acabats el debat i esmenes de cada una
de les seccions, es procedira a 1<1 vo tació per separat
d 'aquestes seccions pressupostaries.
La secció 02, corresponent al Parlament, no
presenta esmenes , En conseqüencia, passam a la secció
03, Sindicatura de Comptes. qu e té una esmena del
Grup Parlamentari Mixt , la 3.943.
Té la paraula, per fer la defensa de I'esmena, el
Diputat Sr. Pascual.

Yol tancar la qüestió , Sr. Forcades'J
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
EL SR. CONSELLER D 'ECONOMIA 1 HISENDA
(Alexandre Forcades i Juan):
Coneixem una serie de xifres i, fonamentalment,
coneixem les del Govern central, que incrementa més d 'un
8%.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Forcad es.
Fixació de posicions. No hi ha intervencions al tom
de fixació de posicions? Yotarem, id o, 1'esmen a 4.180.
Sres . i Srs. Diputats que voten a favor, es vol en posar
drets, per favor? Graci es, es pode n asse ure.

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
Es, senzillament, un a esm e na per posar en marxa la Sindi ca tura de Comptes. Tots sabe m que la Llei de
Sindicatura de Comptes esta aprovad a des de fa qu atre
o cinc anys, que a la darrera legislatura, a principis de
1991, es va modifi ca r el nombre de síndics (varen passa r de 5 a 3), i en aquests moments jo pens que no hi ha
ca p exc usa per no posar en marxa la Sindicatura de
Co mptes .
L 'esmen a és de 10.000.000 pessetes.
EL SR. PRESIDE NT:
Gracies, Sr. Pascual.

Sres. i Srs. Diputats qu e vote n en contra, es vo len
posar drets, per favor? G racies, es poden asseure.
Sres . i Srs. Diputats qu e s' a bstenen ? G racies, es
p oden asse ure.
18 vots a favor; 3 1 en contra, 8 abstencions. Queda
rebutjada l'esme na 4.180.
Passarem a la votació de l'exposi ció de motius.
Sres. i Srs. Diputats que voten a fa vor del text d 'exposició de motius, es volen posar drets, pe r favor ? G racies,
es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.

Torn de fixació de posici ons . Pe l G rup PSM , té
la paraul a el Sr. Sampo!.
E L SR . SAMPOL 1 MAS :
Gracies, Sr. President.
Efectiva ment , pe r don ar supo rt a aq uesta esmena entenem que hem de fe r-ne un pronunci ament a
favo r. És necessari que es completi tot ['entramat autonomic i per aixo la Sindicatura de Comptes és essencial.
És moIt oportun a aquesta esmena del Grup Mixt i mereix tot el nostre su port. Gracies.
E L SR. PRESIDE NT:
Gracies, Sr. Sampo!.

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar
drets, per favor ? Gracies, es poden asseure .
31 vots a favor; 18 en contra; 8 abstencions. Queda
aprovada l'exposició de motius.

Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Sí, Sr. President.

Esgotat el debat i votació de les esmenes mantengudes a l'articulat del Projecte de Llei, continuarem amb les
seccions pressupostaries. Vull fer l'observació q"\l.~, una vega-

Aguest és un deIs temes que han originat una
demanda permanent del Grup Parlamentari Socialista
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durant els dos darrers anys i escaig i, sobretot, des que per
iniciativa del President del Parlament es va canviar el nombre de membres de la Sindicatura de Comptes de 5 a 3. Nosaltres pensavem en aquell moment -i per aquesta raó li donam, Sr. Pascual, tot el nostre suport en aquesta esmena- que
no hi havia cap problema perque, tenint el programa, es
creés la Sindicatura (no hem de donar peu al Govern perque
diguin que no la creen perque no hi ha doblers; no tenen cap
problema). Li donarem suport, perque així seria obligatori.
Amb 10.000.000 més, vostes manifestarien voluntat política
de crear-la, que és el que fa falta.
Nosaltres donarem suport, com deim, a la creació de
la Sindicatura de Comptes per moltes raons. En primer 1I0c,
perque creim que hem fet un lleig -per dir-ho d'alguna manera- al President del Parlament, que va tenir la iniciativa de
reduir els membres de la Sindicatura de 5 a 3, i tothom esperaya que d.pidament els distints partits polítics es posarien
d'acord, que s'asseurien els grups parlamentaris per tal de
consensuar tres noms perque fossin els síndics de comptes.
Si només n'hagués quedat un, també hi estaríem d'acord;
no hi ha cap problema. El que feia falta era una voluntat
política d'asseure's a estudiar qui podria esser síndic de
comptes j dur la Sindicatura de Comptes a aquest parlament.
Il 'lusió perduda -perduda també pel President del Parlamenti situació incomoda de la Comunitat Autonoma. Perque el
Conseller. ha dit que el 103 el molestava. Quan ho ha dit jo
entes que el 103 el molest;] perque, t:lI vegada, en ccrts moments, els grups parlamentaris, algun diputat -jo el primerpodem donar informacions provinents del 103 que no li
agraden gaire i que, fins i tot, no són convenients. Jo hi estic
d'acord, amb aixo. De totes maneres, pens que totes les informacions són convenients, pero és igual.
Tot aixo, Sr. Conseller -sigui conseqüent-, s'ho evitaria amb l'existencia d'una sindicatura de comptes. El síndic
faria la revisió deIs comptes, tal com toca, de la Comunitat
Autonoma, vendria aquí, faria un informe i I'explicaria, els
grups parlamentaris hi estarien a favor o en contra, i s'hauria
acabat la historia. El que digués la Sindicatura seria el que
estaria ben fet per una persona aliena als grups polítics, al
marge de la batalla política i, en definitiva, neutral.
Per tant, creim que és hora que el Govern, que és
qui s'oposa a la creació de la Sindicatura de Comptes, s'adoni que és molt millor tenir un síndic que, professionalment,
faci un informe al Parlament i exposi els comptes de la Col11unitat Autonoma que fer que uns tecnics elaborin un informe i que després cada grllp parlamentari en passi les
conclusions que vulgui. Cree que és el més comode, encara
que a vostes no els ho sembli.
Sr. Pascual, molt bé per la se va iniciativa. El nostre
grllp li donara su port.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies . Sr Alfonso
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Sr. Hu guet , té la paraul a.
E L SR. H U GUET 1 ROTGE R:
Mol tes gracies, Sr. President.
Fixaré la posició del nostre grup i no entraré en
debat, encara que després de les darreres exposicions
hom en té ganes.
Sobre aquest tema de la Sindicatura de Comptes,
el Govern de la Comunitat Autonoma el té previst i
consignat en el Pressupost -em diran amb una partida de
1.000 pessetes-. Tant és una partida de 1.000 pessetes
com de 10 milions, perque si s'hagués de posar en marxa tampoc no bastarien i s'hauria de fer-ne una ampliació, que es pot fer o bé de 1.000 o bé damunt els 10, en
cas d'aprovar aquesta esmena. Punt primer.
Punt segon. No acceptam -j rebutjam l'esmena
que dota amb 10.000.000- que es digui que falta control
en aquest Govern de la Comunitat Autonoma en materia pressupostaria . Tenim la Comissió deIs 103, tenim la
Comissió liquidadora, tenim el Tribunal de Comptes i
tenim la Comissió d'Economia i Hisenda, que pren les
resolucions pertinents sobre els d1ctamens que li envia
la Comissió liquidadora. Fins avui no han trobat res estrany. lndependentment d'estar d'acord amb la Sindicatura de Comptes -que si no s'ha posat en marxa ha
estat per les circumstancies que tots coneixem, perque
s'han de posar d'acord tots els grups polítics, i aixo és
mal de fer, ja que cada un té una manera d 'interpretar
la valua d'una persona o d'una altra-, el que sí és ciar
és que no s'escapa a cap control parlamentari i que els
comptes de la Comunitat Autonoma tenen un procés de
control.
Per tant, nosaltres no votarem a favor de la
consignació de 10.000.000 pessetes i votarem la secció
03 tal com ve en el Pressupost. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet.
Per que em demana la paraula, Sr. Pascual?
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, el Sr. Huguet ha entrat en debat
a més, ha comes unes inexactituds que m'agradaria
aclarir.
1,

EL SR. PRESIDENT:
Li don un torn de tres minuts per contradiccions
i prec que tots quants intervenguin en torn de fixació de
posicions es limitin a fixar la posició. Jo crec que no ha
estal únicament un portavell, sinó uns quants, els que
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han romput la norma. Hi tendrem més esment. Té tres minuts per contradiccions.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Moltes gracies, Sr. President.
El Sr. Huguet ha dit que la motivació de I'esmena és
el fet de la manca de control del Govern. Aquí no diu res,
I'esmena. L'esmena diu: "Per dotar la posta en marxa de
I'organisme Sindicatura de Comptes". No diu res més. El
que ha dit un altre portaveu, el Sr. Alfonso, no té res a veure
amb I'esmena. En conseqüencia, el fet que ara diguin que
1'excusa per no votar a favor els 10.000.000 pessetes de la
Sindicatura de Comptes és una intervenció d'un diputat que
no ha presentat aquesta esmena és una cortina de fum i és
voler disfressar el que no es pot disfressar: que vostes no
volen la Sindicatura de Comples.

perque no hi hagués c1uplicitals. També va propo ar la
reforma del Sena L 1 la lercera cosa que va propOsar el
Sr. Fraga va esser, preci ament, la pOSla en marxa del
osell -co nomi i S cia!. Nomé ll egi.ré uns petit
panlgraf : 11 ollsidero de la máxima prioridad la COllSlitu. ión de es/e órgano, ya qll es el e/elnem o natu.ral de
inl r ambio d opiniones y el único que po ibilica el
consenso entre las organizaciones empresariales y las
sindicales y profesionales"... "Las huelgas alvajes de
estos días y la confrontación abierta Gobierno-. indicatos
no son sino manifestaciones de u.na ausencia de diálogo ".

Res més. Jo esper que aprovin aquesta esmena
i que es constitueixi el Consell Economic i Social.
EL SR. PRESIDENT:
G racies, Sr. Pascual.

EL SR. PRESIDENT:
Per fixar la posició en relació a aquesta esmena,
pel Grup PSM té la paraula el Sr. Orfila.

Gracies, Sr. Pascual.
Passarem a la votació de I'esmena 3.943 del G rup
Parlamentari Mixt.

EL SR. ORFILA 1 PONS:
Gracies, Sr, President.

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor,
drets, per favor') Gracies, es poden asse ure.

e~volen

posar

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor: Gracies, es poden asseure.
Abstencions. No n'hi ha.
25 vots a favor; 31 en contra. Queda rebutjada 1'esmena 3.943.
Passam a la secció 04, Consell Ecollomic i Social de
les I1les Balears. Aquesta secció té esmena del Grup Parlamentari Mixt, la 3.944. Té la paraula, per fer-ne la defensa
el Diputat Sr. Pascual.

És 1'enesima vegada que parlam, certament, de
Consell Economic i Social en aquesta cambra. N'hem
parlat a través de la presentació d'una proposta de creació, d'una proposició no de Ilei que demanava que el
Govern la creés, i per part del grup que dóna suport al
Govern han contestat...
EL SR. PRESIDENT:
Fixi la posició, Sr. Orfila. No mogui debat amb
el grup que dóna suport al Govern.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Gracies, Sr. President.

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
Ja tornam a esser en el Consell Economic i Social.
om que hi ha hagul el s e1ebaLS al Il al'g d'aques l pa aLS
període de se ioos. i j ha uedat ben ciar que prim l' hi
va haver e l Sr, Jaén Palacios. que va dir qu li parei ria
m It bé que e fe pero que no li agradii a le la manera q I
' havia pre enlat, i que clespré varen dur aquí un a pI' po .¡ci' de lIei perque fos el overn qui pI' emé el pI' jecl de
lIei -cosa que lamp e 110 el va anal' bé-, vull fer un . dan'era
argumentació a favor del Consell Economic i Social.
El Sr. Manual Fraga, quan va fer el famós discurs
"El ESlado de las alllOnOI71LÍls en su prnyerrión europea. Una
\Jisión desde Calicia" , va proposar l' Ad mi nistració ún ica.

La nostra posició és c1aríssima. Al contrari que
altres grups, el nostre ha estat sempre conven¡;ut que
havia de donar suport a la creació d'un consel! economic i social per raons obvies. És absolutament necessari,
i \1101t més en uns moments en que la situació de crisi
economica obliga les parts (empresariat i pan social) a
asseure a una mateixa taula per poder cercar fórmules
c1e consens per sortir d'aquesta crisi. 1 és evident que els
grups que clonen supon al Govern no han esta! mai en
favor de la seva creació. Disposar una partida de 1.000
pessetes per fer-ho possible representa una burla, representa una ofensa per a aquest parlament.
Nosaltres creim, sincerament, Sr. President, que
tots els grups d'aquesta cambra haurien ele votar a favor
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d'aquesta esmena, que omple de contingut el Consell Economic i Social i, per tant, fara possible que es crel.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila.
Grup Socialista. Sr. Alfonso, té la paraula.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Sr. President, nosaltres també donam suport a la
creació d 'aquesta partida per al Consell Economic i Social.
Yull recordar a la Cambra que va esser iniciativa del Grup
Parlamentari Socialista, a la primera legislatura, la possibilitat
de creació del Consell Economic i Social. Com que era una
legislatura un poc diferent a aquesta, i la prepotencia i majoria absoluta que té actualment el Govern no la tenia en
aquell moment, es va arribar a una solució de compromís faré historia per explicar la nostra posició- per la qual es
creava el Consell Assessor Laboral ele Presidencia . Era un
organisme que estava dins la Conselleria de Treball i Transports i inclo"la sindicats i organitzacions empresarials. La
nostra intenció no era que estigués dins la Conselleria de
Treball i Transports -una de les raons per les quals no va
anar bé, segurament-. sinó dins Presidencia elel Govern. La
iñtenció de la crea.ció d'aquest organisme transitori era la
d'anar rodant, vista la dificultat que presentava el Govern
per posar d'acord empreses i sindicats, un consell que, al cap
d'un cert temps, pogués derivar cap al Consell Economic i
Social.
La sorpresa va esser que després d'un temps inacabable el Conseller de Transports no va esser capa~ de
posar en contacte o d'acord PIMEM, CAES ... Les dues organitzacions sindicals sí que estaven d'acord. Es va fer un
decret, pero aquest consell no va sortir. Així, el rodatge del
Consell Economic i Social no s'ha produü. 1 ara, al 1992, ja
no es tracta de rodatges -el cotxe ja és massa vell per haverlo de rodar-; és imprescindible que en aquesta comunitat
autonoma, malgrat els esfor~os del Conseller d'economia per
parlar amb els sindicats, hi hagi un organisme ele trobada
entre sindicats i organismes empresarials. La creació del
Consell Economic i Social, que I'he el'anar a defensar jo, si
el nostre grup ha duit la bandera de la creació d'aquest consell economic una vegada rera I'altra? la és ben hora que
facin algun organisme de dialeg. No els agrada dialogar, pero
ha facin el'una vegada
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso.
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No m'agradaria que el grup que ha presentat
aquesta esmena es danés per al·ludit. Al nostre grup li
agrada dialogar, i la prava d'aixo és que no hi ha conflictivitat laboral amb el sindicat en molts de temes que
s'estan tractant. La creació del Consell Economic i Social per part de l' Administració central, com tots els diputats deuen saber, ha tardat un any i migo 1 no és una
crítica, sinó una manera de demostrar les dificultats que
hi ha per posar d'acord les diferents parts, tal vegada
per la magnitud del mateix Consell Economic i Social,
i també per la complexitat que hi ha quant a la representativitat de tots els sectors. Malgrat aixo, hi ha acord
a la taula de concertació que s 'ha fet entre sindicats
majoritaris (UGT, CCOO) i patranals, on s'han tractat
distints temes, com pot esser el de programes de formació, que venelran finan~ats pel Fans Social Europeu, o
la concertació quant al disseny basic del Pla de Comer~.
Tot aixo s'ha fet. 1 s'ha acordat tornar a abrir aquestes
converses per tal de veure si es poden tornar a posar
e! 'acore! sobre quins són els entrebancs que poden sorgir
entre patronal/sindicats o entre les mateixes organitzacions de petita i mitjana empresa i ele gran empresa.
En aquest sentit, nosaltres manifestam que la
voluntat del Consell Economic i Social és patent a l'anim de l'equip ele Govern i, concretamerrt, del grup
parlamentari, pero que no per aixo s'aturen les converses que s'han de mantenir amb tots els agents socials. La
prava la tenim en la poca, per no dir nul'la, conflictivitat
que hi ha entre aquests agents social s i amb l'Administració autonomica. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet.
Per que em demana la paraula, Sr. Pascual?
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Torn de replica, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
No hi ha 1I0c a torn de replica.
Passarem a la votació de l'esmena 3.944.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor') Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.

Sr. Huguet, té la paraula.
Abstencions. No n 'hi ha.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Sí. moltes gracies.

26 vots a favor: 31 en contra. Queda rebutjada
I'esmena ].944.
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Havent arribat fins aquí, suspendrem la sessió, pero
abans m'agradaria assenyalar que a petició del Grup PSMEEM, i si no hi hagués inconvenient per part deis portaveus
i representants del Govern, al' horabaixa -comen<;:arem a les
16 hores- tractarem primer, en lloc de la secció 11, les seccions 14 -Conselleria d'Economia i Hisenda- i 15 -Conselleria
d'Agricultura i Pesca-o Hi ha inconvenient per part d'algun
grup? Sr. Gilet?
El SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA (Francesc Gilet i Girart):
Gracies, Sr. President.
Em sap greu, pero el Grup PSM-EEM ha d'entendre
que hi ha consellers que no són diputats que deuen haver
elaborat la seva agenda ajustada al caJendari d'aquest debat,
i a les quatre sera difícil poder localitzar-los perque siguin
aquí. Per aixo jo li demanaria al President que aquesta petició del PSM-EEM -amb tots els meus respectes- no fos acceptada. En tot cas, ens haurien d'haver aviat abans i (lixí
hauríem pogut fer alguna cosa.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies', Sr. Gilet.
Queda retirada la proposta. Comen<;:arem a les 16
hores per la secció 11, Presidencia del Govern Balear.

Remarcant el que hem exposat, i com que la primera intervenció sembla que no ha estat molt graciosa,
pode m dir que per la mateixa motivació es tracta d'una
esmena constructiva. De construcció del país balear.
És una esmena constructiva, parlant també
seriosament, ja que vol celebrar el dese aniversari de
I'autonomia i col'laborar per a la construcció d'aquest
país balear que encara estam construint. l, per tant, com
qui organitza els actes commemoratius de I'aniversari de
I 'autonomia és Presidencia, li hem agafat de la mateixa
secció (concretament del subconcepte 22/1 00) ] .500.000
pessetes. Amb aquesta modesta quantitat no és que
anem a construir el país balear, pero sí podem fer que
es divulgui a través d'un seminari que podria dur a
terme un grup de persones enteses en la materia i es
podria celebrar amb car,'lcter ilineran! a les quatre IIles.
Amb aquest 1.500.000 pessetes es podria fer alguna cosa
positiva per celebrar el dese aniversari de I'autonomia.
Com que -ho tom a repetir- I 'acte de la construcció del país balear és unCl esmena constructiva i
com que la Presidencia de la COlllunitat Autonoma n'és
la responsable, esperam el suport de tots els grups i,
sobretot, del grup majoritari, perque pugui anar endavant._Nloltes gr:kies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!.

(A les 16 hores continua la sessió).
(Per rao.ns lecniqlleS, el comel1fament no ha qlledal
enregistral).

Pel Grup Parlamentari PSM- EEM, té la paraula el Sr. Serra.
EL SR. SERRA l BUSQUETS:

EL SR. VIDAL I JUAN :
En plena digestió, quasi, comen<;:am el debat de les
esmenes en aquesta secció 11, i no per complir la meya amena<;:a de fer un poc de broma al respecte -és un poc anecdotic pero ho sabem els companys de tots e1s grups en Ponencia i Comissió- sinó perque, pel que es veu, es va produir un
d'aixo de barruguets d'informatica quan varem fer assenyalar el "subconcepte" quan, en principi, posa va el concepte
82/00.
CIar, parlar amb la motivació de realitzar un setmanari relatiu a construcció del país balear va fer que molta
gent es cregués, a causa d'aquest subconcepte, que el que
preteníem era fer una constructora. Pero no. El subconcepte
que nosaltres volíem -no sé si es va esmenar- és el 76/000.
I perque quedi cIar que volem, perque no hi queda molt a
la motivació, és: "Per realitzar un seminari relatiu a la construcció del País Balear" -jo aixo ho posaria entre cometes,
perque ho varen posar amb majúscula- "de caracter itinerant
a les quatre illes coincidint..." i ha de dir "amb el dese aniversari de l'autonomia".

Gr<kies, Sr. President .
Els objectius del nostre grup parlamentari en
aquesta secció es poden resumir en tres aspectes que
justifiquen les esmenes que hem presentat a tots els
temes que més ens preocupen d 'aquesta secció 11, pero,
a la vegada, que expliquen una mica específicament el
tema de les relacions extracomunitaries i, molt concretament, el tema de les regions europees, que s'inclou en
aquesta secció. Presentarem les nostres esmenes i els
temes que ens agradaria ~ue fossin recollils per la majoria del plenari a partir d'uns objectius.
El primer objectiu són els aspectes socials que
duim dins la secció 11. Saben perfectament el Govern,
el grup majoritari i tots els grups parlamentaris que al
PSM -EEM estam per la campanya del 0'7% de solidaritat amb els paIsos del món amb dificultats (economiques, socials ... ) i li continuam donant suport; i no només
aixo. sinó que insistim a caminar cap a aquest objectiu.
A hores d'ara, pero, duim tres esmenes: una d'augment
en 10.000.000 pessctcs deis programes de solidaritat amb
el tercer món i dues d' ajudcs d'emergencia, d'aliments
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Entram en el tercer gran objectiu del nostre
grup pariamentari respecte a la secció 11, que és el
plantejament de la necessitat de crear un parc artesanal.
Nosaltres creim que la política de fires ha fracassat en
gran parto Se'ns plantegen unes inversions importants en
la política de fires, amb una perspectiva diferent a la
d 'Ifebal. No ha acabam d 'entendre; no acabam de coneixer el projecte. La veritat és que no estam per un palau
firal, com sembla que es planteja abstractament, sinó
que més aviat ens movem per una cosa molt més real
que recull un important sector de la nostra activitat
economica, que és intentar crear un parc artesanal, un
foment de I'artesania el'una manera molt directa a través
d'una oferta deis productors d'artesania als consumidors
del producte. És a dir, intentar moure'ns dins un fet que
és real a la nostra economia, que creim que és potencialment rendible, i deixar de fer grans elucubracions
sobre política de fires, que, fins ara, ens han donat uns
resultats negatius, encara que tal vegada publicitariament han estat acceptables. Per tant, aquí ve el tercer
eix o el tercer objectiu del PSM-EEM en aquesta secció
1\. G racies.

i medicaments, per als pobles que en aquests moments estan
patint greus situacions de repressió, greus situacions
bel'liques i greus situacions de fam. Pariam, sobretot, de
Bosnia i de Somalia. Les nostres esmenes són específiques.
Ens preocupen dues qüestions dins l'area social. la
les havÍem plantejades en alguna altra ocasió, pero hi ha
molt pocs resultats o molt poc fruits. Ens referim als plans
d'integració de la immigració. la que creim que la secció 11
és una de les més emblematiques del Pressupost, que és una
de les seccions en que ens hem de mirar perque és d'on el
President i els seus assessors i, en definitiva, la maxima representativitat de la nostra autonomia es dirigeix cap a I'exterior i cap a tots quants vivim a les IIles Balears, suggerim i
plantejam plans d'integració a cada lila. 1, molt específicament, duim una esmena per a les illes d'Eivissa i Menorca,
que fins ara no han estat obiecte de plans d' integració de la
immigració. Mallorca en té un de comen¡;at, amb uns resultats deficients, i ha deixam, en part, de banda per veure si ha
completam amb posterioritat. Pero, en el cas de Mallorca,
insistim en el projecte -que en teoria s'havia d'haver comen¡;at al 1992 i no s'ha comen¡;at- d'un centre d'acollida, d'atenció a la immigració.

EL SR. PRESIDENT:
Aquestes esmenes no són fruit, únicament, del recent
debat general sobre xenofobia, racisme i intolerancia (debat
i actuacions que existeixen) sinó que són fruit d'una reflexió
ideologica que ve de molt lluny i que creim que comparteix
una gran part deis presents en aquesta sala. Pero en el Pressu post aquestes actuacions no estan previstes. Creim que tots
vos tes han d'acceptar aquests punts objectius socials i que els
han de donar per bons.

Gracies, Sr. Serra .
Pel Grup Socialista, té la paraula la Sra. Riera.
LA SRA. RIERA l MADURELL:
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
Les esmenes 4.181 i 4.182 que presenta el Grup
Socialista a la secció 11 són d'edició i fan referencia a
I'augment d'ajuts economics a les societats del tercer
món i a les zones en conflicte. La situació actual de les
relacions internacionals mostra amb for¡;a c1aredat com
la superació de la confrontació entre els blocs fa possible considerar directament i per si mateixos, de manera
molt diferent a com s'havia vengut fent fins ara, greus
problemes de les societats mundials que en el lIarg procés de la Guerra Freda ha vi en quedat relegades a una
posició subsidiaria en la preocupació real deis Estats,
quan no havien estat clarament utilitzades per ells en els
seus plantejaments de política internacional. Entre ells,
i de manera específica, el subeiesenvolupament i el
retard economic i social de les societats del tercer món,
que amb malta freqüencia se'ns mostra en les seves
manifestacions més lamentables d'injustÍcia i miseria.

Entrem ara a comentar breument el segon gran
objectiu: L'esmena de totalitat al programa de relacions extracomunitaries. El Govern té uns plantejaments, unes tasques, respecte a les regions europees i els esta exercint, pero
amb falta d'ambició. Creim que amb falta de mitjans economies i humans, pero també amb falta d'una empenta, d'una
decisió. Després deis canvis que hi ha hagut a Europa i de
veure com s'estan congriant les noves institucions, la veritat
és que no pode m deixar ni per un moment més que hi hagi
un departament de relacions extracomunitaries amb una vida
política amb tan poc projecte i poca perspectiva. Pensam
que s'ha de replantejar-ne la funció.
En definitiva, aquest és el debat que introdu"im.
Com ho ha de fer el Govern') Nosaltres tenim moltes idees,
moltes iniciatives . l si el Govern ha creu oportú les hi presentarem. El que sí li plantejam és una revisió, una autocrÍtica davant la manca de perspectiva i la manca de funcionalitat d'aquestes relacions extracomunitaries. En aquest sentit,
introelu"i!n una pe tita i simple iniciativa, que és promoure
investigacions i divulgació de la problematica comunitaria
europea. l ha feim a la secció 11 -no a Economia ni a Treball, temes que tractarem en un altre moment del elebatperque és des de Presidencia que es mou aquesta important
activitat de les relacions extracal11unitaxies, ele la veu de
Balears dins el context europeu .
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Simultaniament esta m observant, també, com la
transició que alguns deis pa'isos comunistes estan fent
per dirigir-se cap a una nova situació política i economica similar a la de les democracies occidentals esta
plagada d'unes dificultats materials de gran envergadura,
que en molts casos es compliquen per les dificultats
polítiques d'assolir acareis de convivencia pacífica entre
societats molt heterogenies i contraposades. L'evolució
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natura l de les ... s ' ha vist aixar<ld<l per la falta tota l de llibertal. E ls resu ltats no són només gre us pro blem es de subsis tencia , sinó també . en a lgunes oC<lsions, situ<lcions d 'extrema
viol encia: la guerra . en els seus 8spectes més inhumans.
Consta tam que avui en dia existeix un impu ls general
per construi r, de cara al futur, un nou ord re mu ndi al e n el
qual la política internacional es regeixi pe ls principis de les
Nacions Unides, on I'ús de la pressió i la for<;<l militar es
redueixi a casos sense alternativa possible, i en el que la
tónica de les relacions entre els estats es basi substancia lm ent
en 1'enfortim en t deIs lIa<;os de cooperació .
Sres. i Srs. Diputats. un plan tejament d 'aquesta naturalesa no pot esser responsab ilitat exclu siva deIs governs deis
estats , sinó que requereix, óbviament, el compromís de la
societat de treballar en tots els seus nivells i des de totes les
seves formes organitzatives en el disseny, desenvolupament
i manteniment deIs mecanismes de solidaritat adequats. O'una banda, per posar remei immediat a les situacions ele necessitats materíals més peremptóries; i d 'altra banda, per a
la superació, com a objectiu últim de les brutals desígualtats
existents en el desenvol u pament de les díverses societats,
desigualtats que. prenen la se va aparen<;a més global en el
que hem convengut a an omenar conflicte Nord/Sud.
La nostra comunitat autónoma, situada en una posició relativament central en el que s'ha anomenat el "cintmó
de crisi" (que recorre Europa per la se va vorera meridional) ,
ha de tenir una especial sensibilítat, com també l'han de
tenir altres societats, per mobilitzar-se institucionalment
davant de problemes tan dramatics com els que quotidianament ens ofereixen els mitjans ele comunicació.
El nostre grup creu que s'ha de donar suport i afavorir des de 1'ambit institucional totes les iniciatives socials
que tenguin en el seu contingut un significat de solid aritat
amb les poblacions que en el continent europeu, i fora d'Europa , es troben al límit de la supervivencia.
Srs. del Govern, Sres. i Srs. Oiputats, cal anar més
enlla i saber expressar aquest talant solidari de la nostra
societat mitjan<;ant un compromís pressupostari significatiu.
Respecte a l'esmena presentada pel Grup Mixt, vull
anunciar que el Grup Socialista no Ji donara suport. 1 no ho
fara perque pensa que la idea de país balear no és una idea
moderna, sinó retrógrada i, al mateix temps, confusa. Li
assegur, Sr. Vidal, que després de la seva intervenció encara
m'he fet un embolic més gros.
Creim que la modernitat es basa en una mena de
princípi de subsidiarietat que implica que la idea de país
balear no existeixi més enlla d'alló que la identitat de cada
Illa no puguí abastar, i aixó, per la mateixa condició d'insulars, és ben poca cosa, car la história ha obligat cada Illa a
sentir suficientment una identitat própia i a diluir les altres
identitats superiors. Voler modificar aquesta dinamica és
interes partidista, seria vist com a un centralisme de Palma,

i ,a en contra de la simplificJció a qu e teneleixen avui
les aclministracions amb el principi ele subsidiarietat. És
e vicl ent. Sr. Vidal. que la intenció ele l'es1l1ena és construir una identitat própia. una ielentitat superior a la de
caela llJa, més enlla eI'allo que ja significa pertilllyer a la
Comunitat Autónoma. Bé. aquesta identitat superior,
que I'esmena nega tácitament. ja existeix, i no és a ltra
qu e la que va construir -per cert. sense seminaris itinerants- el rei Jaume I el Conqueridor.
Després, acceptalll que aquesta identitat s'ha
mantengut i encara perdura o ja m 'explicaran en que va
quedar e l país balear amb una Menorca a estones anglesa, a estones francesa, o a estones esp a nyola. Sr. portaveu del Grup Mixt, va deixar Menorca eI'esser país
balear elurant la dominació anglesa o francesa? I Perpinya, on encara avui es pot visitar el Pala u deIs Reís de
Mallorca, ho és, país balear? Sr. Vidal, si algú pot parlar ara de país balear incloent-hi Menorca és perque els
menorquins no han basat la seva entitat en I'administració comuna amb altres territoris, sinó que, si mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs pode m
avui esser, en certa manera, una mateixa cosa, és perque
alló que tenim en comú, que és la lIengua, els menorquins no ho van perdre quan no varen esser admi nistrats
conjun talllent amb les altres illes.
Sres. i Srs. Oiputats, sempre és bo i sempre
don arem suport a tot a!ló que signifiquí potenciar el
sentiment de la própia identitat. Peró no sembla que
I'es mena vagi en aquest sentit, sinó en el de la creació
artificial d'una identitat, cosa a la qu al -sense oposarnos-hi frontalment- no veim cap utilitat. La identitat
própia es fomenta amb la creació d'un espai comunicacional comú i no amb seminaris, que, per Illolt ben
intencion ats que siguin, no tenen cap eficacia . Si parléssim, per exemple, d ' un diari, un a radio, una televisió en
catala que tractés els nostres temes, el nostre suport
seri a més entusiasta, pero I'esmena -sense negar-li la
intenció positiva- té massa connotacions artificials, negati ves i demagógiques per donar-li suport.
Respecte a les esmenes del Grup PSM-EEM, els
don arem suport a totes . A la 4.048 perque pensam que
I 'artesa forma part de la cultura més nova i més antiga
de les Illes Balears i la proposta que fan ens pareix molt
oportuna. Respecte a les esmenes 4.130 i 4.051, voldría
dir que compartim les inquietuds expressades pel grup;
per tant, em remet per justificar-ne el vot positiu a
l'argumentació que ja s'ha donat al tres vegades des
d'aquesta tribuna .
1 quant al tema de la immigració, pensam que
les IIIes Balears, justament per la seva posició geografica, tenen la condició histórica d'ambit de cruHla i trobada de cultures i civilitzacions. En el moment actual,
els estats de I'Europa occidental i desenvolupada són poi
d'atracció per als processos migratoris d'origen molt
divers (conflictes als paisos d' America llatina, a les
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antigues colonies europees, al nord d'Africa, etc.). Aquesta
immigració incideix a l'estat espanyol i ja incideix a la nostra
comunitat autonoma cada cop més. Tot procés migratori
provoca problemes per la seva repercussió en la societat que
el rep, pero és un problema que, per definició, ha de tenir
solució. I aquesta solució és molt més accessible si el tema
s'enfoca amb un talant optimista i constructiu. Un enfocament constructiu de la immigració ressaltara el fet historicament contrastable deis beneficis de tot ordre que entranya
per a les societats implicades.

Crec que o voste esta avui desencaixada de lloc
o no sé que fa en el Parlament balear. Perque més
insularista que jo no hi ha ningú . La nostra postura no
en lleva una altra: Es pot esser solidari, encara que siguem insularistes. O sigui, per que no hem d'ajudar a la
construcció del país balear') O és que estam fent tots
comedia, aquí? Volen que facem un parlament a cada
una de les Illes? Doncs, facem-lo. Jo no en tenc cap
inconvenient. Tal vegada fins i tot jo seria el president
del Parlament.

L'immigrant no és un ésser perillós, sinó un individu que es mou per una clara voluntat de superació economica, política i social. L'immigrant és un important instrument de transformació a Ilarg termini de la situació deis
pa'isos d'origen: un instrument de democratització política,
de dinamització social, de desenvolupame nt economic. de
capacitació professional. L'immigrant és un vehicle de difusió en el seu am bit natura l de la realitat del país que el rep,
cosa que, conseqüentment. facilita un important canal d'influencia política internacional. Pero aquests objectius només
es podran aconseguir si el marc d'acollid a de I'immigra nt és
adequat, si la soc ietat que el rep li facilita els instruments
necessaris per a la se va integració voluntaria. Si rebutjam tot
plantejament discriminatori racista, s'evita la seva marginació
i la seva explotació economica. Aquesta actitud ha d'esser
compartida per tots els sectors de la societat, i els poders
públics tcnen I'obligació de fer front a la se va responsabilitat
en aquests temes, creant el marc institucional, com proposa
el Grup PSM-EEM, de manera que es compleixin les finalitats d'integració, solidaritat i respecte, que des de tots els
punts de vista són desitjables.

Jo el que vull dir, senzillament, és que no veig
que sigui demagogica. Pot dir que és humorista, pero
clar, com que voste du el discurs preparat des de fa una
setmana i ens I 'ha amollat aquí lIegint-lo, no ha sabut
estar a I 'al<;ada de les circumstanc ies. Que digui voste
que era una pro posta humorística pot esser, pel que
hem dit de les constructo res; o tal vegada s'ha cregut
que vo líem fer Baleares SA -com sortia I'altre dia a un
diari-. No. Jo proposava la construcció del país balear,
cosa que tots hem d'intentar, perque si no feim comedia. M'agrada fer broma, pero comedia for a de I'escenari, no. Moltes gnkies.
EL SR. PR E SIDENT:
Gracies, Sr. Yidal.
Per fixar la posició, pel Grup PP-UM, té la
paraula la Sra. Salomo
LA SRA SALOM 1 COLL:
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.

Per aixo votare m a favor de les esmenes 4.129 i
4.047. El nostre vot afirmatiu, com es dedueix del que ja he
dit al comen<;a ment, també sera per a la resta de les esmenes
que fan referencia a Bosnia, Somalia i al tercer món. Gracies, Sr. President.
El SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Riera.
Sr. Vidal , té un tom de tres minuts per contradiccions.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:

"

Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
La Sra. Teresa Riera diu que després de la meya
intervenció ha quedat confosa. 1 jo, després de la seva he
quedat, com diuen per aquí, estorat. Perque, la veritat, m'ha
enfonyat el call imperialista, i e n aquests temps d'humitat
aixo és molt perillós. 1 ho ha fet, precisament voste, que
forma part del Grup Socialista, que, quan una vegada va ig
parlar -essent portaveu d'un altre grup- d'una federació
d'ille<;, per poe no em v;¡ menjilr.
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Presidencia del Govern balear té previstes les
xifres que figuren en aquest pressupost per a I'any 1993,
xifres que són mÍnimes per complir una serie d'objectius i que s'han mirat amb lupa per tal de poder dur
endavant un conjunt de funcions que té encomanades.
Entre elles destacarem les següents: Primer, dignitat en
el compliment de les funcions representatives del President. 1 els record que, en aquest cas el nostre President
no ha demanat una residencia oficial per maxim responsable de la nostra Comunitat, sinó que viu a casa seva.
Cosa distinta han fet altres mallorquins a altres indrets
i responsabilitats.
Segon punt: Una fluida relació entre el Govern
balear, el Parlament i les altres institucions. Tercer: Una
coordinació de I'acció de govern. Quart: Gestionar i
administrar els difere nts serveis comuns a totes les conselleries. Cinque: Donar compliment a les distintes despeses plurianuals. Sise: Aconseguir un major espai per
a les distintes conselleries.
Cree que amb aquests objectius que he marcat
són necessa ris els pressuposts que figuren en aquest
projccte ele lIei .

•

_

.

'

.

DIARI DE SESSIONS / Núm. 57/1 .1 21 i 22 ele dese mbre del 1992

2232

Entra nt a fixar la posic ió respecte a les esmenes,
quant al tema de 1'artesani a hem el 'assenyalar que eles de la
nostra posició no li podem donar suport, ja que no conside ram justificada una modific ac ió en e l sentit proposat. I no
per desmereixer la causa mencionada, sinó perque el mateix
Govern, conscient de la importancia d'aquest capíto l, li ha
donat supon a la secció press upostaria que li pertoca, que és
la Conselleria de Comer<; i Indústria, on hi ha un programa
que abasta tot el tema de la promoció de I'artesania.

PaSS;1relll él la votació ele les esme nes. Ente nc
que pel les diferents interv encio ns que hi ha hagu t será
conve ni ent vot;] 1 Sep;1r;¡elamen t les eSlllelles 3.965 i 4050.
Sí , Sr. Sampol')
EL SR. SAMPOL I MAS:
1 per favor. 18 4.181 també sepé1ré1dament.

Respecte a la construcció elel país balear que proposa e l Sr. Cosme Vidal, li diria que ha de tenir en compte que
el Govern, encara que no estigui disposat a crear una partida
pressupostaria específica en aq uest sentit, preveu no deixar
passar per alt una efemerides ele la significació com la de la
mencionada. En poden estar ben segurs. 1 els diré que la
construcció d'aquest país balear la va fent el Govern dia a
dia en totes i cada una de les decisions que pren.
Pel que fa ala ajuts al tercer món, crec que estam
davant un tema lamentable i complex o El tema de la fam en
el món su posa una profunda problematica. Cal dir que la
nostra aportació, encara que s'elevés a la desena potencia,
sempre seria modesta, ja que la qüestió, per desgracia, no és
circumstancial, sinó que és d'arrel. Un tema, dones, que va
més enlla del que des del punt de vista de la nostra Comunitat es pot aportar. És un objectiu que resulta difícil d'aconseguir si no és a través de I'actuació d'organismes internacionals i específics en el sentit de la maxima "Si em dónes
un peix, en menjaré un dia; si em dónes una canya, tal vegada cada dia per sempre" . Amb aixó, i donada I 'envergadura
del tercer món, no ens queda Olés remei que reconeixer que
poc podem fer, si ha comparam amb els recursos de que
disposa, per exemple, I'ONU .
Respecte al tema que tates les administracions haurien de dedicar un 0'7% del seu pressupost a aquest capítol,
jo cree que el Grup Socialista hauria de comenc;ar per demanar al Govern central de Madrid que prediqués amb l'exempIe o per convencer, també, els seus condeixebles francesas.

.,

EL SR. PRESIDENT:
Votarelll en primer Iloc la 3.965.
Sres. i Srs. Diputats que voten 8 favor, es volen
posar drets, per favor') Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diput8ts que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, es
poden asseu re.
6 vots a favor; 30 en contra; 17 abstencions.
Queda rebutjada I'esmena 3.965.
Passam a la 4.181.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen
posár drets , per favor] G¡:acies, es poden asseure.
Sres i Srs. Diputats que voten en contra, es
volen posar elrets, per favor') Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?

19 vots a favor; 34 en contra; cap abstenció.
Queda rebutjada I'esmena 4.181.
Passam a la votació de I'esmena 4.050.

La nostra Comunitat Autónoma i el Govern han
demostrat la seva sensibilitat en aquest tema, i com amostra
recent podem assenyalar el cas de Bosnia. S'ha donat suport
a la carrega d 'un avió perque un nombre de bosnians vengués a Mallorca i a Menorca durant sis mesos, acollit en
cases particulars amb forma col·lectiva. S'han donat les passes necessaries i pertinents perque aixo fas una realitat.
Creim, sincerament, que canaIítzam la nostra ajuda en la
mida més amplia i oportuna en relació als nostres recursos
i possibilitats. Hem de dir que més enlla d 'aixo la resta correspon als organismes internacionals.

Sres. ¡Srs. Diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor') Gracies, es poden asseure.
Queda aprovada per unanimitat.
Passam a votar les esmenes 4.048, 4.130, 4.051,
4.049,4.008,4.182,4.129 i 4.047.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Sr. President, per favor.

Malgrat aixo, el nostre grup donara suport a I'esmena 4.050 del PSM. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Salom.

La 4.130 hauria d'esser votada a part.
EL SR. PRESIDENT:
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Si voste em demana la vota ció per separat, la votarem per separat.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
La 4.130 la demanaria per separat, sÍ.
EL SR. PRESIDENT:
Votarem en primer Iloc totes les que havia enumerat
abans excepte la 4.130.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor') Gr;:kies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen
posar drets. per favor? Gracies. es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha .
23 volS a favor: 30 en contra. Queden rebutjades les
esmenes.
passarem a la votació de I'esmena 4.130.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per hvor') Grac ies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, es
poden asseure.
21 vots a favor; 30 en contra; 2 abstencions. Queda
rebutjada, també, I'esmena 4.130.
Passam a la secció 12, Conselleria de Turisme. Comen<;arem pel debat de t'esmena del Grup Socialista a la
totalitat, número 4.183. Per fer-ne la defensa, té la paraula
el Diputat Sr. Pallicer i Pujo!.
EL SR. PALLlCER 1 PUJOL:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
Dins els parlaments democratics és una practIca
habitual que I'oposició presenti esmenes a la totalitat a la
política del Govern, amb crítiques i a lternatives, com si
formés part d'un ritual que s'ha anat produínt al lIarg del
temps. Pero avui m'agradaría dir-Ios, Sres. i Srs . Diputats,
que m 'hauria agradat més fer una excepció i no presentar-ne
cap. i així rompre aquest ús parlamentari, perque hauria
tengut un significat molt cIar: Que la nostra primera indú stria turíst ica funcionava bé i amb unes condicions immillorabIes per enfrontar-se al futuro
Tanmateix tots sabem, Sres . i Srs . Dipllt;:¡rs. 'l1lP.
aquest no és el cas, ja que sofrim una de les crisis més im -
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portants de tata la nostra historia turística. Sé també
que per part d'aquest govern -i no fa massa mesoss'evitava utilitzar la paraula "crisi" per fer l'analisi de la
situació actual i que s'utilitzaven, per contra, uns eufemismes, com si la paraula fes por. Pero les coses són
com són, i no fer una analisi correcta de la situació, a
més de provocar incredulitat entre els ciutadans, és una
via per no construir i aplicar les polítiques correctes per
remuntar aquesta greu situació.
Jo present aquesta esmena perque, a més d'esser
el meu deure en veure que la política turística que es
fa per part del Govern ens du cap a un carreró sense
sortida, veig cents de petits empresaris que durant molts
d'anys i amb esfor<; han anat pujant els seus negocis que
ara estan desencoratjats. sense il'lusió, i abocats a situacions ruInoses i de desastre. També ho faig per tots
aquells milers de treballadors del sector redu'its afer
feina quatre o cinc mesos cada any, amb menys guanys
i amb la incertesa de no saber si a la temporada propera
s'obrira I'establiment o si el contractaran.
Hi ha una situació economica i social molt seriosa i que no va per cap camí de redre<;ar-se. Aixo, Sres.
i Srs. del Govern, és crisi. 1 no val amagar el cap davall
ele I'al a.
Pero és ben cert que hi ha unes causes que ens
vénen de fora que incideixen dins la nostra situació , ja
que vivim una situació economica mundial delicada, que
té uns efectes, d'una manera o d 'una altra, damunt
nosaltres. Jo sé que sera el primer que em contestaran.
Pero els vull dir. Srs. del Govern, que, malgrat aquest
fet incontrovertible, existeixen unes causes endógenes,
que fa temps que arrossegam i que es mantenen des de
molt abans que esclatés aquesta recessió económica.
Aquí vivim una situació de crisi permanent des de fa
bastants d'anys. És un a crisi nostra , estructural, i que ha
estat denunciada repetides vegades, no soIs per aquest
parlament ni per aquest diputat que vos parla, sinó
també pel mate ix sector i per estudiosos del turisme. Es
redueix, basicament, a un desequilibri exagerat entre la
demanda i l 'oferta i a no haver fet el canvi de model
turístic en el seu temps, perque -de tots és conegut i no
els vull cansar repetint-ho una vegada més- competir
amb mercats de pai'sos subdesenvolupats no es pot fer
amb les mateixes armes que utilitzavem abans. Hem de
cercar un altre model; és I'única cosa que ens pot donar
una sortida i un futur.
Tenim, en aquests moments. un producte amb
dos bandols distints dins I'oferta. Hi ha una part de
l'empresariat que ha estat seriosa, que ha reinvertit dins
la seva empresa, que ha millorat el seu producte, que
s'ha preocupat. 1 en tenim un altre -que consideram
majoritari segons les dades que tenim- que no ha fet les
inversions que calia , que té una planta hotelera obsoleta
i que f;:¡ una competencia deslleial en preus -ja que no
ha hagut de pagar ni interessos de préstecs ni amortitza-
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cions- respecte a 1'altre empresariat. Aixó fa que el sector
visqui un moment difícil i que es vegi Ilanc;at a oferir uns
preus tan baixos que fan impossible que els establiments
puguin reinvertir dins la mateixa empresa per millorar-la o
tornar els préstecs als bancs. L'únic que poden fer, en definitiva, és sobreviure.
Per aquesta raó, cada vegada tenim un turisme de
menys i menys poder adquisitiu. 1 el pitjor de tot és que any
rere any ens anam desacreditant dins els mercats i que donam una mala imatge. El nostre desprestigi, aconseguit dia
a dia i passa a passa, sera molt difícil de superar. EIs preus,
en termes reals, no s'han apujat des de 1989, quan tots coneixem els increments que s'han produ'it dins els costs. Jo vull
dir que no sé com els hotelers poden amb aquests preus
donar el servici i sobreviure. De vegades peos que em faran
creure, en aquestes al c;ades, en els miracles.
Estam cada vegada més en mans deis LOur-opera lors
-gairebé de genoll s davant seu- i pareix que ningú d' aq ues t
govern no té un projecte per posar en marxa una nova polí tica que ens faci capac;os d'enfrontar-nos als mercats amb
poss ibilitats de guanyar. El mercat no és tan transp a rent com
vo ldríem i fins i tot semb la més aviat unes estructures i
posicionaments de forc;a que no aque lla figura tan elogiada
i tan sacralitzada per tots nosaltres. Un a vegada més haurem
de díi- allo de "Quantes injustícies s'han comes en nom del
mercat i quantes se'n cometran".
Fins fa uns anys, vivíem una política comercial de
demanda. Ens venien a comprar el producte i nosaltres, en
cinc minuts, signavem els contractes i ja havíem acabat totes
les feines pel que feia a la comercialització. Ara vivim una
política d 'oferta; i hem de sortir a vendre. Pero per fer-ho
és necessari tenir un bon producte, ja que sense aquest producte no podrem demanar un bon preu. L'excés d'oferta
amb un percentatge molt alt de baixa qualitat ens esta enfonsant i fa que ens hagu em de vendre per un plat de Ilenties.
1 no parlem de I'oferta complementaria, que es troba amb
uns costs estructurals, per una mala planificació i per manca
de professionalitat, que donen un producte caríssim, i amb
una relació preu/qualitat inferior a la de qualsevol establiment deIs pa'isos europeus que ens visiten.
Aixo, a més d'esser preocupant, fa que a I'hora de
comprar els paquets turístics els nostres visitants contemplin
aquest fet, perque, encara que els viatges a Ilarga distancia i
a pa'ísos subdesenvolupats són més o manco igual de cars
que al nostre, tots sabem -i ells ho saben- que amb una unitat
de compra en aquest país subdesenvolupat poden comprar,
com a mínim, el doble de béns que aquí, i aixo els resulta
molt atractiu. Estam davant un producte de l'oferta compl ementaria cada vegada menys i men ys competitiu i que ningú
no sap molt bé com acabara . Aquesta és -se nse fer cap concessió a la demagogia- la situació que tenim en aquests mo ments.
Pero si governés per venir i elegir, aqu est go vcrn ha
previst molt poques coses. S'ha deixat d ur per la inercia del

creixement; s'ha deixat dur cap amunt com un vaixell
pujat per l'onada i sense pensar que a la baixada el podria enfonsar, i quan el vent bufava de popa no ha pensat que podria venir un mal temps. No s'ha previst com
Iluitar amb uns competidors d 'economies subdesenvolupades, quan nosaltres a poe a poe ens anavem acostant
als pai'sos d'on tenim el nostre mercal. No s'ha previst
el canvi de model de vida dins el segment del mercal.
No s'ha previst estudiar en profunditat la demanda amb
el canal i estudis comercials. No s'ha estudiat I'evolució
deIs preus, quan el preu dins el mercat és d'una importancia vital. No s'ha regulat I'oferta ... 1 hi ha molts
altres punts on s'havia de prevenir que no han estat
tasca d'aquest govern .
Si governar és també elegir, el Govern ha tengul, des de fa més de nou anys, I'oportunitat de prendre
el camí de la qualitat en lloe del de la quantitat. Jo sé
que totholll parla de qualitat, pero els fets demostren el
eontrari , Aquest govern va elegir una política quantitativa, cercant uns milions de visitants i xifres, com si visquéssim en altres temps gloriosos en que I' únic que
interessav a era el triOl11falisme. CO I11 és possible que es
donés més importancia a les xifres que als rendiments?
Com és possible que s'hagi deixat caure la rendiqilitat de
les empreses, quan tot sabel11 COlll és de perillós que una
empresa no tengui beneficis? Aquesta política de quantitat ha estat nefasta, i vostes, des del Govern, tenien
l'oportunitat histórica de poder fer canviar la direcció
d'aquesta societat aplicant una altra política turística.
Vostes tenien les dues eines necessaries per aconseguirho, com són -i tots ho sabem- I'ordenació del territori i
el turisme, amb competencies plenes. També tenien una
altra eina: La voluntat de fer-ho. Pero es varen deixar
dur per la inercia de la comoditat, de la facilitat, i varen
el egir malament. Vostes són els únics responsables d'have r fet aquesta política, que ens ha duit a consumir
béns escassos i mal pagats, com són I'a igua, el territori,
el paisatge ... Peró han fet més: Amb la se va política
han creat en aquests darrers anys unes expectatives per
a tots els ciutadans de les Illes i els han abocat a invertir
per da munt de les seves possibilitats, en nous petits
negocis, nous projectes, i han atret uns capitals especulatius dins el sector de I' hoteleria, que I'únic que pretenia
era col, locar-se; sense fer un estudi seriós que avalés la
inversió, han invertit milers i milions dins el sector, i
ha n enfonsat cls preus.la qualitat i la il11alge del produ cte. Ha estat una política equivocada que des de fa uns
anys estam pagant i que pagarel11 .
Per altra banda, no s'ha creat un produete atractiu per a la temporad a d'hivern, que comptés amb un
programa d'amenitats que fes possible treure aq uest
segment de mercat de gent majar, cosa que en a ltres
zones turístiques han fet amb més o menys exit. És una
pena que avui no pu g uem tenir un producte d'hivern
específic que a llargui la temporada, de manera que es
rompi I'estacio nalitat que tant de mal ens fa, perque
provoca una desertització a les zones turístiques, qu e

DIARI DE SESSIONS / Núm. 57/1/21 i 22 de desembre del 1992

queden totalment desolades i molt poc atractives així com
amb una disminució important deIs 1I0cs de treball. .
Arribat en aquest punt i a causa de la. limitació del
temps, intentaré exposar els eixos -que no tendré temps de
desenvolupar- de les grans línies de política alternativa que
creim que s'haurien d'aplicar.
Hem de fer una nova política turística, perque
aquesta ja no ens serveix; ja no serveix als interessos d 'una
classe emprenedora i d'un poble que, com sempre, ha esperat
massa deis qui comanden. La primera mesura és de xoc. És
una mesura d 'avui per adema: Redimensionar l'oferta amb
la demanda. S'ha de donar sortida als empresaris que vulguin
sortir del sector, pactant plans concrets - persona a persona
i passa a passa- amb tots els implicats (institucions i agents
economics i socials), per evitar Ulla competencia deslleial que
enfonsa el preu i per crear un millor producte.
Segon: Requalificació deIs establiments. Se'ls ha de
donar una possibilitat d'accedir a línies preferents per a la
modernització. La requalificació ha de contemplar no unlcament la qualitat de les instal·lacions, sinó també la deIs
serveis. Ha d'anar fins i tot condicionada.

un producte nou i competitiu. Hem de sortir a conquistar mercats amb nous productes. Hem de lIuitar, i crec,
Sres. i Srs. Diputats, que podem vencer.
Ara, així, estam instal·lats en el passat. Per
enfrontar-nos al present i al futur ens fan falta noves
estrategies, nous projectes. 1. sobretot, fe i coratge. No
puc evitar dir que hem arribat a una situaeió límit. No
pensar en el futur fa que no hi tenguem 110e. Fa uns
anys, des d 'aquesta mateixa tribuna, els vaig dir que si
no s'afanyaven a prendre mesures potents aquesta eomunitat podria sofrir una decadencia de conseqüencies
inimaginables. 1 vostes, fins ara, no les han preses. 1
veuen que, a poc a poc, entram dins I'inici d'aquesta
decadencia. Alguna vegada, pensant en aquests darrers
anys i en aquesta situació d 'enfonsament de la nostra
primera indústria .. .
(La Sra . Vicepresidenta primera subslicueix el Sr.
President en la direcció del debat!o

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pallicer, li prec que vagi acabant.

Tercer: Formació i reciclatge c!'empresaris i trebaIladors. Han d 'esser permanents, ja que són una pe~a clau
dins una empresa de serveis.
Quart: Hem d'anar a un control de qualitat que
premil el bon empresari i castigui el dolent.
Cinque: Hem de fer complir les normes .
Sise: Hem de crear un centre d 'investigació del fenomen turístico Hem de dur a terme una investigació del turisme a través de la Universitat, que estudií' les noves formes
de producció que abarateixin costs, els mercats i la competencia.
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EL SR. PALLICER 1 PUJOL:
Ara acab, Sra. Gracies.
Alguna vegada, pensant en aquests darrers anys
i en aquesta situació d 'enfonsament de la nostra primera
indústria, he arribat a creure que tel vegada s'ha produ'it perque hi ha hagut una conjura dins les estrelles
contra nosaJtres. Pero no és possible que ens estigui
passant aixo. Aleshores pens en aquell poeta que davant
una gran desgracia va fer dir a uns deis seus personatges: "La culpa del que ens passa no la tenen les estrelles;
la culpa, amic meu, la tenen els homes. La culpa és
noso·a" .

Sete: Hem de seguir fent inversions d 'embelliment.

EL SR. PRESID ENT:

Vuite: Hem de protegir el nostre territorio

Moltes gracies, Sr. Pallicer.

Nove: Hem de fer un programa d'hivern atractiu.

Té la paraula el Conseller de Turisme, el Sr.
Cladera.

Dese: Hem de fer el Pla d'oferta turística. que ha
d'esser molt important a mig i Ilarg termini, i que ha d'anar
enlla~at amb les mesures de xoc de redimensionament de
I'oferta i la demanda de que ja hem parlat abans.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume
Cladera i Cladera):
Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats, Sr Pallicer.

zació
trets.

Onze: Hem de fer un pla ele marketing i comercialitpromoció que expliqui la nova política j els nous

Com veuen, no hi ha miracles. sinó comen~ar afer
feina. Hem de reaccionar e1'una vegada, perque hem esperat
l11assa. No fer res ens enfonsa més dins la crisi. Hem de
sonir d 'aquesta ciutadella, e1'aquesta murada cómoda, amb

Aquest discurs que ha fet el Sr. Pallieer és un
discurs que vol fer un grup de certes persones dins la
nostra societat d'una forma continuada. Jo cree que. fins
i tot. hi ha persones que estan tan conven~udes d'aquest
discurso que voldrien que fos realitat. i que voldrien que
aquesta especie de caos s'arribé5 a produir Supos;nia
una gran satisfaceió que s'acomplissin les seves profeci-
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es. Aquest sentiment d'autoodi, d'impotencia, que certes
persones transmeten dins els sectors socials no ens dura
enlloc. Únicament ens duran a alguna banda les iniciatives,
les ganes d'il'lusionar la gent, les ganes de pensar que som
capa<;os -no els polítics, sinó la societat civil basicament- de
resoldre els grans problemes.

on s'ha produ'it i com s'ha trasmes la filosofia d'expectatives de creació de riquesa i de doblers facils, fins al
punt que en aquest moment no hi ha cap ordre prioritari en que una persona pugui destacar si no és guanyant
eloblers. Aquest partit així ho ha creat i així ho ha
volgut. Em sap greu entrar en aquestes coses que no són
propies de la nostra comunitat, pero nosaltres no tenim
la capacitat per crear expectatives perque la gent es faci
rica.

Els grans problemes no els creen mai els polítics ni
els solucionen mai els polítics. Els crea la societat civil amb
els seus abusos i els soluciona la societat civil amb els seu s
recursos en moments determinats. Els polítics basta que sapiguen dissenyar i fer complir el marc general sense anar
molt més lluny.

També fa unes referencies al desequilibri entre
I'oferta i la demanda -que és cert-, pero jo duria el tema
una mica més lluny: La dependencia que té el sector
turístic deis lOur-operalOrs és tan gran, que es pot veure
d'una manera bastant clara que ni tan sois amb un equilibri estricte d'oferta i demanda es poden reconduir
certes coses a través d'un paper clar del LOur-operalOr.
El lOur-operalOr avui té un conjunt de destins, té un
conjunt d'ofertes, i jo I'únic que gosaria assegurar és que
amb un equilibri oferta/demanda molt exacte es podria
procluir un resultat millor durant. tal vegada, un mes i
mig a l'any. Pero no durant molt més temps, perque
mentre no s'aconsegueixi una certa independencia de la
comercialització turística sera molt difícil que les lIeis
estrictes d 'oferta i demanda existeixi n. 1 li explicaré per
que. Si les vendes es fessin amb una anticipació suficient, és.cert que els preus es mantendrien quan I'oferta
i la demanda estiguessin més o menys regulades, pe¡-¿)
sabent que les vendes es fan, practicament, amb una
setmana d'anticipació del gaudi de les vacances, resulta
que el desequilibri existeix sempre excepte una setmana
abans, i aixo fa que la pressió de la intermediació damunt l'empresari balear sigui molt forta i que la manca
d'informació faci que l'empresariat balear li produeixi
una certa desconfian<;a i rebaixi els preus.

F aré una referencia a les coses que di u voste i després a les possibles solucions. No m'aturaré a discutir si hi
ha o no política turística, perque crec que seria una perdua
de temps, en aquestes al<;ades. L'única política turística que
hi ha a tata Espanya és la eI'aquesta comunitat autonoma.
No n'hi d'altra ni a cap comunitat autonoma ni en el Govern
central -en aquest cas perque les competencies han estat
transferides a les comunitats autonomes; no hi ha !loc per a
una acusació-.

Quant a aquest desideraw177 de desastres que passen
en el sector turístic, li contestaré per dues bandes. La devaluació de la pesseta ara resulta que ja no la fa-el Govern
espanyol; la fan des d' Alemanya, Sr. Pallicer. Es faci una
idea de quina política pot fer una petita comunitat autonoma dins un sector economic com aquest, qua n una decisió de
tanta categoria i influencia com el canvi de moneda resulta
que no la fa el Govern espanyol, sinó que la fa un senyor
que per finan<;ar la reunificació alemanya se'n du 2 bilions
-de divises d'Espanya a Alemanya, apujant els interessos
assegurant la moneda per poder finan<;ar el seu país.
Per tant, no ens doni tanta d'importancia dient que
nosaltres pode m aportar solucions de ti pus economic per
arreglar el que ni tan sois molts de pa'isos petits des del punt
de vista economic no poden solucionar.

Quant al tema que no hem estudiat la demanda,
li diré que hi ha distints estudis encarregats per la comunitat autonoma i que fins i tot hi ha un pla de marketing
del'any 1990 on es qualifica d'una manera clara i per
segments la possible demanda de cada una de les nostres
iIles i la deIs pai'sos com petidors.

Desgraciadament, no ens queda més remei que acceptar que molts de problemes economics se solucionaran
quan l'economia americana tiri del carro, l'economia japonesa, com a conseqüencia d'aixo, comenci a funcionar, i al
cap de sis mesos ho faci J'economia europea,ja que aquest és
el cicle que historicament s'ha produ"it. M'agradaria molt
que nosaltres tenguéssim capacitat per poder incidir damunt
les coses, pero es tracta d'una utopia. 1 hem d'esser suficientment responsables per saber que és el que pode m fer o
no.

De totes formes, no és més que un fet de cOlleixement i d'informació testimonial, perque després qui
utilitza aquestes elades és ellOur-operator, i desgraciadament no les utilitzen els nostres empresaris en el tema
de la venela.
Pel que fa a les seves idees d'una política alternativa -cosa que li agraesc, perque normalment sempre
ens trobam amb les se ves crítiques pero amb poques
alternatives, i aixo permet aprofundir en la discussió-,
diu a la mesura número 1 que s'ha de reequiJibrar 1'0ferta i la demanda. Jo li garantesc que aquest equilibri
podria pal ' liar la situació deis preus, pero no resoldre-la.
Li vull recordar que la creació de sol turístic i de locals
comercials ha estat sel11pre en mans deis municipis, i
eI'una forma poc controlada, fins al punt que hi ha hagut

Després, no em digui que nosaltres cream expectati ves d 'enriquiment de la societat que al final no es compleixen. L'autor de la frase famosa que "en aquest país tothom
es pot fer milionari en poc temps" és del Sr. Solchaga; no és
del Sr. Cañellas. Li record . 1 que un representant del Partit
Socialista parli avui d 'expectatives d 'enriquiment no crec que
sigui oportú, perque durant els darrers 1l0U anys ja hem vist
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una certa informalitat -a qualssevol baixos d'un edifici s'ha
muntat un bar sen se saber si es podia fer o no, quan a vegades es pot fer independentment de la llicencia d 'obres que
dóna I'ajuntament-. Per tant, el tema de l'oferta complementaria, si no aconseguim que els municipis tenguin una vol untat molt decidida que aquesta oferta no creixi, sempre dura
implÍcit aquest desequilibri permanent.
A la mesura número 2 parla de la requalificació
d'establiments amb ajudes. Voste sap que avui hi ha un a Ilei
de modernització de I'oferta turística hotelera i extrahotelera
en vigor, que hi ha anunciada la remissió a aquest parlalllent
d'una llei de modernització de J'oferta complementaria (en
la mateixa líni a i filosofia que la línia de modernització
hotelera), i que I'única diferencia que voste ens planteja és
que hi hauria d'haver ajudes per a aquests temes. La Comunitat Autonoma ja ha posat de manifest en diferents ocasions
les dificultats economiques i de discriminació de sectors que
podria produir e l fet que a hores eJ'ara es plantegés el tema
de donar ajudes per a un sector que durant anys ha tengut
uns beneficis empresarials Illés o l11enys sanejats.
Quant al punt número tres. de forlllació i recicl atge.
vostes saben que clia 1 d'octubre ele 1993 s'inaugurara l'Esco la d'Hoteleria, escola que té gra ns ambicions i program es
equ ivalents é'ls de la CE E, així com I'aspirac ió que la gen!
que hi desfli tengui al final una formació competitiva en e l
mercat de trebal!.
Sobre el tema del centre d 'investigació del fenomen
tunstlc al qual es refereix, hem parlat amb l'Universita t
sobre la possibilitat de fer doctorats sobre el tema turístic i
creim que s'ha d'incentivar aquest tipus d'investigació, encara que sigui un sector que compta amb pocs estudiosos i on
s'ha aprofundit poc per part de persones amb una bona
preparació.
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tres poden tenir un interes turístic i no el tenguin realment.
Per tant, necessitam un suport. Quan parlam de
construir camps de golf hem d'esser coherents. Si volem
turisme d'hivern i volem anar canviant i complementant
el model i volem crear camps de golf, hem de saber
clarament per que els partits de I'oposició s'hi oposen.
És un tema important. Hem de saber per que hi ha una
oposició a la creació de ports esportius. 1 no em referesc
afer malbé el territorio Perque aquí la contestació
immediata és dir "no es poden fer ports esportius perque feim mal al territori; no es poden fer camps de golf
perque feim mal al territori ". No em referesc a aixo. Hi
ha una serie de coses que es poden fer, i tots sabem de
quina manera . Ciar, s i parlam de I'estacionalitat, si parlam de complementar i anar variant el model turístic,
pero al mateix temps posam pal a les rodes a les iniciatives del Govern, elifícilment podrem trobar solucions.
Per exemple. varen posar traves a una autopista de 6 o
7 quilometres que ens ha costat set anys, perque aquest
parlament va decidir que només podia arribar a la sortida de Binissalem, i ara tothom veu els resultats d'aquesta
autopista, el que pot suposar aquesta autopista pel canvi
de convivencia social i humana, el que pot su posar per
a la descongestió ele Palma, el que pot suposar per a la
millora del Pla de Mallorca ... totes aquestes coses són
molt importants i han d'estar en consonancia amb el
paper de l'oposició pel que fa a altres demandes .
Per tant, el Govern sempre esta obert a totes
aquelles qüestions de política alternativa en que puguem arribar a un acord. També demanaria que I'oposició fos generosa amb aquel les iniciatives que pren el
Govern tendents a millorar el sector turístic, i que no
fas tan dogmatica i radical com és a vegades. Moltes
gracies.

El tema de les inversions. Voste sap que s'ha fet un
pla d'inversions de 14.000.000.000 pessetes amb els ajuntaments, que en aquests mOl11ents és irrepetible, perque les
mancances economiques tant de la Comunitat com deis ajuntaments són molt grans.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Cladera.
En torn de replica, té la paraula el Sr. PalliceL

Estam d 'acord en el tema de 1'ordenació territorial
amb el Pla d'ordenació de I'oferta turística. Repetesc que
s'hi esta fent feina i que es treura elmés aviat possible, pero
que és d'una complexitat que tots els professionals coneixen
molt bé.
I quant a la suggerencia del pla d'hivern, voste sap
que hi ha un pla d'hivern amb unes limitacions economiques
petites, pero que, de tates formes, hauríem de matisar. Parlar d'un tema tan important com el canvi de model turÍstic
és un motiu de debat important, perque no podem construir
un model turístic amb unes bases que no tenim. Nosaltres
tenim un patrimoni turísti c basat en el sol, les platges, el
paisatge ... i el podem complem enta r amb coses que inventem
i CjIJE' tenguin dem;;¡nda en les qu;;¡ls ens pose m d'acord . Pero
no poelem basar-lo en coses que pensem que perque són nos-

EL SR. PALLICER 1 PUJOL:
'.

Moltes gracies, Sra. Presidenta.

Sr. Conseller, jo en cap moment no he dit que
no hi hagi política turística. He estat ben alerta a dirha . Jo he eli! que han tengut J'oportunitat histórica al
llarg d'aquests 1l0U anys per fer-ne una altra. 1 enlloc
d'anar a cercar xifres, cercar rendiments, que és, al cap
i a la fi, el que ens dóna I'oportunitat de fer les coses
ben fetes, alllb un bon producte i amb un futur, i repartir a cadascú el que hi aporta. Aixó és el que he dit. És
evident que n'han feta, de política turística. 1 cree, com
ha dit vost€:. que som una de les comunitats que més ha
legislat en aques! se ntit , entre altres coses perque en
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te ni a e l deure - inde penelent rnent ele qui sigui el co nse ller-, jil
qu e el 60% ele l PIB eI'aques ta cornunita t ve d irec ta o indi rectament de l sector tu rísti co Si la comparam amb altres. la
següent és la canaria (30% segons les meves elades).
Per
tant, és igual que si nosaltres diguéssim que a SUi·SSil, on
tenen fabriques de rel lotges, no es preocupen el'esser competitius a l'hora de fer re llotges. És unil ob ligació nostra .
Vostes han fet una po lítica turística perque s'haviil
de fer. Han fet coses ben fetes , a ltres milI retes i a ltres, regulars, des del meu p un t ele vista. Ben fetes: El Pla el'embelliments. Crec que ha estat u n gran encere Hi ha hagut coses,
com la L1ei de go lf, que hiln tengut un caire es peculatiu ,
S'han demanat moltíss ims ele permisos que no eren per a
camps de golf, sinó que s'han demanat per intentar especular. Voste ho sap, aixó.
La qüestió de is decrets i la L1ei tampoc no ha estat
massa bé. No s'h i ha aplicat una bona metodo logia, perque
ens ha causat més mal que bé.
La L1ei de modernització? Voste ho sap, Sr. Conse Iler. Jo tenc alla damunt un sobre am b una contestació a
preguntes meves i els lIistats de di a 9 d'a bril d'enguany. Ara
per ara no hi ha cap hotel anteri o r a 198 4 que tengui la
qu alificació d 'hotel modernitzat, qu an n 'hi ha via devers 50
(entre hotels i apartaments) amb possibilitat de tenir-la. La
se va ConseJleria ha fet manifestacions on d e ia que si en tres
an ys no s' havi a fet la modernitzac ió, tothom tancaria. Per
millorar la qu a litaL Diu que ara in ves tiga ran la qüestió de
tecnologia . En una paraula,- hi ha hag ut un retard tremend
en toL S' imagina voste que aquesta po lítica que ara volem
comene;a r a fer i que encara no acabam de tirar endavant -el
Pla d 'ofe rta n' és un exemple cl ar; ja fa tres anys- s'hagués
fet en el seu moment? Aquest a és la gran qüestió . Si poguéssim passa r un a pel ·lícula per a nalitza r i fer les accions que
en ca ra ara tenim per fer , o qu e no han tengut l'exit que
haurien d'haver tengut perque no les vare m aplicar amb
més fore;a , veuríem que és aquesta la gran qüestió.
E l tema de la devaluaci ó de la pesseta. Miri, jo estic
d 'acord a mb voste. Jo també ho he llegit i és ciar: El Bun desbank és el que mana en aquest moment la política económica europea. És una cessió de sobirania de tothom. Pero
jo no li he parlat de qüestions que nosaltres no poguéssim
fer; jo li he parlat de dues eines en les quals sí que tenim
competencies plenes: Ordenació del territori i competencies
en turisme , No he parlat de la devaluació. Perque si haguéssim fet la política que havíem d ' haver fet , la devaluació no
ens hauria fet tanta por com ens ha feL
Sobre el tema d 'especulació, no m 'hi he referit en
aquest sentit que la política del Govern ha estat convidar a
fer un enriquiment -i jo sempre he parlat de Govern, perque
cree que en aquesta comunitat la política turística és política d'Estat, és política de comunitat i no just d'una Conselleria- sinó que he intentat dir que a causa de les lleis de 1987
hi havia uns doblers per aquí o per alla -un hOI money o el
que li vulguem dir- deis quals es varen aprofitar i que no

varen esser Glpa~os eI'aturar. Si han fet un edifici d'a partaments, si hill1 fet un altre hotel. ha estat eI'una
manera esbojarrada, sense pensar que el que nos<l ltres
necessilal1l per no consumir ni més territori ni l1lés
béns escassos és tenir un creixement sostengut qualitatiu , i no quantitatiu .
QUéll1t a la qüestió ele I'hivern, jo tenc dins la
meya maleta un projecte d'hivern valorat. No és massa
car. El prob lema és que vostes enguany han lIev<lt fins
i tot doblers e1el pressupost per intentar realitzar un programa d'hive rn . Estic d'acord que ha estat per manca de
cloblers, pero ho han fel. 1 jo pens que si I'hivern és tan
clelicat per a nosaltres, i ele caela vegada ho sera més,
perque no podem menjar amb mig any (i sobretot amb
aquests preus), hem de fer un esfor~ d'imaginació i un
esfore; economic per atacar I' hivern. Si no, cada vegada
hi haura una major clesertització a les zones turístiques
i més atur. El canvi de model, evidentment, s'ha de fer
amb set o vuit grans eixos, combinats. 1 s'ha de fer. Jo
tene preus de 1993, els preus d 'estiu que ja han sortit en
e!s fullets de Is LOur-operaLOrs, i he observat que en
aquests moments som quasi més cars que els viatges a
\larga distancia, i que encara en ells tenen la possibilitat
de comprar -degut al canvi de moneda- e l doble de béns
que aquí. Aixo és greu. Fins i tot Canaries ens fa la
competencia, amb un preu similar a l nostre de I'estiu, o
fins i tot més baix. Arriba un moment que si nosaltres
no redimensionam la nostra oferta, cream una marca de
qualitat, uns espectacles ... alguna que cosa que sigui po_ o
tent, a poc a poe perdrem les guerres . 1 li vull dir una
altra cosa, Sr~ Conse\ler, per acabar, voste sempre ens
trobara com m 'h a trobat eada vegada que hem hagut de
fer una acció per millorar la política turística d 'aquesta
comunital. 1 si no, em digui quan li he fallal. El que
passa és que o no s'apliquen bé les normes o no es fan.
Aquesta és la realitat, i no n 'hi ha d 'altra.
EL SR. PR E SID ENT :
Moltes gracies , Sr. Pallicer.
Per fixar la posició, té la paraula el Sr. Vida!,
pel G rup Mixt.
EL SR VIDAL 1 JUAN :
Gracies, Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats.
Molt breument els diré que no donarem suport
a aquesta esmena a la totalitat a la secció de turisme que
presenta el Grup Parlamentari Socialista. Comprenem
perfectament que el grup majoritari de l'oposició presenti alternatives -aixo sempre és bo-, pero no coincidim
amb els seus plantejaments i, sobretot, creim que si la
política de la Conselleria de Turisme no ha pogut esser
satisfactoria des del punt de vista socialista no és per
causes purament endogenes -com ha dit el Sr. Pallicer-,
sinó més aviat per causes exogenes. 1, sobretot, no no-
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més de fora d'aquesta comunitat, sinó, si se'm permet, des
de dins l'Executiu mateix. Per tant, nosaltres creim que la
Conselleria de Turisme pot millorar, naturalment, la seva
actuació, pero no estam d'acord amb aquesta es mena alternativa a la totalitat. Quan hem parlat d'aquestes causes exogenes ens hem referit a la falta d 'una dotació suficient pel que
respecta a la promoció turística. Les nostres esmenes, que
són parcials estan en el programa de la promoció turística,
perque demanam més dotació per a aixo. No comprenem,
repetesc, I'esmena que presenta el Grup Parlamentari Socialista, i no li podem donar suporto Així, ens abstenim.
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Pel Grup Parlamentari PP-UM, té la paraula el
Sr. Palau.
EL SR. PALAU 1 TORRES:
Gracies, Sra. Presidenta.
Seré breu. Únicament fixaré la posició del nostre grup, perque crec que després de la intervenció del
Conseller a les explicacions ciares i concises que ens ha
donat, no només sobre el pressupost per a I'any 1993,
sinó sobre la política turística, hi ha poca cosa a afegi~.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!'
Pel Grup PSM-EEM, té la paraula el Sr. Sampa!.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sra. Presidenta.
El nostre grup no ha presentat esmena a la tota litat
a la secció 12, i fins i tot no teníem la intenció de votar en
contra deis pressuposts d 'aquesta secció. Pero, no després de
la intervenció del Sr. Pallicer sinó després de la qüestió
incidental oberta pel Sr. Conseller, canvia totalment el sentit
del nostre vol. Votarem a favor de I'eslllena a la totalitat, i
aprofitam per felicitar la intervenció del Sr. Pallicer. Encara
que ara estam en torn de fixació de posicions -cosa que no
vull replicar-, tenim, afortunadament, una esmena a la totalitat a l programa de I'ordenació del turisme, sobre la qual ens
permetra entrar en debat amb el Conseller, si ho considera
oportú. 1 li diré per que . Perque per uns moments ens ha
semblat sentir don Jeroni Saiz en lloc del Conseller don
Jaume C1adera, en teoria el seu conseller antagonic en el
Govern. No puc entrar en debat amb voste, pero a partir
eI'una frase ha encadenat tot un eliscurs que a continuació
intentarem rebatre . Ens ha dit: "El problemes se'ls crea una
societat" .
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol, le ruego que se limite a fijar posición y
nada más. Estamos en turno de fijación de posición y no de
debate.
EL SR. SAMPOL:
No ha tengut gens de to gran, Sra. Presidenta. Dis-

Al Sr. Pallicer li vull dir que en cert moment
m'ha causat una sorpresa i gairebé li vull expressar el
meu agraYment. En primer 1I0c, pel seu talant constructiu pel que fa a la política turística. l d'alguna manera
he entes al final deis objectius que ha enunciat que
donen un suport total a la política del Govern, encara
que hagi dit el contrario Perque eH enumera com a objectius: Combatre l'exterioritat -ho esta fent el Govern-,
pla de marketing -el Sr. Conseller li ha explicat que s'ha
fet fa temps- , conservació del territori -es fa-, pla de
l'oferta turística -esta a punt d'aprovar-se-, inversió en
un altre pla d'embelliment -ja se n'ha fet el primer i hi
ha voluntat per fer-ne el segon quan els ajun_taments hi
puguin col'laborar-, compliment de la -normativa -en
aixo estam-, formació deIs empresaris i treballadors Escola de turisme, Escola d'hoteleria ... -, requalificació
deis establiments -alguna se n'ha fet i n'hi ha d'altres en
via de solució-, etc ...
Jo no em vull allargar massa, pero crec que
després de tot el que li he dit i després de les coincidencies que crec que hi ha entre els objectius que voste
marca i la política turística que du aquesta comunitat...
(E l Sr. Presidenl repren la direcció del debal) .

EL SR. PR ESID ENT:
Sr. Palau, fixi la posició; no entri en deb at.
EL SR. PALAU 1 TORRES:
Gracies, Sr. President.
Crec que el més coherent seria que retirés I'esmena a la totalitat. 1 pel contrari, si no la retira, nosaltres no li donarem suport. Moltes gracies.

culpi .
EL SR. PRESIDENT:
Sé, eI'aquí a uns moments continuarem. Vull anunciar la n05tra fixació de posició estricta: El nostre vot és a
favor de I'esmena a la totalitat. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Sampo!.

Gracies, Sr . Palau .
Conelos el dcbat de I 'esmena a la totalitat, passarem al debat que es fara sol)re la globalitat de les
esmenes de la Conselleria de Turisme. Els torns d'intervenció per part deis grups que tenen esmenes seran de
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quinze minuts , Pel GI-Up Parl amentari Mixt, té la paraul:l él
Diputat Sr. Vidal .
EL SR_ VIDAL 1 JUAl\: :
Gracies, Sr. Prcsident. Sres. i Srs. Diputats.
Tal com helll dit a la nostra intervenció respecte a
I'esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, nosaltres presentam esmenes als programes de
promoció. Són esmenes d'addició, perqué creim que la promoció turística de la nostra comunitat autonoma necessita
molta més dotació de la que té_ Estam a una comunitat que
viu primordialment del turisme, cosa que ningú no discuteix,
i ja sabem que la indústria turística no pot sobreviure sense
promoció. Nosaltres no parlarem deIs mercats on s'ha de fer
promoció, ni de I'orientació que se li ha de donar. Pero és
veritat que sempre hem tengut una taula de salvació amb el
turisme nacional. 1 aquí podem dir allo de la construcció elel
país balear, perque vertaderament aquesta esmena (la 3.961)
és per dotar una partida per a una promoció turística que
es va fer a Catalunya de "Mallorca es presenta", que va tenir
un gran exit. Nosaltres pensam que aixó va esser molt interessant per a Mallorca i, per tant, presentam aquesta esmena
d'áddició, que és al voltant deIs 25.000.000 pessetes per a
aquest subconcepte 74/000. És per a "Mallorca es presenta"
a Catalunya. Peró, per alió que hem dit que la construcció
del país balear ha de passar per tates i cada una de les Illes
ens hem permes, sense mecanografiar la cosa generica, demanar -i així faig conjuntament la defensa de_les dues esmenes, amb la 3.959- un augment de la dotació per a l'Ibatur
per a la promoció turística, que es podria destinar a parts
iguals -o sigui, 15.000.000 pessetes a cada una de les 1I1es menors (Eivissa i Formen tera i per una altra banda Menorca)per a un programa similar -que no vol dir que hagi d'esser
precisament a Catalunya- que anés dirigit a la promoció per
captar turisme nacional. Creim que són dues esmenes constructives i que van dirigides, principalment, a augmentar la
dotació de l'Ibatur, que és un instrument per a totes les IlIes,
malgrat que, com hem dit tan tes vegades, les IIles poden
su posar entre elles una competencia en materia turística. Si
volem tots construir un país balear, que viu principalment
del turisme, hem de fer que les dotacions de la prom oció
turística augmentin i es dirigeixin cap a aquests dos objectius
que assenyalam a les nostres esmenes. Mol tes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!'
Pel Grup PSM-EEM, té la paraula el Sr. Sampo!.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sr. President.

En aquesta secció hem presentat esmenes a la totalitat al programa d'ordenació de turisme i un conjunt d'esmenes parcials que gairebé aniria dins l'apartat de promoció

turística . No helll fet esmena él la totalitat com a mosU,1
ele fe en les propostes elel Sr. Cladera i. fins i tol. com él
mostr8 ele col'laboració amb les seves inici,ltiv~s ele c<!rél
él impulsar el Pla eI'Ordenació de l'Oferta Turística.
Entenem que aquÍ totes les forces polítiques, sindicals
i socials -a excepció el'una associació empresarial concret8' vúem participar activament en l'elaboració elel Pla
c\'Orelenació ele I' Oferta Turística i el 'alguna ma nera ens
hi sentilll compromesos. VolelrÍem dir, pero, ja que
estam elins una esmena global 8 tot un programa- el
eI'oldenació del turisme-, que entenem que la Conselleria ha estat l'única que ha fet intervenció . Nosaltres
aplaudim un cert intervencionisme de les conselleries -i
més quan formalll pan el'una comunitat europea que és
fortament intervencionista, a pesar que prohibeixi el
proteccionisme. Entenem que la Conselleria de Turisme
- no es pot rentar les mans i dir que els problemes els crea
la societat i que la societat els ha de solucionar, perque
la Conselleria ele Turisme va ajudar a crear uns proble mes fent un intervencionisme que no va esser positiu,
que en un moment donat varen esser els "Decrets C1adera". Aq uests elecrets forc;aren u na elistorsió de les expectatives, i varen desequilibrar I'oferta i la demanda. Quan
tenÍem els estudis que ens deien que ja havíem de
limitar I'oferta, en quatre anys es crearen i autoritzaren
més de 90.000 places legals més. A partir d'aquí hi ha
una responsabilitat de la Conselleria de Turisme, que no
li hem de retreure tota la vida, sempre que el Conseller
no pugi aquí dalt i es renti les mans i ens eligui que
aqucsts problemes que té actualment el sector els ha
creat la societat i els ha cle s"olucionar la socie~lt, perque
el Conseller de Turisme i el Govern hi tenen una responsabilitat.
Una manera de comen<;ar a corregir aquests
efectes negatius damunt el sector era el Pla d'Orelenació
ele l'Oferta Turística. Havia de sortir al mes d'octubre;
posteriorment. al mes de desembre. Al mes de desembre
segurament ja no sortira. A la vegada, que passa amb els
plans d'ordenació de Menorca i d'Eivissa-Formentera?
En Comissió, el Conseller ha anat prometent-ne la redacció i ha estat una promesa que s 'ha anat perllongant.
I ja comen<;am a perdre la fe, Sr. Conseller. No sabem
si vosté és el contrapes dins el Govern a la conselleria
del Sr. Saiz o si tot el Govern comparteix una mateixa
filosofia. 1 ens ho fa dubtar quan sentim afirmacions
com les de fa un moment, en que acusa I'oposició d'oposar-se al camp de golf. No m'he desviat de la qüestió
perqué són un complement de l'oferta turística. Li vaig
demanar en Comissió: Ens poden donar les xifres d 'ocupació del camp de golf? Hi ha veritablement una demanda de camps de golf? Resposta: A Palma hi ha un
nivell acceptable d 'ocupació; a la part forana, ja no tant.
S'oposa l'oposició als camps de golf, o s'oposa als camps
de golf que no compleixen la llei aprovada per aquest
parlament? Els partits que presenten recursos contra els
camps de golf que no compleixen la llei, no fan la funció que hauria de fer el Govern? No és el Govern qui
s'hauria de personar, en comptes de donar dec1aracions
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Acabaré amb la darrera esmena, que és també
d'afectació, en aquest cas de 15.000.000 pessetes per a
una campanya d'explicació als visitants de les Balears del
respecte als valors naturals. Aquí ja ho tenen més difícil, perque s'ha de tenir credibilitat, i amb l'actuació de
elema passat possiblement l'hauran perduda bastant. De
totes maneres, crec que la línia de seguir promocionant
els espais naturals és bona. És bo que la gent que ens
visita ens n 'ensenyi. ja que no cree que els en puguem
donar gaires llÍ(;ons . Pero amb aquesta campanya divulgativa de respecte als valors naturals pensaran que es
troben a un comunitat autonoma que té una sensibilitat
cap a la naturalesa i ens ajudaran a conservar-la. Moltes
gracies.

d'interes social a una sol'licitud de camps de golf que no
justifica la suficiencia d'aigua, que no té cap deIs permisos?
I aixo ho fa un partit de I'oposició; pero no ho hauria de fer
el Govern? Aquesta és la pregunta, i no puc entrar en altres
afirmacions. perque les al'lusions als partits de l'oposició
provoquen el caos i posen traves a les rodes que han de fer
caminar aquesta comunitat autónoma. PodrÍem demanar per
que aquesta abundant xarxa viaria que comunica totes les
poblacions de l'IlJa amb Palma esta abandonada.
Només hi ha una alternativa. Per que quan el Parlament dóna uns criteris passen anys fins que la demanda
social de l'autopista és tan forta que ni els grups de I'oposició no ens hi pode m oposar'7 Aquest és el tema. Que en
comptes de veure un conseller amb una voluntat eI'ordenar
el sector. ele transformar profundament aquest sector vital de
l'econol11ia, hem vist un conseJler donat a les tesis represen tades per -entre cometes- la Conselleria eI'Ordenació del
Territori. 1 ens ha sabut molt ele greu, Sr. Cladera.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sr. Sampol.
Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
el Sr. Pallicer.

Entraré ara a les esmenes parcials, que es refereixen
més a promoció turística. Coincielil11 amb una de les esmeIles, presentada pel Sr. Vidal, del grup Mixt. sobre la campanya de promoció turística titulada "Mallorca es presenta",
que tant eI'exit va tenir a Barcelona. Entenem que aquesta va
esser una ini·:iativa que va sortir de la societat civil i que va
comptar amb I 'afortunada col'laboració de la Conselleria de
Turisme. És una nova manera de promoció turístiY3, a J.:¡
vegada que fa difusió de la nostra realitat cultural. Es a dir,
només li podem treure virtuts. Es pro posen 25.000.000 pessetes per a enguany i tenim entes que es vol fer a distintes
ciutats d'Espanya. Aquesta política hauria de tenir continu'itat.

EL SR. PALLlCER 1 PUJOL:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
No~altres al Ilarg de les comissions varem presentar una serie d 'esmenes de distints temes que preten ien fomentar suggerencies -que creiem positives- a la
nostra política turística. Les defensarem una vegada
més. pero per limitacions de temps i per no esser repetitius les agruparem.

Recordam que hi havia dos tipus d'esmenes.
Unes es referien d'una forma molt directa a la promoció
turística i unes altres ana ven més aviat dirigides a crear
unes condicions objectives per millorar elmón de I'empresa. Quant a les primeres, voldríem remarcar la qüestió que va relacionada amb tot I'equipament. Es tractava
d'esmenes per fer senyalitzacions a platges i accessos,
per fer planols informatius, ajudes per establir oficines
d 'informació turística, elements sanitaris, i fins i tot
ordinadors. la darrera partida deis quals ens ha donat
tan bons resultats, gracies a la gentilesa de la Conselleria
de Turisme.

A la vegada, a I'esmena 4.009 els suggerim una afectació de 15.000.000 pessetes per a una campanya de promoció del patrimoni historie i artístic de les Illes Balears, dins
aquesta línia de diversificar I'oferta turística. A les Illes
Balears hi ha un patrimoni historic i artístic important. No
tan ben cuidat com voldríem, entre altres coses perque no
hi ha recursos suficients Ua en parlarem amb ell Conseller de
Cultura) i no tot és responsabilitat del govern. Pero aquesta
lÍnia també suposa un segment de diversificació de I'ofena
turística, i aquesta afectació dins els ROO.OOO.OOO i escaig que
té I'lbatur per a promoció turística ens sembla una quantitat
modesta que podria incidir en aquest sector.

Tot aquest equipal11ent, que consideram necessari, va encaminat a donar supon al que avui en dia s'anomena III'excel·lencia turística". En definitiva es tractaria
que els nostres clients se sentissin més informats, amb
més facilitats a I'hora d'intentar trobar una platja -a
vegades les murades de ciment ho impedeixen- o, de
situar-se dins indrets dificultosos, de cru'illes, etc. Es a
dir, fer la promoció interna.

Ens queden dues eSl11enes. Una és més modesta , de
5.000.000 pessetes, per difondre la realitat de les riles Balears
a prop deIs turistes i visitants estrangers. Aixo té un doble
efecte. Evidentment, cree que hem de tenir un poc d'orgull
de poble; i no pot esser que els visitants venguin i quan se'n
tornin contestin que aquí hi ha una realitat cultural com la
de Sevilla o la d'Extremadura, cosa que molt probablement
contestarien si els féssim una enquesta. Aixo des del punt de
vista sentimental . Des del punt ele vista economic, si cone·
guessin 1(1 realitat tal vegada es podrien interessar pels nos ·
tres procluctes, cosa que tendria un efecte economic positiu.

'"~~~'~'''''~''')'''

,"11 ....~ .... _,

-

...'1;, ...... r.

,.~., ...,

2241

Dins el mateix bloc es troba el que denominam
els "nous productes turístics" . Volíem, a través de dues
esmenes, recuperar dos miradors: Un a Pollenc;a i un
altre a Rota Vella, situat entre Sant Antoni i Santa Ag-
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nes d'Eivissa, al qual s'hauria de construir una planta nova.
Amb aquesta iniciativa pretenem crear dos nous productes,
un a cada illa, i rompre així un poc amb la rutina de les
excursions que podem oferir als nostres visitants. Volem
mostrar altres indrets de les nostres belleses naturals.
1 també, incidint dins la promoció directa, fer un pla
complet i seriós, zona per zona, del que seria "un hivern a
Mallorca", on intervengués la coordinació deis establiments
privats amb el seu pla d'amenitats i d'animació, conjuntament amb el municipi o govern de cada zona. L'objectiu clar
i concret és de traslladar-ho als lOur-operalOrs, perque ho
posin als seus fullets, i poder tenir, amb el temps, un pla
d'hivern important que atregui aquests segments de mercats
que de vegades no saben que faran o si s'avorriran en cas
que faci mal temps.
En aquesta mateixa líni a comptam amb I'elaboració
d'un pla esportiu, que consti d'un in ventari de totes les n05tres infrastructures (monitors, horaris ... ), am b I'objectiu de
poder-lo oferir als nostres visitants, sobretot al' hivern.
Com a darrer punt, parlaré del suport al Festival de
PoHen<;a, perque romp un poc amb la imatge que tenim de
sol, platja i divertiment. És una qüestió emblemática, cultural, que. sen se tenir les pretensions del de Salzburgo, a poc
a poc pOl arribar a tenir un cert atractiu i desviar la imatge
de sol i platja, que -com deiem- tenen molts deis nostres
visitants.
1 ja per finalitzar aquest bloc, em referiré a la creació d'un ens a Eivissa. Necessitam fer una promoció potent
d'Eivissa. tenim dins els mercats un cert desmillorament en
les vendes, i aixo és conegut per la Conselleria de Turisme.
Per raons que no vénen al cas, necessitam fer accions molt
fortes; i consideram que una manera de fer-les seria coordinar els esfor<;os del Consell Insular i del Foment de Turisme
per crear un ens on participessin tots els agents economics i
socials, i intentar impulsar d 'una manera ben potent la promoció d'aquesta illa tan estimada d 'Eivissa .
Com a darrer punt, pel que fa a millorar les condicions objectives del món de l'empresa, pensavem també a
intentar crear una escola de formació a Eivissa per a reciclat ge, que anés, evidentment, amb combinació amb I'!nem, la
COllselleria de Treball i, fins i tot, la Comunitat Europea. La
raó d'aquesta petició rau en el fet que veim molt difícil que
des de Mallorca s'hi pugui traslladar gent, cosa que produira
un desavantatge quant a millorar la professionalitat que tenim a Eivissa . Necessitam la qualitat en el servici i creim qu e
seria un fet molt interessant que es pogués donar també a
Eivissa.
Parlaré, finalment, del Pla marco Com ha dit el Conseller, varem tenir un debat sobre el Pla marc i, per tant, no
m'hi estendré. Pero vu ll dir-los que és la primera eina que
ha fet I'Estat central sense paternalismes. És una eina qu e
posa cara a cara els professionals: Jo et don si tu em dónes.
Com que aquesta comunitat ha estat la primera a signar

aquest conveni, pensam que seria molt interessant que,
ja dins el punt 1 de redimensió de I'oferta hotelera, ...
els interessos amb un 4%. 1 per aixo proposam una
dotació de 400 milions de pessetes, per intentar que els
empresaris que veritablement volen jugar i seguir dins el
món turístic ho facin i tenguin aquest incentiu , condicionat evidentment pel fet d'actuar bé, tant des del punt
de vista de la dotació de l'establiment com de la qualificació deis seus serveis. Altres competidors nostres ho fan
i jo crec que és necessari que nosaltres també ho facem
-tal vegada més que ells- .
També podríem obrir una partida amb una
dotació de 2.000.000 pessetes per a la possible creació
d'un ens que gestioni i desenvolupi tot quant significa el
Pla ... Així trobaríem més dinamisme, més agilitat i
més eficacia. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gr<kies, Sr. Pallicer.
Té la paraula el Conseller Sr. Cladera.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume
Ciad era i Cladera):
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
Només vull fer una fixació de filosofia al Sr.
Sampol, representant del PSM. Jo crec, Sr. Sampol , que
tots quants ens prenem la política seriosament tenim
una responsabilitat. L'oposició té la responsabilitat
o'estirar idees qu e poden esser exagerades per part del
Govern, i que siguin pal'liades, d'alguna manera, amb
els seus esfor<;os. El Govern, quan vol dur algun projecte endavant, té la necessitat d'utilitzar els arguments que
facin falta per poder convencer I'oposició. Pero també
hi ha uns certs jocs de dir-nos coses per fer-nos pensar.
1 coses que en primera instancia es rebutgen -perque es
voten i la majoria decideix- se'ns queden i ens fan pensar, i pot esser qu e rectifiquem.
1 jo, Sr. Sampol, he dit una serie de coses perque tenia ganes de dir-Ies d'una forma totalment constructiva a l'oposició. M'he alegrat moltíssim -si no es
veritat , basta que voste m'ho digui i jo ha creuré- quan
he vist als diaris d 'avui que vostes han fet un congrés i
han renunciat a l'independentism e. No sé si vos tes eren
independentistes abans o si ho eren parcialment. Si és
així, em produeix una g ran satisfacc ió, i tal vegada el
seu partit se'n veuf<l. afavorit en proximes confrontacions electorals. Podria esser que si el seu partit -que cada
vegada ocupa un espai més important- rectifiqués certes
mesures lllaximalistes, de les quals ha fet bandera en
determinats moments, pogués ampliar més aquest espai.
1 quan li deia allo deIs camps de golf i els ports
esponius i I'autopista era perque crec que durant la
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historia de nou anys tots aquí dins -els uns i els altres- hem
tengut postures maximalistes, i el temps ens ha de demostrar
que hem de saber, en la mesura que sigui possible, conduirles i variar-les. EIs diré coses més curioses a vostes, que a
vegades volen demostrar més la seva sensibilitat: En venir
pel tros nou de l'autopista de Binissalem a Palma hi ha una
vista que mai no s'hauria vist si no s'hagués construH; és
una pre~iositat, és una meravella, Sr. Sampol, i no ho podra
negar. Es una de les meravel1es del centre de l'IIla i si no
s'hagués construYt I'autopista no l' haurÍem vista mai. És
una realitat, Sr. Sampo!. No m'ho negui, perque voste hi
passa i ho sapo Per tant, no ens vulguem aferrar al dogmatisme davant les coses que són positives, i anem a veure la seva
part positiva.
Em fa un argument que es pot agafar amb pinces.
Em recorda un argument que ens velliell quan anavem a
negociar a Madrid sobre la bondat de les autovies en rront de
les autopistes . Sembla que aquest tema l'entén gairebé tothom. A Europa el varen entendre fa trenta anys, i aquí ja
I'anam entenent. Pero, Sr. Sampol, pensar que el Go vern és
tan subtil de no posar esment en la xarxa secundaria per
crear un~ demanda social que exigeixi I'autopista ni en ... ho
supera. Es massa subtil.. No consider cap representant del
Govern, ni el meu amic el Sr. Forcades -tota una eminencia-,
capa<; -d'una subtilesa d'aquesta categoria. Ni el Sr. Saiz,
absent aquí. Jo no puc comprendre el que voste em dio, ésa dir, que nosaltres no tenguem cura ele la xarxa secundaria
perque el ciutada es queixi i exigeixi una autopista. La cosa
no és tan complicada; és molt més senzilla. Hi ha uns estudis i unes necessitats. Quan es passa d'un nombre determinat
de cotxes que passen per minut per un 1I0c concret, tothom
sap que és necessari construir una autopista, cosa ben senzilla. No cal anar a cercar arguments tan sofisticats. perque
realment són difícils de discutir. 1 amb tot aixo, S. Sampol,
I'únic que li voldria dir és que m'alegraria molt sentir alguna
vegada que el PSM -que em sembla molt bé que diguin que
defensen el compliment de la legalitat- fos capa¡;: de discutir
si és necessari que, amb la benedicció de totes les lleis, facem'
algun camp de golf per millorar el turisme, facem -alla on es
pugui- algun port esportiu . Que no caiguem en aquesta discussió eterna, dogmatica, d'oposició entre els uns i els altres,
i que mai no ens acostem.
El Partit Socialista , que també es va oposar en el seu
temps d'una forma rotunda al tema deIs camps de golf, ha
anat variant d'una forma sensihle, perque va coneixent I'entrellat del sector turÍstic i sap la necessitat de la creació
d'una oferta complementaria. Per tant, jo, que els tenc com
molts de ciutadans una admiració i que pens que vostes
tenen un aspecte ele demanda important per progressar, gos
fer-li la suggerencia que I'aprofitin. Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Cladera .
Té la paraula, Sr. Sampo!.
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EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sr. President.
Sr. Cladera, li agraesc profundament els seus
consells electorals, deIs quals hem pres nota tot el grupo
EIs estudiarem detingudament i crec que els durem a la
practica. 1 li promet que el convídarem al proxím congrés,
Jo no voldría obrir un debat sobre independentisme, Sr. President, pero cree que per al'lusions n'hem
de parlar un poco 1 li he de dir que no hem renunciat a
I'independentisme, entre altres coses perque és una
qüestió que no esta va incorporada: per tant, no hem
retirat res ni hem renunciat a res. Ni renunciam a res
que considerem bo i positiu per al nostre poble. Ara, no
ens definim com a partit independentista. Aquesta és la
matisació que li volia fer.
Entrant en el tema de postures maximalístes, jo
no sé si s'ha mogut més cap al punt de confluencia el
PSM i I'EEM o si ho han fet el Govern, al tres grups de
I'oposició, sectors empresarials ... Reconec que aquí tots
aprenem els uns deIs altres i que nosaltres ens hem
mogut, ens hem centrat. Pero qui ha anat més cap a
mesures proteccionistes en aquests temes que tractam
sobre camps de golf, autopístes? Qui s'ha hagut de moure més deIs seu s postulats de fa vuit o deu anys? Meditem-ho, a veure qui es troba més enfora d'aquells plantej"aments en el tema mediambiental.
Bé, i ara descobrim aquesta meravellosa vista,
una meravellosa vista a 120 quilometres per hora. Aixo
és perillosíssim. Segur que el Sr. Saiz ens hi posara una
barrera tot d'una, per seguretat vial. Una barrera vegetal, aixo sí; d'aquestes barreres ecologiques que posen
a les autopistes.
Jo reconec que és molt subtil aixo de cercar set
cames a un moix. Pero hi ha una realitat: El Parlament
va aprovar uns criteris i el Govern no els va dur a terme. 1 la demanda i el caos circulatori es varen fer tan
gran s a la carretera Palma-Alcúdia que, evidentment,
I'oposició a I'autopista va disminuir moltÍssim . Que
hauria pogut fer, el Govern? Hauria pogut acceptar els
criteris que ti va donar el Parlament. Hauria pogut arreglar aquella carretera. Hauria pogut arreglar la carretera de Sineu. Ara nosaltres tenim una alternativa a I'autovia que proposen alguns grups de la carretera d'Arta.
La discutirem quan entrem en el tema d'ordenació del
territori ,
I sobre el tema de camps de golf i ports esportius. podem acceptar-ne algun que compleixi la Ilei -que
jo no n'he vist cap, i me'ls he estudiat un a un- o Aquestes inversions multimilionaries de 10.000.000.000 o
15.000.000.000 pessetes no tenen ni 2 ni 3 milions per
gastar-se en un pressupost, una sol, licitud . No complei-
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xen cap deis requisits de lél L1ei de Camps de Golf. Podríem
acceptar algun port esportiu') És que estam escalivats, amb
les animalades que s'han fet. El meu company el Sr. Serra,
que du més anys aquí dins que jo, em record a que durant la
primera legislatura els varen requerir perque presentessin un
pla de camps de golf, per poder-lo discutir, analitzar, estudiar, i tal vegada -qui ho sap- consensuar entre tots. Encara ara
I'esperam. Ens hem desviat un poc, Sr. President, del tema
del turisme, pero crec que no gaire. Els temes de medi ambient, carreteres, camps de goIL .. afecten molt el turisme. 1 tal
vegada els problemes que té 'el turisme arranquen deis problemes que ara hem anat discutint. Moltes grikies. 1 ha estat
un gust, Sr. C1adera.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. SampoL
Per fixar la posició, pel grup PP-UM té la paraula el
Sr. Palau.
EL SR. PALA U I TORRES:

Entraré a la del PSM, la 4.019. Nosaltres voldríem oferir al Sr. Sampol la petició que ens admeti
una transacció: En Iloc de dir "Mallorca es presenta",
dir "Balears es present<l". Creim que J'any passat ja hi
havia una partida que no era tan elevada com aquesta.
Si podem aconseguir que aquesta campanya faci referencia a les quatre lIles Balears en 1I0c de fer-Ia únicament
il Mallorca, crec que sera acceptada. És el que li deia al
Sr . Vidal, eI'alguna manera
Votarem que no a la restél d'esmenes del PSM.
Pélssant a les del PSOE, fariil elos o tres blocs. A
un féln referencia a oficines d'informació i a altres moeluls sanitaris i planols informatius de les zones etrategiqueso Pensam que aquests conceptes són purament materia municipal, que han d'esser els ajuntaments els que
es preocupin de fer aquestes obres. 1 pel que fa a les
oficines d'informació turística, vull elir que la Con selleria, a l'any 1989, va fer una inversió important en la
implantació de programes informatics i de sistemes
informatics per poder donar una millor informació al
ciutada.

Gracies, Sr. President.
Intentaré tractar les esmenes per ordre d'intervenció
de cada grupo En primer 1I0c em dirigiré al Sr. Vidal, del
Grup Mixt, que em sembla que ha defensat dues esmenes,
una de I'augment de dotació d'lbatur i una altra per una
partida "Mallorca es presenta a Catalunya".
Jo li voldria dir, Sr. Vidal, que a nosaltres també ens
agradaria que dins el programa de prom oció d'lbatur hi
hagués una quantitat més elevada, pero també vull dir que
si el pressupost de la Conselleria ascendeix a més de 4.000
milions de pessetes, moltes de les obres o millores que es fan
tenen una transcendencia sobre la promoció turística a les
nostres illes. Em referesc als plans d'embelliment i a les
escoles de formació professional. Esperem que a I'any que
ve, quan s'hagin acabat aquestes obligacions plurianuals que
varem aprovar a l'any 1990, quedi una quantitat més elevada
i se'n pugui dedicar més a la part de promoció.
Quant a l'esmena 3.961, "Mallorca es presenta", si
em permet, esperaria al moment en que pariéssim de la del
PSM, perque són dues esmenes molt similars ¡les seves
quantitats són quasí iguals, í tal vegada ajuntant les voluntats
polítiques deis quatre grups podríem arribar a una transacció.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Palau, li prec que és cenyeixi al tom de fixació de
posicions. Si no, -hauré d 'obrir un tom de contradiccions per
part deIs altres grups.
EL SR. PALAU I TORRES:
Gracies.

Per una altra banda, fa referencia a una esmena
a la promoció esportiva. Només vull anunciar que Ibatur
té algunes activitats que promocionen les Illes a través
de l'esport, com són Torneig de Futbol de Formentera,
Ruta la Sal, Open de Golf, Cinturó Ciclista de Mallorca
per a afeccionats, Princesa Sofía, Torneig Internacional
el 'Escacs, Volta Ciclista a Mallorca, etc., etc.
Hi ha un altre apartat que tracta el tema de la
creaclO el 'una entitat representativa per a la promoció
turística ele ¡'illa d'Eivissa. Nosaltres consieleram que
I'entitat representativa el'Eivissa i Formentera és el
Consell Insular el'Eivissa i Formentera; no cal crear una
altra entitat per representar la promoció ele les nostres
illes, sinó que més aviat crec que anam pel bon camí,
ja que entre el Consell Insular i Ibatur es van coordinant
tots els esfon;os del Foment ele Turisme, la Federació
d'Hoteleria, Petita i Mitjana Empresa, ...
Hi ha altres activitats que també se'ns anuncien
aquí mitjanc;ant esmenes, com són el mirador de Talaia
de Pollenc;a, adquisició de terrenys i construcció del
mirador ele Rota Vella, i escola per millora de professionalització a Eivissa. Quant a les dues primeres, els vull
dir que entenc que són competencies municipals, única
i exclusivament. Crec que els ajuntaments, fíns i tot,
varen tenir I'oportunitat d'incloure aquest tipus d'activitats si creien que eren necessaries per a la promoció
turística. I quant a la creació de l'escola a Eivissa, li vull
dir que a Eivissa existe ix una escola de turisme, titularitat del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, que esta
adscrita a la Universitat de les Illes Balears. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:

,
I
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Gracies, Sr. Palau.
Accepta, Sr. Sampol, la proposta de transacció que
han fet en el seu grup pel que respecta a I'esmena 4.019?
EL SR. PALAU 1 TORRES:
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Sres. ¡Srs. Diputats que s'abstenen?
Tomarem a repetir la votació de I'esmena que
s 'excepciona, la 4.019.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.

Sí, Sr. President.
Queda aprovada per unanimitat, aquesta vegada.
EL SR. PRESIDENT:
Votarem ara I'esmena 4.184.
Passarem a les votacions. Votarem en primer 1I0c
I'esmena de totalitat del Grup Parlamentari Socialista, la
4.183.

Vots a favor?
Vots en contra?

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es vol en posar
drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres . i Srs. Diputats que s'abstenen?

Abstencions?
18 vots a favor; 30 en contra; 5 abstencions.
Queda rebutjada I'esmena 4.184.
Esmena 4.185.

22 vots a favor; 30 en contra; 3 abstencions. Queda
rebutjada I'esmena de totalitat.
Vots a favor?
Pel. que respecta a les altres esmenes, a part de la
4.019, hi ha petició de votació per separat d'alguna?

Vots en contra?

Sí, Sr. Sampol?

Abstencions?

EL SR. SAMPOL 1 MAS:

18 vots a favor; 30 en contra; 7 abstencions.

Sí, Sr. President.

Esmena 4.186.

Demanaríem votació separada de totes les esmenes
referides a actuacions locals, que són la 4.184, 4.185, 4.186,
4.193, 4.195, 4.196, 3.959 i 4.197, a les quals el nostre grup
s'abstendra.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?

EL SR. PRESIDENT:
Alguna altra petició?
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Sí, en algunes coincidim amb el Grup Parlamentari
PSM-EEM. Pero en altres no. Voldríem demanar votació
separada per a les esmenes 4.185, 4.187, 4.193, 4.194,4. 196,
4.198 i 4.197.

21 vots a favor; 30 en contra; 4 abstencions.
Queda rebutjada I'esmena.
Esmena 4. 187.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstenciolls'J

EL SR. PRESIDENT:
Passarem a la votació de l 'esmena 4.019.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
clrets, per favor? Gracies, es poden asseure.

22 vots a favor; 30 en contra; 3 abstencions.
Queda rebutjada I'esmena.
Esmena 4.13 I.
Vots a favor?

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra?

22 46
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Vots en contra')

Esmena 4.1 95.

Abstencions?

Vots a favor')

22 vots a favor: 30 en contra: 3 abstencions.

Vots en contra ')

Esmena 4.188.

Abstencion s')

Vots a favor')

21 vots a favor; 30 en contra; 4 abstencions.

Vots en contra')

Esmena 4.198 .

Abstencions')

Vots a favor?

25 vots a favor; 30 en contra. Queda rebutjada l'es-

Vots en contra ?

mena .
Abstencions?
E smena 4.189.
22 vots a favor; 30 en contra; 3 abstencions.
Vots a favor?
Esmena 3.959.
Vots en contra?
Vots a favor?
Abstencions?
Vots en contra?
25 vots a favor; 30 en contra. Queda rebutjada 1'esmena.

Abstencions?
Votarem conjuntament les esmenes 4.190, 4.191

21 vots a favor; 30 en contra; 4 abstencions.

4.192.
Esmenes 3.961,4.009,4.022 i 4.023.
Vots a favor?
Vots a favor?
Vots en contra?
Vots en contra')
Abstencions?
Abstencions?
25 vots a favor; 30 en contra. Queden rebutjades les
esmenes.

25 vots a favor; 30 en contra; cap abstenció.
Queden rebutjades les esmenes.

Esmena 4.193.
Esmena 4.197.
Vots a favor?
Vots a favor?
Vots en contra?
Vots en contra?
Abstencions?
Abstencions?
18 vots a favor; 30 en contra; 7 abstencions.
Esmena 4.194.
Vots a favor?
Vots en contra?

18 vots a favor; 30 en contra; 7 abstencions.
Queda rebutjada l'esmena 4.197.
1 passam a la secció 13, Conselleria de Cultura.
Comen<;arem pel debat de les esmenes a la totalitat. La
primera sera la del Grup PSM-EEM. Té la paraula, pel
Grup PSM-EEM, el Diputat Sr. Serra i Busquets.

Abstencions?
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
22 vots a favor; 30 en contra; 3 abstencions.
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Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
Aquesta esmena de totalitat a la Conselleria de
Cultura gairebé és obligada, tenint en compte les ganes ge
coneixer la política que pensa impulsar el nou Conseller. Es
evident que no és responsable del projecte de pressuposts
que tenim, perque encara no era el conselIer, encara que sí
n ' és responsable una gran part de l'equip que I'ha mantengut en el seu carrec. En conseqüencia, la veritat és que
estam davant un pressupost determinat i I'oposició vol coneixer quines són les prioritats del nou Conseller, quins són els
canvis que pensa impulsar dins la seva conselleria. 1 és en els
doblers on més hom pot veure el taran na i pot endevinar les
prioritats i el diagnostic que el Conseller fa del país.
Nosaltres volem centrar el debat d'avui en un diagnostic ele situació. Pensam que és el moment important i
madur de saber quines perspectives veim a la nostra política
educativa, a la nostra política cultural, a la nostra política
lingüística i a la nostra esportiva. És el moment de veure
mancances que detecta el Govern en aquestes arees i. a partir
d 'aquest diagnostic , saber com s'actuara a partir els progra mes que se'ns ofereixen en els pressuposts pe r part de la
Con se lleria de Cultura.
És evident, ' Sr. Vidal, que el seu pressupost té un
grau d'abstracció impressionant. Aixo és ciar. Un governant
logic suposam que vol una gran maniobrabilitat, unes grans
facilitats, a l'hora de poder gastar uns doblers i poder administrar uns recursos a partir d'aquest grau d'abstracció. Nosaltres pensam, pero, que un pressupost per programes -que
és un triomf, ja que creim que és bo que ja haguem madurat
els pressuposts per .programes- tan abstractes com els que
se'ns presenten ens obliga a fer-li aquestes preguntes. Que
s'expliqui, que ens doni el seu diagnostic sobre quines realitats pensen omplir de contingut a partir d'uns pressuposts
molt abstractes, molt generals, elel quals -tot i reconeixer que
són anteriors al seu nomenament- és responsable el seu
propi equipo
Qüestions concretes que ens preocupen. N'hi ha
moltes. Moltes i prioritzades. Moltes i prioritzades perque és
a partir del contacte amb els ciutadans quan ens pareix que
cal actuar en materia lingüística, en materia cultural, esportiva, educativa.
A hores e1'ara creim qu e lil normalitza ció lingüísticcl
requereix un cop de timó i, sobretot, a I'ambit ele l'ús social
de la Ilengua. És a dir. a I'ambit de la utilització de la llengua
en els mitjans de comunicació escrita, a la televisió. a la
racho. [ en els pressuposts no acabam de veure una línia
definitoria d'objectius i de prioritats pel que fa a aquestes
arees. És més que evident que no esta m avui en qüestions de
definicions ni de grans promocions publicitaries respecte al
tema de normalització lingüística. sinó que estam clavant
e1 ' una situació real: L'ús de la lIengua al carre r esta d:lVaIlant: en els mitjans de COlllunicació de masses hi és poc
presc nt (tant als escrits COIll als orals i televisiu s) . Al esho res ,
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a partir d'aquí volem conelxer objectius, prioritats i
maneres d'entendre la política que vos tes han de dur a
terme.
Passam a al tres prioritats que ens agradaria
coneixer sobre la gestió d'aquests pressuposts, i podero
pegar el bot a un terreny com el de l'educació d'adults,
terreny en el qual vostes tenen unes competencies limitades, pero on poden exercir una feina ordenadora i
impulsora i, a la vegada, introduir variables a les seves
experiencies.
En aquest sentit, creim que tenen una tasca de
coordinació i d 'ordenació. 1 tenint en compte que hi ha
ajuntaments que hi fan feina, que hi ha consells insulars,
aelministració ele J'Estat a través e1el Ministeri d'Educació i entitats diverses que hi participen, la veritat és que
notam a faltar un vertader programa directiu d'educació
cI'adults a partir deIs criteris del Govern de les IlIes
Balears, que no sempre respon a una qüestió economica,
sinó també a qüestions ele prioritats i de demarcació de
criteris i línies de coordinació. 1 moltes vegades, a un
terreny com el d'educació e1'adults es poden anar alternant la seva conselleria amb la Conselleria d'acció social.
És a dir, que hi ha aspectes que es van juxtaposant. En
aquest s~ntit, es fixi que hi ha alguna esmena nostra
molCconcreta i molt petita en quantitat que és introduir
la normalització lingüística a I'eclucació cI'adults. 1 per
que ho feim i per que ho deim? Perque a través d'educació d 'adults es fan programes, sobretot a les arees
urbanes im portants, d 'integració d 'immigració, de donar
un cert nivell d'escolarització a una població determinada, pero es fa en castella gairebé hegemonicament. 1 és
una situació que no ens sembla correcte que es doni a
les I1les Balears ara i avui. 1 aixo passa a Eivissa, passa
a Palma i a altres poblacions de Mallorca. No així a
Menorca.
Per altra banda, hem d'entrar a un programa
que ens pareix altament prioritari i que consideram que
ha estat molt debatut durant aquests anys. Fins i tot
aquest parlament esta farcit d'iniciatives i de contradiccions operatives al respecte. Ens referim al tema del
patrimoni.
La política patrimoniaL al que és avui en dia la
Comunitilt Europeil. és preC'iSilment el punt on el milrc
legal i normatiu , el marc d 'iniciativa i fins i tot el pressupostari, més empenta esta destinant. Més en qüestions
culturals que lingÜístiques. Curiosament. Pero els temes
patrimonials, avui per avui, són objecte d'acurada analisi
legislativa i normativa. Jo diria que no hi ha cap ciutat
amb un patrimoni historie i artístic important que no es
pugui acollir a un lllarc europeu comunitari, i, en canvi,
a Balears duim un enclarrerilllent molt gran en aquest
sentit.
Fs 1111 c!'aquests grans programes que fan possibl e polític a ele l11useus, política e1'excavacions, política
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de conservació del casc antic de les ciutats, pobles i viles, i
on, a la vegada, obviament, ens coordinam amb departaments tan importants com el d'economia, ja que els programes europeus poden entrar perfectament dins tasques de
restauració, conservació i potenciació del patrimoni cultural.
1 quan parl am de patrimoni cultural parla m de natural, perque aquí tampoc no hi ha una frontera que es pugui diferenciar, com voste sap igualo millor que nosaltres.
Per acabar amb I'area cultural tenim, com és natu ral, un conjunt d'actuacions que sempre ens ha preocupat:
Teatre, cinema, videoteques ... Nosaltres varem estar molt
satisfets de la tasca de restauració d 'una peHícula, "El secreto de la pedriza", una gran pel'lícula que ara cal divulgar, ja
que ha estat molt ben acollida per la crítica i per la gent que
I'ha vista -que ha estat molta- . Pero avui i ara la filmoteca,
la videoteca i el cinema infantil i educatiu són unes tasqu es
que ens queden molt a I'ai re . Creim que els recursos e n
aquestes arees -igual que els recursos per a exposicions- só n
limitats i també creim que són arees més dificultoses que les
que he anomenat abans. Pero si les coordinam i patrocinam
correctament, si ens acollim a les lleis de mecenatge, a les
entitats privades i a totes les possibilitats que avui en di a hi
ha, poden esser arees d'alta rendibilitat cultural, sense haver
de fer un gran pressupost i sense haver d 'exercir més que
una política de direcció i de representativitat. Per tant , bo
sera que s'expliqui el que es vol fer en tema de filmoteca i
videoteca. .
Pel que fa a l'area esportiva, únicament li plantejarem un dubte sobre els pressuposts. Només un perque la
resta de programes esportius és de gran continuHat. Pero
aquest dubte sí que el tenim i creim que ens l'haur)a de
resoldre. És el de la UniversÍada. En aquests pressuposts no
acaba m de veure que esta previst, la veritat. Sabem que hi ha
un pacte interinstitucional i volem saber fins on arriba el
compromís de l'Estat amb la Universíada balear. 1 li deim
perque coneixem el que ha passat a Sheffield a través deis
estudis del departament de Sociologia de la sev a universitat,
que ha fet unes analisis completíssimes del que ha representat sociologicament i economica. Com que el compromís del
govern de Londres va esser al final inexistent, la ci utat i la
regió han quedat endeutades per trenta anys, Aleshores, ens
agradaria comenr,;ar a veure aquest pressupost i saber verta derament quins compromisos hi ha entre la UniversÍada i
J'Estat -que creim que és qui ha de pagar en gran parto, així
com les seves previ sio ns .
En definitiva , aquesta esmena a la totalitat obeeix a
les ganes de coneixer els seus criteris i prioritats.

(La Sra. Vicepresidenw primera subsliLUeix el Sr.
Presiden! en la direcció del debat) o

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies. Sr. Serra .

Per defensar I'esmena a la totalitat, número
4.199, per part del Grup Socialista, té la paraula el Sr.
Pons.
EL SR. PONS 1 PONS :
Sra. Presidenta, Sres . i Srs. Diputats.
Ara fa deu anys, els redactors de I'Estatut d' Autonomia varen voler "retre un homenatge als qui, al
lIarg del temps, han treball at per mantenir la identitat
del nostre poble". Aquesta frase del preambul de l'Estatut fou escrita amb un sentiment de gratitud de forma
particular cap al món de la cultura. Pero si aquesta
mateixa frase fos pronunciada aquí i avui sonaria -analitzat el pressupost de cultura per a 1993- com una burla, una ironia o un sarcasme.
Aviat complirem deu anys de cultura en mans
d'un govern conservador. 1 com es resume ixen? La millor definició són aquelles paraules historiques del Molt
Honorable Sr. President, Gabriel Ca¡'íellas Fons. Més
que una frase historica, jo diria que és un vertader epitafi: "La cu ltura ja fa oi". Senzillament definitiu.
El balanr,; de deu anys, 1983-J993,_de la gestió
cultural d'aquest govern conservador és vertaderament
desolador. La pregunta fon amental seria: Que li deu la
cultura de les Illes Balears a la gestió d 'aquest govern?
Practicament res.
Anuncia avui la secció 13, de Cultura, Ed ucació
i Esports, un canvi de rumb, un nou camí, una rectificació? No . Senzillament anuncia més i més miseria com
la que arrossegam des de \983. Es consoli, Sr. Conseller.
Yoste la miseria no l'inventa; l'hereta. l és que la cultura no es pot impulsar, si no s'hi creu. 1 si el Molt Honorable Sr. President no hi creu -i I'epitafi que hem citat
és definitiu-, com volem que hi cregui i hi pugui actuar
el senyor conseller de torn?
El Pressupost de la Comu nitat Autonoma per a
1993 se situa en 48. 859.000.000 pes se tes per a despeses.
La secció 1.3 només té consignats 3.065.000.000 pessetes. Tan so is un 6'27% aproximadament del pressupost.
Per tant, d'acord amb les xifres, la cultura és una area
marginal dins aquest pressupost i. en relació a exercicis
anteriors va minvant i minvant. L'homenatge a la cultura del preambul de l'Estatut és cosa, per tant, del passat. En una materia que provoca certes reaccion s viscerals al Sr. President pocs doblers s'hi poden gastar i de
molt mala gana. 1 d 'aq uelles pluges. aque ll fang; d'aquell
oi, aquest pressupost.
He de reconeixer que cada any el debat del
Pressupost. Sres. i Srs. Diputats, és una de les meves
grans s3tisfaccions parlamentaries. Al Il arg de tat I'any,
el titular de la Conse lleria de Cultura, Educar.ió i Espons solia anar Il an¡;:an l -i veig que el Sr. Conseller
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continua per aquí- grans idees, magnífics programes, fabulosos projectes. El paper -diuen- ho resisteix tot. Tota aquesta escenografia cultural ha estat sempre generosament divulgada pels mitjans de comunicació. És cert. Més de
200.000.000 pessetes anuals de publicitat són una garantia
fantastica de divulgació de qualsevol quimera, de qualsevol
acudit cultural. 1 aquí, en el PIe o a la Comissió, sempre
hem vist com -la Sra. Consellera ahir, el Sr. Conseller avuiexposaven un missatge triomfal: Som la comunitat autonoma
amb més nivell musical, i més nivell d'aixo i d'allo aIU·e ...
Per bombo, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, Sr. Conseller,
que no quedi. Pero, ai, Sr. Co nseller! Cada any ve l'hora
negra del Pressupost, i ja el tenim davant. 1 que en qued a,
d 'aquests grans projectes? Les xifres, els doblers, maten els
somnis. Tot era il·lusió. Tot era fumo Tot era escenografia.
Tot era muntatge. Tot era mentida. Tot era engany. Era
qüestió de "qui clíes passa pressupost empeny". l el Pressupost per a 1993, pero, com aq ue ll beneit de la rondalla, ho
diu tranquil'lament: La cultura va nua. O amb fuI la de parra.
O poc li falta .
1 jo no m 'invent res, Sres. i Srs. Diputats. La memo ri a de la secció 13, pagina 120 del Pressupost, afirma que per
al període legislatiu de 1991-1995 hem fet una valoració
pressupostaria de 16.000.000.000 pessetes a distribuir en els
quatI'e cicles pressu postaris . Aixo ho di uen vos tes . No m' ha
invent; pagina 120. 1 jo, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats,
que SOI11 de lletres i compl amb molt d'csment, amb ajuda de
la calculadora, descobresc que entre els pressuposts de 1992
i 1993 ja ens falten prop de 2.000 milions, i que si seguim
així, al 1995 la secció 13 tendra un petit deficit: Només
4.000 .000.000 pessetes.
La vcritat, Sres. i Srs. Diputats és que El Gran Capitán, [amós pels seus comptes, era un comptable rigorós comparat amb els fabricants de projectes culturals de la se va
Co nselleria.
El projecte és de 4.000.000.000 pessetes, pero el
pressupost és de 3.065.000.000. En manquen practicament
1.000. 1 no passa res; el pressupost segueix endavant. Quan
hi ha crisi, quan els recursos són més escassos, se n'ha de
millorar la gestió, perque una cosa escassa s'ha d'aprofitar
bé. [ ho fa, Sr. Conseller, la seva Conselleria? De cap manera. Com una família a punt de fer el tro i que ja passa de
tot, dilapida més que mai els darrers recursos. 1, COm diuen
per ctevers Poll enc;a . "que faci ... ". A gastar i per a endavant.
Bromes al marge, passem a la duresa de les xifres. DeIs
3.065.000.000 de que disposara la Conselleria, saben a quina
finalitat destin a 440.000.000 pessetes, el 14'35%? Ido, bé: A
les fantasmagoriques inversions immaterials. Aixo sí -hi ha
una certa pilleria- , camuflades en 25 partides. Tot ben fragmenta!. Van d'amagat, Sr. Conseller, pero fins i tot un infant
els aga faria. [ jo -si m ' ho permeten- som de lletres, pero en
política ja comenc; a esser una rata ve!la. Almenys a l' a rea
de cultura.
La distribució deIs 3.065.000.000 és, a mes a més,
totalment aberrant. No es destinen e1s recursos a les tasques

2249

més urgents. Dins la Conselleria n'hi ha que fan campanya personal a costa del pressupost. I em referesc al
tema de la Direcció general d'Educació, que es va crear
a proposta del Grup Parlamentari Socialista -varen votar
que no, pero després ho varen fer-, perque pensavem
que I'ensenyament de la nostra llengua i I'ensenyament
de la cultura de les 1I1es Balears bé mereixien una direcció general que hi actués a fons. [ no ha estat així. De
cap manera. En comptes de dur a ter me una tasca precisa de normalització lingüística i cultural, el director
general d'Educació, Sr. Bartomeu Rotger, s'ha dedicat,
i es dedica des de fa temps, a tasques més espectaculars.
Primer va elaborar un model educatiu propi de les IIles
Balears -estudi de cost faraonic- i després el varen editar
-més doblers- i ara n 'hem d'experimentar i preparar les
transferencies. Aquí ja anam de gimnastes. Aquests
experiments més I'entre nament de les transferencies és
una broma pressupostaria que costara al 1993
66.000.000 pessetes. En definitiva, és una Direcció General d'Eelucació d'escasses competencies que se'n du en
total la tallada de 752.000.000 (24'55 % de tota la Conselleria) . I enmig de tots aquests milions, i enmig deIs
66.000.000 per a la gimnástica transfe rencial, resulta que
per a escoles de música trobam una partideta
d' 11.000.000. És a dir, la miseria vora la dilapidació.
Servei general de Cultura, 566.000.900 (1R'16%). Les oficines d'Eivissa i de Maó s'ho podrien
estalviar. Haurien d'haver estat degudament transferides
en totes aquestes dotacions, i més, si fes falta, en el ConseIl Insular respectiu, perque -ho sapiga, Sr. Consellernosaltres no hi estam d'acord en absolut. Nosaltres volem que I'Estatut es compleixi, que I 'a rticle 39 es faci
realitat. No volem gibraltars centralistes del Consolat de
Mar ni per a Eivissa, ni per a Formentera, ni per a
Menorca, ni per a Mallorca; volem que els Consells
lnsulars tenguin competencies culturals. No necessitam
oficines ni burocrates. No necessitam gibraltars. Necessitam transferencies i el compliment del'Estatut.
1 Direcció General de Cultura, amb una xifra un
tant espectacular: 1.184.000.000 pessetes (el 38'64%).
Pero siguem seriosos; ens trobam davant un pressupost
de més de 48 .000.000.000 pessetes. Aixo no basta per
fer funcionar tota l'area que té a carrec la Direcció
General de Cultura. No basta per a res. Perque mentre
veim que la preparació d'experiments educatius i entrenament de transferenc ies del Sr. Rotger se'n du
66.000.000, li vull recordar , Sr. ConseIler, Sres. i Srs.
Diputats, que aquesta xifra supera, en el pressupost de
lOt I'any, personal, manteniment, restauració, exposicions, publ icacions, adq uisicions, etc., etc., de qualsevol
del grans centres d'art, bibliografics i documentals de les
Illes Balears. 1 si no , les xifres canten.
En front d'aquests 66,000.000 de les xarangues
educatives i deIs 440.000.000 de les invers ions immateri31s, com estan els nostres museus, arxius i biblioteques'J
Museu ele Mallorca: 64.000.000: l3iblioteca Pública de
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Milllorca: 49.000.000: FOlloteca: S.OOO.OOO; ;\rxiu d'lmat ge i
So: 1.500.000 -eleu esser ulla cO) 'lecció de eliscos de Julio
Iglesias-.
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EL SR. CON SEL LER D E CU LT URA, ED U ¡ E SPORTS (Bartome u Vicl al i Pons):
SI'. Presid e nt, Sres. i Srs. Diputats.

Menorca. Biblioteca Pública de Maó 38.000.000:
Museu de Menorca: 22.000.000 (i tancilt).
Eivissa. Museu Arqueologic d ' Eivissa: 48.000.000.
Com és possible qu e les bromes del Sr. Rotger tenguin més doblers que qualsevol museu, arxiu o biblioteca de
les llles Balears? On allam? 1 tot el que queda després de
dilapidar, com ho pensen gastar') Aquí ha de tornar a sortir
el tema de la famosa comissió mixta Comunitat AutonomaDiócesi de les llles Balears. L' Església, titular de prop d'un
80% de tot el patrimoni cultural (arxivístic, plastic, arquitectónic) de les llles Balears? No té recursos. Vostes no són un
govern que es miri de front amb I . Església. Procuren dur-se
bé, fan les cosetes pertinents, van a L1uc ... Peró al' hora del
pressuposts -ja ho vaig dir I'altre any- el sentiment aquest fa
"pillo". No volen reunir aquesta comissió. Ouina partida
pressuposuhia hi destina perque funcioni? Cap. Ouins dobles hi tenen compromesos? Zero. Dos bisbes -per falta d'unhan fet arribar les seves queixes. Em referesc al Sr. Deig,
abans, i al Sr. Ciurereta, ara. 1 aquí no fan cas ni de bisbes
ni de capellans ni de res. Ni de res. Volen viure dins l'arbitrarietat pressupostaria i no atenen les reclamacions que fan
les autoritats eclesiastiques que aquesta comissió s'ha de
reunir d'acord amb el reglament, que no compleixen, i s'ha
de reuDir amb un pressupost. Perque ja els ho varem e1ir:
Per fer reunions per perdre el temps, nosaltres tenim moltes
feines, i facin el favor de no convocar-nos. Peró per a reunions efectives de protecció del patrimoni cultural de l' Església
cató lica -a la qual estan compromesos a través e1'aquesta
comissió- vostes, en aquest pressupost, no tenen ni una sola
pesseta.

Avui matí he comes un pecat imperdonable a
un misser , pero e ls ho volia contar, perque aquestes
coses del Parlament me les clu el secretari general -que
de u estar assegut per alguna banda d'aquí- i no tenia
molt cIar com es fan aquests parlaments , perque hom ho
va apren ent a poc a poc en els debats , no') Jo sabia que
teníem dues esmenes a la totalitat, i m'han passat les
esmenes . 1 aixo qu e l'esmena a la totalitat sigui aquest
full qu e cliu: "Moti vació, necessitat de concretar les
actuacions i els objectius per a 1993, necessitat d'una
política de base, etc." m'ha sorpres. Jo supos que és
així com s'ha de fer, pero em veig obligat a dir que
m 'ha sorpres extraorclinariament que aquest sigui el
sistema -no sé a qui m 'he de queixar, ja em queixaré a
qui sigui -o Aixo m'ha deixat absolutament sorpres perque, si tot aixo elel debat de pressuposts que a mi em
preocupava tant quan jo estigui assegut per aquí ha
d'esser esmenar el Sr. Pons amb dues ratlletes, sera ben
senzill.
1 m 'ha sorpres, a més, perque, com vos tes
saben, jo sorn misser i pensava que avui hauria d'actuar
com a tal. Fer ele misser és no defensar el que és teu,
sinó el que és d'altri. 1 quan hom ho fa procura fer-ho
bé perque lIavors el jutge li do ni la raó. En aquest cas
no és ~xact.f\ment així , pero sí un poc, perque aquest
pressupost -vostes ha han clit - no és el meu pressupost.
] qua n die que aquest pressupost no és el meu pressupost supós que al manco un parell de vos tes m 'entenen.
1 quan die que faig de misser d 'aquest pressupost, cree
que el mateix parell també rn'entén. 1 no fa falta dir res
més. Tema ja debatut.

Ara acabaré, Sr. President.
Per tant, aquesta esmena a la totalitat, Sr. President,
Sre~; . i Srs. Diputats és una denúncia a la marginació ele la
cultura. És una denúncia a la e1istribució irresponsable d'un
pre:;supost esquifit. El Sr. President de la Comunitat Autónoma, no fa gaire, apagava dos ciris amb una bufada. Per
apagar la cultura de les Illes Balears, Sr. President, no s'
enganyi. Per molta marginació que hi posi, hi deixara tot
1'al(~ i no Ji bastara. Encara hi ha foco Encara és viva la
flama de la cultura. 1 només el foc de la cultura fa els pobles,
les persones, \liures.] per aixo nosaltres continuarem lluitanl.
Moltes gnlcies.
(El Sr. Presidenl repren la direcció del debat) o
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons.
Té la paraula el ConseIler Sr. Vida!.

Aleshores. sapiguen que respecte a aquest pressupost l'únic que esper és que passi I'any com més aviat
millol'.
Sr. Serra, voste ha fet un plantejament que jo,
en línies generals, he compartil. Jo esper poder tenir un
debat de política cultural a fons en aquest parl ament en
el seu moment i em brind afer-lo. Esper que em deixin
cent dies i un poquet més -perque és que no me n'han
deixat ni deu- i poder tenir un debat a fons sobre una
serie de qüestions importants que voste ha tractat i que
ens preocupen extraordinariament.
Estic cansat de sentir que la utilització del catala
en el carrer va minvant cada dia. Aixó és cert i existeix.
Pero és una circumstancia que mereix, primer, un estudi en profunditat -que encara no he sentit ningú que ho
hagi tet-, un diagnostic serió s de quina és la realitat i,
segon, que tots siguem un poc capac;os de pensar que
l'Administració -que en aquest cas som jo- no pot posar
un guardia civil o un mosso d 'escuadra darrere de cada
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ciutada per veure quin idioma parla. 1 voste coneix perfectament la meya sensibilitat sobre aquest tema. No sé com ha
hem de fer. Pero sí hem de dur a terme un debat seriós
sobre aquest assumpte per estudiar que és exactament el que
esta passant i per veure com podem posar i traduir els nostres plantejaments a la realitat practica, perque d'aquí a un
pare\l d 'a nys voste i jo puguem discutir sobre aquesta qüestió i puguem mirar enrere i veure que hi ha hagut un avan¡;.
Aixo és el que de veres vu\l fer.

pressuposts; si voste va separant capítol per capítol en
trobara alguns amb un grau d'abstracció zero. Exactament zero. O sigui, que queda ja bastant redult. Quan
parlam del grau d'abstracció d'un pressupost -del meu
en concret- hem de tenir en compte que és bastant petit,
i ja m 'agradaria que fos molt Olés gran.
Ha mencionat una cosa que em pare ix important: Els programes d 'integració de la immigració . Jo no
he fet aquest pressupost; pero sí hem de fer feina en
projectes d'integració ele la immigració i sí hem de tenir
prevista la immigració del sud d'África que hi haura
irremeiablement en aquest país en els proxims cinc,
deu, quinze, vint anys. Jo llan¡;aré una idea: Hem de fer
ara el que en els anys seixanta no férem nosaltres. Aixo
és fals. Hem de fer ara el que en els anys seixanta l'Estat
espa nyol havia el'ha ver fet i no va fer. Perque nosaltres
no ho podíem fer, i no pode m donar la culpa a ningú.
No es va fer i tenim uns problemes d'integració social
importants. Per aixo ho hem ele fer ara, per evitar que
en el futur siguem la minoria que pareixem en el carrer,
almenys pel que fa a I'idioma .

Es fa una serie de campanyes de normalització lingüística -organitzades per una institució que ajunta totes les
institucions- i molt sovint sent im que l'Administraci ó és
culpable d'aixo i d'allo altre. Jo, sense rebutjar cap responsabilitat meya que m'arribi personalment o com a ad ministra ció que sOn!, cree que hem de fer un esfo r¡; per entendre que
hi ha coses que se'ns escapen a I'hora d'entendre quina és la
situac ió social real sobre aquesta qüestió, i com podem fer
feina seriosament sobre tot aixo per sabe r si tot quant feim
en relació a campanyes i esfor¡;os institucionals per a normalització lingüística serveix per a alguna cosa o no.
No vull que amb aixo pugui sembla r que jo tenc una
posició gairebé de nihilista. No és així. Jo tenc molt ciar que
l'exisÜ~ncia de la possibilitat que qualsevol ciutada pugui
agafar a la seva televisió TY3 o Canal 9, on parlen catala del
Principat o catala de Yalencia,-és lñ agnífica per a la normalització lingüística i que és un gran instrument de feina.
També sabem que som una comunitat petita i que
quan parlam -com s 'ha fet avu i horabaixa- d 'u na televisió
autonomica ens referim a una cosa molt facil ele fer des de
I'oposició i molt difícil ele fer des del Govern, encara que ja
ens agradaria.
Yoste, Sr. Serra, ha fet referencia a la meya responsabilitat respecte a aquest pressupost. Jo no tenc per costum
tre ure ' m de damunt la responsabilitat. Aelmet que és total ment la meya responsabilitat.
1 un parell de coses més. Respecte al grau d'abstracció del pressupost, resulta que és un a cosa sobre la qual vaig
apren ent. Li posaré un exemple per veure si ens entenem.
EIs homenatges que es fan al poeta L10mpart no esta ven
prevists pressupostariament. Jo he arribat a la Conselleria,
ens hem trobat amb aixo i hem fet una serie de coses. Aixo
f.~ un exemple de la milnera de fer feina al nostre país i que
es dóna en més circumst¡'¡ncies. Sense un grau d 'abstracció
determinat -potser podríem discutir quin és e l grau d'abstracció que és perm es- seria impossibl e que I'Administració
pogués fer coses. Jo procur segui r la tradició deis governs
c1'aquesta com ullitat autonoma, on -com vostes deuen saber
si lIegeix cn e ls diaris- el conse llel ele cu ltura sempre ha esta t
e l més brill:ll1t i el Olés feiner. I en aguest sentit també em
va bé CJue e l grau el'abstracció sigui aquest, perque si no dia
2 de gener no importa ria que tornés a la conselleria, si I'AdIllinistració funcionés com ha de funcionar, que ja és un
¡litre tema. Aixi, faig meu aquest grau d 'abstracció. En po dem discutir el grau, que ja queda discutit i reflectit en els
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Respecte al patrimoni, em parla voste elel marc
europeu. Nosaltres, a la conselleria, des que som conseIler, hem fet dues coses. Tant a través del Ministeri de
Cultura com del Ministeri d'Educació hem mantengut
ja dues reunions i una serie de relac'ions per establir uns
ponts determinats. Yoste sap que per anar a Europa
hem de passar per alla -si aquest funcionament és bo o
dolent ho pode m discutir un altre dia-. Tenim idea d'entrar en aquests marcs europeus de patrimoni, pero les
notícies que jo tenc -i encara que no les puc expressar
amb gaire profunditat en aquest moment- són que hi ha
més paraules que doblers. Així de simple.
Després ha fet una serie de referencies al teatre
i al cinema. Jo, com a manifestacions que fa voste, les
he de compartir. Hi ha una tradició determinada en
aquests sectors de la Conselleria de Cultura, que per
ventura tampoc no és gaire clara; pero sí, en tot cas, en
el tema del teatre haura de canviar completament, perque un plantejament nacional a Cultura passa pel teatre,
i aixo s'haura d'an ar plantejant a poc a poco 1 si podem
fer alguna cosa elurant I'any 1993 sera precisament per
aquest grau d'abstracció que ens permet aquest pressupost,
I per acabar, Sr. Serra , voste ha fet una referencia a la Universíada. El meu plantejament sobre la Universíada és doble. Universíada sí; hi hem de participar
i ha de servir per a algu na cosa. I no podem dir allo de
"la Universíada ens va bé si ens serveix per a alguna
cosa" . No ho poclem dir, perque només ens servira per
a alguna cosa si feim les coses sufici ents perque ens hi
serve ixi. Amb el perill, que voste i jo coneixem perfectament, que passi el que va succe ir J. Sheffield, on hi ha
una crisi gravíssima i uns problemes pressupu::-lal is pel
Illolts anys . E l Govern balear.ia participa a les reunions
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amb el comite organitzador i el comite executiu. Fins ara hi
ha hagut unes reunions previes i uns estudis generals; tot
molt elemental, supos que perque encara veim molt Iluny
I'any 1999. Haurem de donar una forta empenta per redefinir aquesta situació i per estudiar exactament per que ens
serveix. En qualsevol cas, pens que per a una comunitat tenir
un horitzó i una fita concreta en el futur sempre és bo i
interessant. 1, sobretot, si fa referencia a l'es port, que recull
diferents elements com són I'espectacle, el desenvolupament
de les possibilitats humanes a través de l'educació, el fet
cultural, 1'aspecte turístic, el fet publicitari ... Ara bé, una
vegada definit tot aixo, hem de veure si ho podem traduir en
fets concrets que donin un rendiment i no suposi únicament
una despesa. Voste m'ha demanat quina és la quantitat que
el Govern espanyol vol pagar, i m 'ha semblat una pregunta
molt interessant.
Respecte al Sr. Pons. em resulta molt difícil contestar exactament a la possibilitat de contrastar aquest pressupost amb el que seria un pressupost alternatiu. perque aixo,
pel que es veu, no és factible, excepte a les seves manifestacions. 1 ciar, el seu plantejament és tan absolutament negatiu
i desastrós -em dóna culpa ele deu anys i no sé quantes coses
més- que jo, la veritat, li he de dir que no sé per on comene;ar. Beuré un poquet d'aigua.
Miri, jo vull que sapiga una cosa. Quan voste I .lO
parlam 'de consells insulars tots dos parlam elel mateix estatut. Pero, efectivament, el veim de dues formes diferents. 1
vos te em dira centralista. Potser tengui raó. Pero ho veim de
forma diferent perque estam en dos plantejaments nacionals
completament diferents. 1 aixo és logic. Perque el Sr. Serra
pariava -i no és que el vulgui posar en un compromís- d'administració única . Jo diré que només són 600.000 animes. 1
aixo té unes transcendencies burocratiques i administratives
determinades. Voste, Sr. Pons, torna a fer referencia a aquesta "cultura que ja fa oi" i fa referencia a un balan e; de deu
anys de gestió cultural terribles. Jo el dia que debatíem el
viatge a Washington no vaig entendre aixo. Devia esser un
altre dia.
torna a dir el tema de sempre. Jo ho comprenc;
pero discrepam. Qualsevol persona que exerceixi el carrec de
Conseller de Cultura si en fa un plantejament nacional sem pre es troba amb un problema: Que sempre sera un govern
dins el Govern. Perque quan es fa un plantejamen t de conselleria de cultura en temes com el de normillització lin güística no estam parlant d'un tema estrictament lingüístic, sinó
que és també una qüestió sociologica. cultura l. educativa i.
fins i tot, una qüestió economica i. en tot cas, política. Un
sol tema de la Conselle ria de Cultura . Jo tenc un plantejament de govern global, que respon il un plantejament anteri or, que és el de caracter nacional. l la nostra perspectiva és
que la situació en que ens troballl és una situació que -al
manco fins al moment ele J'autonomia- respon a un sistema
de funcionament de rEstat espanyo l que ens ha eleixat en
una situac ió estructuralment deficitaria , Al final hem d'oplar, l hi ha tantes necessitats. que per ventura les culturals no
són les prillleres . Aquest plantejament sí que es por fer quan

I'analisi global és de política nacional general -equivocada o no -o En tot cas, el que no puc fer jo ara aquí és
dir que el pressupost em basta, perque el Govern estaria
encantat. Qualsevol conseller mira amb bona cara el
Conseller d'Hisenda per veure si I'an)' que ve la cosa va
un poe millor. Així ho ha de fer: és una obligació del
carrec.
Després, Sr. Pons, voste es un Íntim amic de
Bartomeu Rotger -i ara em sap greu que no hi sigui
present- . És que voste és el millor amic que té, perque
no perd ocasió en que jo interven e en públic per posarlo verd. cosa que m ' obliga a dir que no és veritat i que
ho fa molt bé. Jo no estic d 'acord amb el seu plantejamento Crec que la creació de la Direeció General d'Educació va esser molt important en un moment donat i que
va donar lloc a una serie de tasques que han estat importants. Per exemple. hi ha hagut una feina importantíssima en material educatiu -tot en cata la, naturalmentmolt útil. Si llavors s'empra o no. jil és una altra cosa.
l voste critica el Illoclel eclucatiu propio Jo pens que
hauria de canviar un poc aquesta crítica i, almenys, ferIa des de el i ns i no eles de fora. Perque ara ja pot parlar
del model educatiu. pero fent una passa cap a l'altra
banda. Ja pot dir si li agrada o no li agrada; pero pensam que aques t model educa tiu esta b~, i voste sap per
que ho die.
E n definitiva, les seves crítiques se centren en
una serie de qüestions: Grans projeetes, publicitat, pocs
doblers, millora de la gestió i model esucatiu propio
Grans projectes. N'hi ha hagut alguns que han sonit bé;
d 'a lu'es, no. Una de les coses que vaig aprenent és que
de deu coses que surten n 'acaba una i nou moren pel
camÍ. Bé, en realitat la relació no és de una de deu,
sinó que, pe] que es veu, és molt més gran.
Pocs doblers. Necessariament. per a una cultura
en la situació en que es troba aquesta hi ha pocs doblers. Hi ha unes necessitats extraordinaries. Com podem parlar el'una cultura propia sense parlar de mitjans
ele comunicació en catala') Don cs bé, és impossible.
Perque si els mitjans han el'esser públics i els ha de tenir
en propietat la Comunitat Autonoma, tenen unes despeses que per a una comunitat autonoma de 600.000 habitants representen una qüestió qu e s'ha de pensar dues
vega des ¡ els que estan en man s privades jo els puc
recomanar, pero no puc fer res més amb la legislació
que tenim .

"

"

Resumint. Sr. Pons, nosaltr es amb aquest pressu post intentarem que voste a poe a poc cada dia ens
pugul fer riure un poquet més, Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Griícies, Sr. Vicia!.
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Per a la replica al ConselIer, té la paraula, en primer
1I0c, el Sr. Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS :
Gra.cies, Sr. President.
El diagnóstic a que feiem referencia damunt la
nostra cultura crec que s'ha tradult parcialment. 1 en conseqüencia, ens trobam davant una serie de necessaries definicions. 1 és aquí, Sr. Vidal, on tornarem a insistir, perque se'ns
defineixi una miqueta més.
..
Miri, per la via de modificacions de credit voste pot
canviar molt -no diré el 100% perque hem d'exceptuar el
capítol 1; i aixó és veritat, Sr. Forcades-. Per aixó, li demanam e l taran na de les prioritats que voste ha fet. Jo estic
d'acord amb voste; la qüestió de la Ilengua no és cosa de
guardies civils ni de mossos, ni de la policia autónoma del
Sr. Gilet, que la té mig creada, No. No es tracta d'aixó. És
qüestió de l'ús soc ial. Tots dos hem dit el mateix de I'ús
social. Peró és que ús social sense mitjans de comun ica ció de
masses, audiovisuals i escrits, no es pot donar . l aquí hem de
trobar el punt d ' inflexió necessario Avui i ara no discutirem
les cam panyes. Per a nosaltres no és un tema prioritari discutir-les, com lampoc no ho és fer mésestudis sociolingüístics
ni veure les causes, efectes, avanc;aments o retrocessos. La
situació real són uns padrons existents en els distints municipis; unes realitats a Eivissa vila, a Palma, a Ca lvia, a Alcúdia,
a Manacor, a Inca parcialment, prou importants i que ens
preocupen. És aquí on volem veure les línies per on es
poden moure.
Després, el tema patrimonial té dues polítiques.
L'una es Interna i l'altra és externa. La interna parte ix de
coses tan senzilles com les excavacions, com la normativa que
s'ha de seguir. 1 li diré que li tenim presentada una interpel'lació damunt política patrimonial, perque volem que
canviY les comissions de patrimoni, que han fracassat. Aixó
és evident. Han fracassat perque fins i tot han arribat a la
justicia. Esperem que no continu'i, que quedi aparcat i que
es resolgui per la via política, que seria el normal. A més.
hem donat un espectacle poc edificant als mitjans de comunicació en els darrers mesos, i crec que I'hem de resoldre
posi tivament. l haurem de canviar les comissions de patrimoni, si volem que aixó funcioni. Aquesta és una línia que
t3mb é volem veure per on 13 pensen dur vostes.
Voste es va sorprendre de com es fa e l debat pressupostari. Jo duc quasi deu anys per aquí dins, i la veritat és
que tots n'hem hagut d'aprendre. Les esmenes són així; són
en viu . Voste va explicar tot quant va voler a la compareixenc;a , quan va llegir els folis que duia escrits. L'escoltarem,
hem fet esmenes parcials, i avui tenim un debat en viu de tu
a tu . Les esmenes parcials estan prioritzades, i cada vegada
més concretades . Almenys les del nostre grup són tan con cretes i mínimes que van de dos en dos milions, quan en
realitat haurien c1'esser esmenes grans programatiques . Pero
els pressuposts són magres i, en conseqüencia, anétlll de dos
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en dos, de cinc en cinc ... 1 les esmenes obeeixen afer
concretar, encara que, com voste ha dit, hi ha imprevists. 1 és lógic o No només el de Llompart; tota acció de
govern no pot estar programada. Aixó és obvio Hi ha
coses que obeeixen a necessitats socials que s'han de fer
constantment. Peró no ens ha acabat d 'explicar quin s
canvis introduira, quines abstraccions desfara o quines
altres creara. Jo aixó avui no ho he entes.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra.
Sr. Pons, té la paraula.
EL SR. PONS l PONS:
Sr. President, Sres. ¡Srs. Diputats.
Miri, no hi ha pressuposts meus ni seus. Hi ha
pressuposts de la Comunitat Autonoma de les IlIes Balears . No hi ha gibraltars dins el Govern. Artide 33 de
J'Estatut: "El Govern respoll de forma solidaria". Aquí
no hi ha independents; hi ha una labor de govern. Per
tant, en prengui bona Ilota, perqu e aquestes excursions
semantiques dins aquest ca~11p no han estat, precisament,
afortunades.
Aquí no hem esmenat res en dues ratlles. Demani antecedents. Recardi debats culturals que hi ha
hagut. Repassi diaris de sessions. Hi ha hagut, en el seu
moment, practicament pressuposts alternatius. Només
a la secció de patrimoni hi ha més de seixanta esmenes
per part del Grup Parlamentari Socialista; practicament
un pressupost alternatiu. No són dues ratlles. No hi ha
"coses" del Parlament. El Parlament és la maxima institució de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears. És
qui elegeix el President, qui controla el Govern, qui
aprova el Pressupost.
Jo creia, Sr. Conseller, que hi havia un altre
conseller que era la maxima expressió de la fosca expressiva -i no s'enfadi, Sr. Forcades, pero quan voste
parla, senzillament, no I'entenc-, pero avui voste, Sr.
Forcades, ha passat a segon terme . Hi ha hagut una
persona que ha fet el negre encara més fose. No he
entes absolutament res. 1 jo cree que és una cosa ben
~enzilla . Hi ha manuals -com aquell amb el qual els
periodistes varen sorprendre el Sr. Obrador, que el
consultava per veure com s'ha de parlar en públic- que
ha diuen ben ciar. Recordi el manual del Sr. Jack Valenty. Una persona per sortir a parlar en aquesta tribuna
ha de saber que ha de dir. 1 voste, Sr. Conseller, ha
sortit aquí totalment en blanc. 1 de pressupost no ha
explicat absolutament res. Perque no tenia res a dir. l ja
que ha insistit en la se va condició de l11isser, d'acord
amb la frase popular, "tot estava ciar fins que va arribar
el 111 isser". 1 si un 111 isser el fan conseller, ja no en parlem.
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Plantejament nacional. Esco lti : Siguem més modest~,
Voste hil assumit una responsabilitat ele govern . Com té 1:1
qi.iestió ele la cultura') Hil anat 8 vcure com estan els arxius')
Hi ha posat el peu, en el maxim ilrxiu ele totes les I1les Bale ars, que és a dues passes i que és de titularitat est8tal peró
de respons8bilitat seva') No hi ha anat. Ha anat al Museu de
Mallorca,) No hi hél anal. Han anat al Museu Diocesa, vostes
que es volen dur tan bé amb I'aparell eclesiástic? No hi han
anal. Perque hauria vist com está. Cotxes que aparquen vora
estatues e1el segle XVII!. a punt de tirar-les en terra. El Sr.
Valenciano i jo hi várem anar I'alu'e dia . Varem veure
aquesta escena. I voste veuria com es podreixen els documents deIs segles XVI, XVII i XV]]!. afectats per un excés de
ferro. Una destrucció documental que no es pot aturar, si no
es restaura. Voste, d'aixó, en sap res? Se n'ha preocupat')
Voste s'ha trobat amb un paquet pressupostari damunt la taula. Si no hi esta va d'acord i no tenia temps, hi ha
un grup parlamenta ri, el popular. que tenia esmenes. Ha uria
pogut rectificar mig pressupost o el pressupost sencer. Tal
vegada no compartiríem aquestes esmenes, pero tendria el
seu pressu post.
Pero, Sr. Conseller, voste no ha comen~at a governar. Té u'na actuació vacil·lant. Amb la seva actuació aquí
es veu: No sap on va. Surt amb un projecte nacional -que
sembla que nosaltres en tenim un altre-. Sobre aquesta meta física podem fer un debat algun dia, no en tenc cap incon venient. El PSOE no és el partit nacionalista espanyol, que
era un partit d'extrema dreta del Sr. Albiñana durant la
República. És un partit que té una estructura estatal, com el
PP. Voste. és un conseller a les ordres d'un president. del
qual es vol guanyar la benevolencia. I és un president del
Partit Popular. Aixo que ens ha dit del projecte nacional
d'abans o després del Govern són histories. Aquí hi ha un
pressupost de cultura que 110 resol ni planteja l'inici de solu ció e1'una ínfima part de la problematica cultural de les IlIes
Balears. No només hi ha la qüestió lingüística. Si no actuam
en la materia documental -que si voste vol el duré a veure
aquests arxius i li mostraré com estan- d 'aquí a cinc anys
haura desaparegut. 1 els arxivers Ji ho diran.
Vos te no ha entrat en aquesta problematica. Perque
aquesta problematica és incomoda, exigeix recursos, no té
traducció publicitaria, no val com a escenografia. Qui és que
sap que hi ha problemes dins els arxius? No ho sap ningú.
EIs ciutadans no tenen per que saber-ho. 1 si pensa, a la
replica, donar-me I 'argument que ens donava sempre la Sra.
Maria Antonia Munar ("pero a pesar de tot ens voten"), li
diré una cosa -i esper que no es tomi a repetir més aquesta
historia aquí dins-: Quan els pobles de les Illes Balears eren
molt més incultes que avui, molt més analfabets, molt més
explotats, votaven molt més la dreta. El progrés ha duit un
canvi sociologic important. Vostes encara són minoritaris,
pero són molt menys majoritaris que quan la miseria els feia
majoritaris d'una forma aclaparadora. La cultura fa homes
lliures. 1 la cultura no vol dir que votin el Partit Socialista.
Pero voten d 'una manera molt més lliure. 1 el dia en que hi

hagi 1lll11t<1 més cultura. no dubtin que en aquesl parlamen t hi ha u 1 u na altra majoria . Mol tes grácies,

a

EL SR. PRRESIDENT:
Gracies. Sr. Pons .
Per tancar la qüestió. vol fer ús de 1<1 paraula el
Sr. Conseller? Té 1::1 par::1ul<1 el Conseller Sr. Vidal.
EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS (B<1rtomeu Vid<11 i Pons):
Sr. Pons. li tornaré a dir: Voste em fa hereu
absolutament de tot. i ara em fa hereu de tot quant ha
suposat la historica dreta d'aquest país. Jo no em sent
hereu de tol aixo; jo SOI1l una altra cosa, i voste ho sap
perfectament. Molesta bastant aquesta forma de debatre
que té, en la qual surt del tema per entrar a relacionar
la persona amb la figura institucional que representa i
les línies historiques que a voste el deixen en una posició més cómoda. Aixo no em sembla elegant. Sapiga
que, en 10t cas, jo no faré el mateix amb voste.
El que si li puc dir és que a un plantejament més ric o més pobre; més encertat o més equivocat- de
política cultural que es despren del pressupost i que
vaig explicar d'una forma llarguíssima i absurda a la
Comissió, on fil per randa vare m anar donant detall de
tot, voste no li dóna alternativa global. Senzillament fa
una descripció a través de pinzellades on centra la crjti- ca a una serie de punts que li pareixen més destacables.
Escolti, jo no he anat al Museu. No pens anarhi, al Museu. Perque un conseller de cultura té moltes
formes de fer feina. Em compren') No cal a nar al18 a
mirar; hi ha més formes de fer feina. No sigui tan elemental, Sr. Pons. 1 el tema deIs museus és un tema que
a la meya taula s'ha tractat ja bastants hores. I conec les
seves dificultats. Conec perfectament que he heretat.
Volia que ha digués? Ido ja li ho he dit. Ho conec. I
voste vol que en seixanta dies jo li doni una solució, que
ni voste té? Home ... Parli seriosament i debatrem seriosament. Jo hi estic dispost. Sé que voste té un gran
nivel!; i a mi em va bé. Pero no faci aquests plantejaments que no són seriosos.
Sr. Serra, voste em demana que concreti més
coses. Respecte al plantejament general deIs pressuposts ,
ni ha he fet ni ho faré. La veritat és que ni he tengut
temps. El que sí he fet ha estat un plantejament general
de coses concretes que en aquests moments m 'interessa
definir o, al manco, tornar a situar.
Primer tema. Jo he arribat a la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports i m 'he trobat amb el fet que
les relacions entre la Conselleria i el Ministeri d'Educació són practicament inexistents. Aquestes relacions
han canviat radicalment. Per ventura jo no ho hauria de

DIARI DE SESSIONS / Núm. 57/I / 21 i 22 de desembre del 1992

perque d 'alguna manera nosaItres enfocavem tot un
tipus de feina, on embarcavem també el Ministeri, que
aportava una serie de doblers. 1 pare ix que per part del
Ministeri hi ha voluntat de seguir fent feina en aquesta
línia. A part, devem una serie de temes que es varen
plantejar de bell nou en el Ministeri, i no és estil d'aquest conseller dir que s'ha fet, per dir [Iavors que no
s'ha fet i que són uns tals i uns quals. Senzillament es
tracta de veure si podem fer feina. Jo procuraré no
posar traves perque ningú no tengui I'excusa de dir que
si hom ha dit o ha deixat de dir. Es tracta de feina 1
eficacia. Hem fet aquest plantejament al Ministeri i
també esta resolt.

dir, pero, en fi, es tracta ja d 'assenyalar exactament quina és
la situació. Tant és així, que voste sap que va venir el Ministre d'Educació, va fer una visita, i va fer unes declaracions
en les quals deia que estava dispost a estudiar el tema del
model educatiu propi, quan les declaracions que havia fet
abans havien estat completament diferents. Tot aixo en un
mes i migo Dia 21 de gener tenim una reunió amb el Ministeri d'Educació a Madrid per veure si pode m estudiar quina és
la situació. Que és el que ens interessa? Hi ha una \Iei de
traspas de competencies de comunitats autonomes de via
lenta o de 143. En aquesta \Iei, que esta pendent de publicació -no sabem quan es publicara ni quan entrara en vigor-,
es traspassa la competencia educativa completa. Després
d'aquesta \lei fan falta unes comissions mixtes, unes reunions
i un temps. De tot aixo encara no en saben res. Nosaltres
hem posat totes les faci[itélts perque pugui haver aquestél
relélció entre [a Conselleri:1 i cl Ministeri a través ele comissió
mixta i així les transferencies que puguin venir ho facin de
la forma més rapidél i comocla possible, amb e[ mínim de
prob[emes per als ciutadans i per al mateix sistema de funcionament de ['educació i amb una acceptélble adjuclicélció
PI·ess upostaria .

1 e[ tercer punt que a mi em preocupa redefinir
com més aviat millor és la tematica de la normalització
lingüística, ja que crec que és un tema del qual tots
hem parlat molt i del qual tots sabem molt. Pero quan
jo m 'assec amb qualcú a concretar un problema, un
diagnostic, a veure si una so[ució a ulla cosa que es fa és
bona o dolenta i quins resultats pot ten ir, aquí ja ens
perdem. És una cosa que encara esta verda; esta com
esta va. Hem comen<;at a tenir reunions j hem comen<;at
a fer un poc de feina, pero jo encara no li veig sortida.
No li veig un camí per fer alguna cosa que sigui útil.
Que no sigui crear la televisió autonomica; aixo sí que
ho veig clar, pero no és aquest, el tema. El tema és
veure en quina línia i en quina mida podem invertir els
doblers que tenim en els pressupost per a aixo perque
es parli més cata\;l. Així de ciar i Ilampant.

Aquest era un deIs punts que més em preocupaven
qua n vaig arribar a la Conselleria de Cultura. La situació és
aquesta. Tenim una serie de reunions preparatories durant
e[ mes de gener per a aquesta reunió de dia 21 a Madricl i
per poder concretar alguna cosa per comen<;ar afer feina. Hi
ha una cosa ben certa: Molt del que ha fet la Direcció General d 'Educació ja esta pdicticament cobert. El que passa és
que era imprescindible tenir aquesta Direcció General d'Educació per a[ moment en que comencessin a arribar les
transferencies , en la forma que fos. Bé , ara ja necessitam que
comencin a arribar les transferencies, perque si no a la Direcció General d'Educació li hauríem de fer fer els mateixos
números, a veure quins ens inventam, Conservatori i política
musical i Universitat a part. La Direcció General d'Educació
ha fet moltes coses. No és el moment de debatre-Ies ara.
Podem discutir si aquestes coses són útils o no, si estan ben
fetes o no. Pero no hi ha dubte que s'ha fet una quantitat de
coses importants, sempre amb responsabilitat i sense cap
competencia. Aquest és el primer punt que m 'interessava
1110ltíssim des del moment en que vaig arribar a la Conselleriél, i la veritat és que consider que en aquest moment estam
en una situació saludable, que hem canviat totalment e[ nivell
ele relació i la forma que hi havia. Que hi ha unes petites
h;lses que pO'cl e n esser suficients per crear Ull bon élmhient i
pel' comen<;ar afer feilla seriosament. Aquesta qüeslió depen
de dos, com voste sap: i cI'élquests dos. depen més d'un altre
que de mi. Nosaltres farem tot el possible.

Aquestes són les concrecions que jo li puc fer,
en aquests moments, de les que m'ha demanat. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
G racies, Sr. Vida!'
Passam al torn c1e fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Vidal i Juan.
EL SR. VIDAL 1 JUAN :
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
Parlaré molt breument i des de l'escó, perque,
com hClIl dit abans. qU:-lll hom surt a [(1 tribuna ha de
saber que vol dir i e l que ha de dir , i nosaltres a aquestes dues esmenes a la totalitat él la secció 13 de la Conselleria de Cultura, E ducació i Esports tenim poca cosa
a dir. Perque -francament- després d'escoltar les exp[icacions i la defensa que n'han fet els respectius grups
que les presenten i les del Sr. Conseller, només hem
pogut ex treure una conclusió. El Sr. Conseller ha dit
que té moltes gélnes que aquest any passi de pressa -no
sé en quin sentit ho ha clit-, i jo vu[1 dir que llavors
segur:1I11ent no tendrem el ... que tcnim ara per a les
esmenes parcials a b:1se d'aquestes inverslOns de carácter
illlmaterial que abunden en el pressupost d'aquesta

Tamb é m'interessava, d'alguna manera, fer elmateix
amb el Ministeri de Cultura . Passava una cosa curiosa. amb
el rvlinisteri el e C ultura . 1 era que s'havien fet una serie de
conve nis que havien donat un bon resultat, pero la Consclleri:l havia comp[it el centilll al cent per cent i semprc anava
C[u eela nt un ... del Ministeri. E l primer que havíem de fer era
completar aquests convenis que existien i veu re de crear les
condicions oportunes per fer-ne de nous . Aixo estava bé,
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secció. Pero també comprenem que els pressuposts de la
seva secció són heretats, i quan hagi passat aquest any que ell
ha dit veurem si nosaltres presentam una esmena a la totalitat o si li donam un suport incondicional. De moment no
som partidaris d 'esmenes a la totalitat a aquesta secció i, per
tant, ens abstendrem. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!.
Pel Grup PP-UM, el Sr. Huguet té la paraula.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
En aquests cinc minuts que se'ns donen per fixar la
posició jo vull comen<;ar dient que el nostre grup no donara
suport a aquestes dues esmenes a la totalitat -supos que nin gú no esperava que farÍem el contrari-. I no els donara
suport perque -tal com varem tenir ja ocasió de debatre dins
Ponencia i dins Comissió després de la compareixenºa del
Conseller- tots podem arribar a una conclusió, que és que
per fer front a totes les activitats en materia de cultura,
educació i e por ' amb un programa d objectius ideal~
3.065.000.000 pe etes no són ufi cienLS. Pe 6 jo he de récordar que aque La quantit 1 I
eri uficient encara que n'hi
afegíssim 2.000.000.000 mé . Pero és que i a aixo hi sumam les alo'es seccions que també reclamen una major aportació economica ens adonarem que el Pressupost no és res
més que un criteri de priorització d'actuacions que fa un
govern en un determinat exercici pressupostari any rere any.
Pero en aquest cas concret, tampoc no li donarem
suport pels motius que expressaven ja en el debat de la totalitat de pressupost que -agradara o no agrada ra aquest felobeeix a un programa polític a quatre any , a un I rograma
on hi ha marcats els grans objectiu del projecte cu ltural ,
educatiu i esportiu per a la nostra comuni tat au lón mn. A
través d 'aque l programa -lOI i re nei el' la possible falta de
finan~amenl per dur en laVanl 1'0 jectiu <!'invertir aquests
16.000.000.000 pes eles en e l próxims qUilLre anys-, quan no
arribarn a aque la Ca la inicialment pres u¡)ostada. hem de fer
retalls perque pugui tirar endavant, tal vegada d'una forma
un poc més lenta, pero sí complint els objectius marcats
anteriorment.
El Pressupost de la Conselleria de Cultura. Educació
i Esports és massa tancat i massa especificat. Aquest és el
problema que li veig. S'hi especifica absolutament tot el que
es vol fer, fins i lOt en partides pressupostaries mínimes. Si
hi ha un pressupost més esmenat és precisament el d'aquesta
conselleria. a causa d'aquesta especificació.
En el Lema deis programes -i tendrem temps de
debatre cada una de les esmenes o el seu total-o s'esmenen
també en funeió deis illteressos o de les prioritats que els
pugui donar cada grupo I sobre aixo no tenim res a dir. per-

que són les seves prioritats, són les seves necessitats i és
la seva visió de fer un pressupost en materia de cultura,
educació i esports. Tan respectable com ho puguin esser
els criteris del Govern, al qual el grup parlamentari
dóna suport.

...

'

Sobre la Direcció General d'Educació, hem de
tenir en compte que si hi ha res a recriminar és que tal
vegada aquesta comunitat autonoma fa un sobreesforº
en una materia que encara no té competencies. Pero no
cree que aixo sigui un fet recriminable, sinó que ha
d 'esser un fet de 1I0an<;a, tota vegada que aquest sobreesfor;; dóna com a resultat omplir o tapar certes lIacunes amb que ens podem trobar en I 'actuació en el camp
educatiu. El nostre grup fixa la posició que, tot i tenir
algllnes coses a dir al model educatiu, -perque els que
venim de la branca educativa sabem que no hi ha model
educatiu si no és dinamic. la qual cosa vol dir que ha
d'anar evolucionant amb el temps i adaptant-se dia a
dia - si alguna virtut té aquest model educatiu és la gran
participació que hi ha hagllt en la seva confecció, i aixo
tots vostes ho saben. Que aquest model educatiu ha de
tenir un cadcter experimentar:> És ciar que sí. El posarem amb caracter experimental, ja des d'ara, mitjan<;ant
concerts amb el Ministeri d'Educació i Ciencia i, a la
vegada. anirem preparara totes les transferencies en
materia educativa fruit del pacte autonomic que ha estat
ja aprovat pel Parlament de l' Estat espanyol.
Pel que fa als altres programes, com puguin
esser programes de promoció i difusió de la cultura i de
promoció de l'esport, els anirem veient un a un ara,
quan debate m lOtes les esmenes parcials en el seu bloc.
I perdonau que ara faci localisme, pero no basta tot el
pressupost d 'aquesta conselleria només per dur endavant
tots els projectes que podrien esser necessaris de restauració de tot el patrimoni arqueologic d'una illa en concret; tri¡'n la que vulguin. Per tant, haurem de prioritzar, haurem de fer una serie d'actuacions, i, quan es
facin programes de rehabilitació o c!'excavació, hem de
saber que es comencen i s'acaben. Perque si avui tenim
coses conservades, no oblidem que és gracies al fet que
han estat tapades; i quan es destapen -i jo tenc informes
de diferents arqueolegs que ho diuen així-, si no hi ha
un programa de manteniment de consolidació, val més
que no es destapin. Aquest és un deis problemes que ja
s'han plantejaf"aquí moltes vegadcs.
Per tant, Sr. Conseller, voste no passi pena.
Nous, ho hem estat tots. Jo li puc recordar, si aixo val
en aquest cas concret i per acabar la nostra exposició,
que al primer debat parlamentari que vaig tenir damunt
aquesta tribuna tenia tan sois vint-i-nou anys; vaig haver
de debatre amb un insigne portaveu del Grup Socialista
¡les ca mes em tremolaven, cosa que a voste no li ha
passat . Jo vaig esser més novell que voste. Enclavant,
coratge i no passi pena
EL SR. PRESlDENT:

,.,
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Gracies, Sr. Huguet.
Conclos el debat de l'esmena a la totalitat, passarem
al debat deis programes. Comen<rarem pel programa 42/20,
sistemes i plans educatius. Pel Grup PSM-EEM, té la paraula
el Sr. Sena i Busquets.

Així, acabaríem aquí, fent únicament l'índex
deIs temes: Educació per a la pau, contra el racisme i la
xenofobia; educació d'adults per a tasques generals i
educació d'adults per introduir la Ilengua i la cultura de
les IlIes Balears; escoles elementals de música; i escoles
de natura. Gracies.

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:

EL SR: PRRESID ENT:

Sí, gracies, Sr. President. Parlare m des de I'escó,
perque creim que ja el debat de cultura és llarg. Volem
cridar l' atenció a tot el conjunt d'esmenes d'aquest programa
del nostre grupo En aquest programa defensam fomentar
l'educació per a la pau -i dins la Comissió es fa una es mena
en veu que ens pare ix encertada per part del Grup Socialista
d'afegir contra el racisme i la xenofóbia una petita quantitat
de 10.000.000 pessetes-, esmenes d'educació d'aclults, perque
creim que les partides previstes són molt inconcretes i insufi cients -i parlam d'una partida específica de 10.000.000 més
després una altra de 5.000.000 per introduir-hi la normalització lin güística i la cultura de les IIles Balears, cosa que no es
dóna amb la freqüencia amb que s'hauria de dona r.
Després entram a una esmena histOrica. Em sembla
que fa quatt-e anys que la presentam . I és una esmena de
10.000.000 p'~ssetes per a escoles elementals de música. No saltres creim que a hores d'ara els conservatoris estan bastant
saturats, que cal impulsar la millora de la qualitat de l'ensenyament de I'educació musical i que no hi ha més remei que
treballar amb molta més dedicació i més recursos a les escoles elementals de música. Consideram que la realitat de tots
els col'lectius de pobles de totes les Illes -i aquí volem recalcar de totes les IlIes- ens ha demostrat una vitalitat i uns
esfor<ros, des de grups de pares, infants i joves, fins a institucions que han col'laborat, ajuntaments, etc., passant per l'eix
del professorat de les escoles d'EGB, de batxillerat i formació professional. Pensam que les escoles elementals de música que hi ha i funcionen -i és la vegada que fa quatre que ho
plantejam i ho reiteram- són un gran exit, pero en aquest
moment la demanda és molt gran i a part del tema deis
conservatoris hi ha aquesta tasca molt més dinamica i propera a tota la població. 1 els podem assegurar, Srs. del PP-UM,
que els resultats de les escoles de música són bons per ara.
Per tant, creim que hem de presentar aquesta esmena una
vegada més -la for<ra de la raó sempre acaba imposant-se-,
i la defensam amb un emfasi, potser, més nou que altres
'. vegades.
Entram a la darrera de les esmenes d'aquest bloc. Es
tracta de la vella reivindicació del nostre grup -vella perque
fa devers set anys que la defensam-: La de la xarxa d 'escoles
de natura . Creim que ni la Conselleria d ' Obres Públiques ni
la Conselleria d'Agricultura no cobreixen suficientment el
que seria una tasca d'una xarxa d'escola de natura; i sempre
hem pensat que les escoles de natura haurien d'estar dins
I'ambit competenc ial d'Educació i Cultura, de tal manera
que es podrien coordinar recursos i unificar criteris amb el
:VI i n isteri el' Ed ucació al respecte, així com experiencies que
impulsa el Ministeri d'Educació.
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Gracies, Sr. Serra,
Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
el Sr. Tejero.
EL SR. TEJERO 1 ISLA:
Gracies, Sr. President.
El grupo de enmiendas que nosotros presentamos es un total de 33 enmiendas que tienen por objeto,
fundamentalmente, modificar, en la medida de lo posible, lo que el Conseller ha comentado en su intervención. Ev identemente, como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, están puestas desde nuestro punto de vista,
pero, en cualquier caso, esperamos y deseamos que se
intente compartir alguna de las prioridades; que no sólo
sean nuestras prioridades, que no sean antagónicas las
nuestras y las suyas.
Están enfocadas en tres grandes apartados,
referidas a las escuelas infantiles, teniendo en cuenta que
alrededor de 20.000 alumnos en la Comunidad Autónoma (es decir, más del 10% de la población escolar)
tienen menos de seis años, y entendiendo, por otra parte, que la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo en el articulo 11, punto 2, habla de que las administraciones educativas establecerán convenios y compromisos -entendemos que una de las administraciones
educativas es la Comunidad Autónoma-.
Otro gran apartado viene referido a la enseñanza de la música -donde presentamos otro grupo de enmiendas-, y un tercer apartado viene referido a la enseñanza de adultos.
Además de estos tres grandes bloques, que están
claramente reflejados en la LOGSE, en los títulos primero, segundo y tercero (por el mismo orden en que los
hemos comen tado), incluim os una enmienda para becas
de investigación en lIengua i culw.ra de les llles Balears.
¿Qué pretendemos? Como hemos dicho, modificar
acciones para que esas prioridades de las que hablaba el
Sr. Huguet puedan concordar, en alguna medida, con las
que nosotros entendemos que habría que dar. También
pretendemos, con estas enmiendas, la corresponsabilidad
administrat iva. Se entiende que si no existe corresponsabilidad desde los elementos más cercanos al ciudadano,
como los ayuntamientos, hasta las admin istraciones más
"lejanas" -entre comillas-, como en este caso podría ser
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la Aclministración central, no se progresa y no se hace país
Asimismo, creemos que están en concorelanciil con illgunos
ele los obje ti vos ele los presupuestos paril 1993 y con las c1eclarilciones que en algunos momentos se han efectuaelo pOI
parte de la anterior cO/lscllera . Entienclil, Sr. COllse/ler . que
aunque no sea suyo el presupuesto lo llil ele Clsumir. Pero. en
concreto, la Comellera. en compClrecencia ele 20 de noviembre ele 1991, cuando hilblaba de l P lan cuatrienal hablilbil de
colabor3.r en infraestructura educativa, de que los índice:. ele
analfabetismo entre los adultos aún eran illarmantes y en
comparecencia e1el 1 de abl il .. de 1992 habló también ele
mejora de infraestructurCl en adultos. A l hilo ele ta les declélfaciones y de los objetivos que en ell as v ienen marcildas nosotros establecemos estas enmiendas.

Pel que fil a les eSlllenes presentades en aquest
pl·ogrilma 4.220, sistemes i pl~lns educatius de la secció
!J. pel GIUp PSJ\..I-EEM, els donill em suport a totes. 1
qU:1nl a les del Grup Parlamentari Socialista, a algunes
cl'elles. Exceptuam les 4.207. 4.209. 4.208 . 4.210, 4.211,
4.2 12.4.21.'1 i 4.214, així com a les 4.218 i 4.219, per fer
referencia a qüestions de tipus local que desconeixem,
ens 3bstendrem. A les altres del Grup Parlamentari
Socialista els c10narem supon. Per tant, demanaríem supos que el Sr. President no n'ha pogut prendre notilvot,lció per separat per a aquestes esmenes, que tornaré
enumerilr en el moment oportú. Moltes gnkies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!'

Por otra parte, teniendo en cuenta que este programa
abarca ilp roximadamente un cuarto del presupuesto de la
Conselleria y que está relacionado con el área de la educación, Fu ndamenta lmen te, sí q ue creemos que se pueden tomar
medidas decididas.

Sr. Huguet, té la paraula, pel Grup PP-UM.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Moltes gracies.

Pasaré a enum e rar la s e nmiendas rápid a mente. Aclem ás de la comentada sobre becas para investigación, e n
educación de adultos te nemos cuatro enmiendas p ara Mal1comunital del Pla, Man co munital del Raiguer, Man ca munital
de Llevanl y Manco munÍlal de Tramuntana; dos enmiendas,

un a para plan de adultos -qu e está contemplad o - y otra pa ra
apoyo de escuelas de adultos, que entre las dos suman
45 .000.000; una enmienda de infraestru cturas , referida a la
restauración de la Escala d 'adulls de Andratx : otro bl oque de
cuatro enmiendas relativas a las· escuelas de música d~ Mallorca , Menorca, E ivissa y a la c reación de escuela ae música
en Formentera, por un total de 21.000.000 pesetas; cuatro
enmiendas rela tivas a adecuación de dependenc ias en Ca lvia,
F elilnitx i Pollen¡;a, fund a mentalm e nte; un segundo apartado
d e enmiendas en el á rea de la música , que están centrad as e n
el aspecto de dotación presupuestaria de cara a las ba ndas ele
música, que, como ustedes sa brán , se m a nifiestan progres ivamente como uno de los elementos dinami zadores de la
música; y, con respecto a las escuelas infantiles, planteamos
tres enmiendas -una de cara a mejora de infraestructuras ,
otra de cara a planes educativos y otra referida a subven ciones en ayunta mientos- que suman, en total, 55.000.000.
Esperamos que, de alguna manera, concordemos e n
algún aspecto y, por ta nto, rogaría que estas enmiendas
fueran aprobadas . Muchas gracias.

Jo dem a n di sc ulpes al Preside nt i a tots els grups
parl a mentaris que ha n prese ntat esmenes, perque estam
dilv a nt d'una secció i un bloc d'esm e nes que és molt
difícil d ' explica r en cinc minuts de fixilció de posicions,
i, pe r tant , ens deixare m coses en el tinter.
Dividim, ido, aquest primer bloc d'aquest programa 4.220 en tres gran s apa rta ts i fixa m la nostra
posi ció.
Quant a les esm e nes que fan refe renci a a les
esco les infa ntils, hem de tenir en com p te qu e les escoles
infa ntils no compren e n només infants de O a 6 anys ,
sin ó que , ta l com contempla la LOG SE, hi ha dos blocs
(d e O a 3 i de 3 a 6), i que el de O a 3 es dóna no rm alme nt a escoles privades , muntades amb un sistema que
no té res a veure amb el que puguin esser els ajuts a les
esco les infantil s. T ambé de 3 a 6 anys hi ha un procés
grad ual d'assumpció i fin a n¡;ament d'aquestes escoles
infa ntils per pa rt del Ministeri . Pero és que de O a 3,
aqu elles escoles infantils que tenen ca dcter municipal,
per ta nt públic, o cracter insular (públic) o caracter de
la Comunitat Autonoma, vénen finan¡;ades al 100%; i
les altres compten amb altres tipus de programes a través d 'altres conselleries i, per aixo, no don arem suport
a aquestes esm e nes .

EL SR. PRESIDE NT:
Gracies, Sr. Tejero.
Fixació de posicions. Pel Grup Mixt, té la p a raula el
Sr. Vida!.

Pel que fa a les esco les d 'adults, jo vull refrescar
la m e moria i dir que hi ha un subprograma (el 4.220/06)
sobre actuació en materia d 'escola d'adults. Si la resposta és lija ho sabem, pero no n 'hi ha prou ", jo he de dir
que nosaltres també sabe m que no n'hi ha prou . Pero
no n ' hi h a prou per a tot quant ens agradaria fer.

EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.

1 sobre les escoles de mú'sica -i aquest és el
darrer bloc d'aquestes esmenes abans que m'encenguin
el llum groc o el llum vermell- vuIl dir que nosaJtres
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hem fet una revisió de totes i cada una de les esmenes referides a aquest tema (no es pot accedir a totes, perque si sumam el pressupost queda totalment desorbitat) i en lloc
d'agafar una es mena que pugui fer referencia a una escola de
música en concret -ja sigui d'una població, d'una illa o d'una
comarca-, acceptaríem I'esmena 4.100, presentada pel PSM,
que té escoles de música amb caracter generic, d 'un tota l de
10.000.000 pessetes.
Així, votarem en contra de totes les altres esmenes. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet.
Passam al debat del programa 4.510, direcció i serveis generals. Pel Grup Mixt. té la parau la el Diputat Sr.
Vida!.
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En aquest programa 4.510 tenim dues esmenes,
pero totes dues fan referencia al que era -abans de la
Comissió- la problematica de la Comissió interdepartamental de la dona. Aleshores, donat que aquesta comissió ha passat a la secció 21, demanam al Sr. President si
s'han de debatre ara o si s'han de debatre a la secció 21.
EL SR. PRESIDENT:
Tal com ve el Dictamen de Comissió, entenc
que s'han de debatre ara.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Molt bé. Aleshores, la primera seria la de totalitat a la Comissió interdepartamental de la dona.
EL SR. PRESlDENT:

EL SR. VJDAL 1 JUAN :
Grac ies, Sr. Presiden!, Sres. i Srs. Diputats.
En aquest program<1 4.510, direcció general i serveis,
presentam una esmena -concretament, la 3.946- on voldria
que s'entengués la motivació, perque mecanografiat diu "per
augmentar la dotació per a transferencies als Consells lnsulars de Menorca, Eivissa i Formentera", i aixó, d 'alguna
forma, es podria entendre com "per augmentar la dotació
per a transferencies de competencies", per exemple. 1 no.
Nosaltres ens referim a aquestes transferencies que són economiques, o sigui, transferencies de capital, com es pot veure
pel subconcepte 761100. 1 el dividim en dues partides de
7.500.000, l'una per al Consell Insular de Menorca i I'altra
per al d'E ivissa i Formentera . Tornam a repetir que es tracta
de transferencies económiques per poder gestionar el que ja
en la situació actual tenen els Consells Insulars, que segons
el nostre punt de vista és insuficient. Amb aquests 7.500.000
per a cada un deis Consells Insulars podríem pal'liar la situació.
Com hem dit abans, quan ens hem referit a les esmenes a la totalitat. la partida l1lés important que nosaltres donam de baixa es refereix a aquest subconcepte 64/000, o
sigui, les inversions de caracter il1lmaterial. Ens pareix que
es pot treure perfectal1lent aq uesta partida, i donar satisfacció al que persegueix aquesta esmena. Moltes grac ies.
EL SR. PRESJDENT:
Gra.cies, Sr. Vida!.
Pel Grup Parlalllentari PSM-EEM, té la paraula el
Sr . Serra.
EL SR. SERRA I BUSQUETS:
Gracics, Sr. President.

Sr. Serra, d'acord amb el Dictamen, entenc que
en aquest moment correspon debatre les eSl1lenes del seu
gru po La 4.13 2 i la 4.133.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Si s'ei1tén que toca aqu í. Ara, nosaltres creiem
que des del moment que passa a una a ltra conselleria ...
EL SR. PRESIDENT:
Es faci el debat aquí. 4.132 i 4.133.
EL S13-. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sr. President.
Volem coneixer, a partir del decret de Presidencia del Govern en que fixa que la COl1lissió interdepartamental de la dona passa de la Conselleria de Cultura
a la Consel1eria Adjunta a Presidencia, quins són els
objectius de la Comissió per a I'any 1993; sobretot,
tenint en compte que pressupostiíriament trobam la
Comissió interdepartal1lental de la dona dins I'ambit de
Cultura i que ara passa organicament per un decret a la
Conselleria Adjunta a Presidencia.
Volel1l coneixer quins són els objectius. Volel1l
co neixer quins canvis pensen que s'han de donar. 1
volem coneixer. en definitiva. quines seran les prioritats
d'actuació d'aquesta comissió per a I'any 1993. També
voldríem coneixer els canvis operatius, els canvis de
direcció que es puguin haver donat o que es pensin
donar, saber a que obee ixen , i, en definitiva, poder tenir
una coneixen<;a d'aquesta Comissió interdepartamental
de la dona.
L'opinió del nostre grup ha estat. fins ara. que
es tractava d'una comÍss ló incipient. amb moltes man cances, que esta va obrint un camí en certs aspectes.
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Pero és ciar i evide nt qu e ara no p rejutjam e l fu tur, sinó que
senzillament ens in teressa veure com va, pcrque, a més,
resu lta que si els pressuposts I'han orientada cap a una arca
i organ icament es troba ubicada a una altra area, creim que
n'haurÍem de coneixe r mínimament avui les línies d'actuació.

té ;l'liui en dia un Govern sense clones, malauradament.
Eh segon deis rnotius, desgraciadament, com vos tes
veuran, és més v~lid que m<li: sobretot tenint en compte
que el pressupost de la Comissió interclepartamental de
la dona d'enguany, Iluny cI'augmentar, ha estat reclui't
en un 47% .

Aquesta és, senzillament, la motivació per a aquesta
totalita t en el programa de la Comissió interdepilrtilmental
de la dona .

En el seu manifest. Olímpia oo. deia que si no
s 'aco!lsegui<l treme les dones de la incultura i I;¡ ignorancia, les dones mai no poclrien tenir Ilibertats ni sabe rles exerc ir. 1 precisamen t aquÍ, a la nostra comun itat
<lutonoma, després de més ele dos-cents anys de la Revo lució Francesa, encara es fan uns pressupostos sense
ni una petita referencia a res que vagi encamina! a afavo6r que la dona tengui accés a la cultura, a l'educació
o a la formació professio nal per accedir al món del
treball. Per aixo tornam a presentar esmenes en aquest
sentit. La 4.227 fa referencia a una campanya de base
per a una educació no sexista. La 4.228 és un pla de
formació per a totes les dones que ho necessitin. 1 la
4.229 és un pl a de reciclatge professiona l per a aquel les
dones que varen esser apartades del món del treba ll
precisament per una educació sexista. ) pode m donar
exemples concrets de dones que ens ho demanen, com
el cas de les dones de sa Pobla. Per aixo presentam
I 'esmena 4. 231; perque són dones que ens ho estan
demanant des de fa temps.

EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Serra.
Grup Par lamen tari Socialista. Té la paraul a la Sra.
Riera.
LA SRA. RIERA MADURELL:
Sr. Pres iden t, Sres. i Srs. Oip utats.
Les esmenes 4.223 i 4.224 , que el Grup Socialista fa.
a aquest programa, fan refere ncia a les transferencies deis
Consells Insulars en materi a de cultura, i em remet a J' argumentació ja donada pel Sr. Pons en la seva interven ció. Per
tant, passaré directament a defensar la resta de les esmenes,
que són les que el nostre grup presenta també als pressuposts de la Comissió imerde partamental de la dona .
L'any passat, quan va ig sortir a aquesta tribuna per o
defensar les esmenes que el Grup Socialista feia als pressupostos de la Co missió interde partamental de la dona , els vaig
demanar que , pe r un mome nt, es remuntessin dos-cents anys
enrere i es situessin al temps de la Revolució Francesa, quan
Olímpia ... , aqu e lla dona intel 'lectual, culta, revolucionaria,
que va esser amant de Oanton i que va morir guillotinada,
escrigué un deis primers documents qu e coneixem que defensen els drets de la don a. Com vostes saben, Olímpia ...
h avia decidít escriure la "Oeclaració deIs drets de les don es"
en contraposició a la promulgació que els revolucionaris
francesos havien fet de la "Oeclaració deis drets de I'home",
perque -contrariament al que podia semblar- quan ells deien
els "drets de I'home" volien dir "I'home"; és a dir, es referien al sexe masculí, com ho explica el fet que els revolucionaris francesos reclamessin el sufragi universal i les dones no
I' aconseguissin fins ja transcorregut el primer quart d'aquest
segle. Bé, dones la referencia histórica a Olímpia ... que vaig
fer 1'any passat venia a to per dos motius: En primer 1I0c,
perque Olímpia ... dirigia el seu manifest a una dona que
nomia com qui era aleshores Consellera de Cultura i presidenta de la Comissió interdepartamental de la dona d'aquesta
comunitat, a qui jo I'any passat dirigia la meya intervenció;
i en segon 110c, perque vaig considerar que l'essencia d'aquell manifest que Olímpia ... va dirigir a la reína Maria
Antoníeta era I'any passat encara d'actualitat.
Enguany, el primer deIs motius ja no em serveix.
Maria Antónia Munar ja no és consellera. Aquesta comunitat

E ls problemes de salut específics de la dona és
un altre tema al qual no es fa referencia. Aquí ca l fer
esm ent a certes malalties, lligades fortament a les dones,
sobre les quals tan sois es pot actuar preventivament,
per la qual cosa és importantíss im que les dones n 'estiguin ben informades. Per exemple, av ui en dia s'accepta
que un a de cada dotze dones, tard ,o d ' hora, acaba desenvolupant un cancer de mam a. Es tan important la
seva detecció precoc; que, segons diuen els experts, una
don a a la qual se li estirpi un cancer d'un centímetre té
un 90 % de possibilitats de supervivencia als deu a nys.
Tan soIs amb un tamany entre] i 3 centímetres aquestes possibilitats baixen a un 70%. Per tant, la detecció
precoc; su posa, a llarg termini, un estalvi de vides humanes i un estalvi de despesa sa nitaria. Per tant, calen
campanyes d 'informació . Altes exemples serien el cancer
ginecologic o la sid a, a la qual ja vaig fer referencia
l'any passat. Per aixó presentam I'esmena 4.230.
Per acabar, els voldria demanar que donessin
suport a dues esmenes més. La 4.226, per reformar
I'ordenament jurídic, i la 4.225, que crec que no cal que
la defensi després de tot el que he dit. Al llarg de la
meya exposició s'ha posat de manífest la quantitat de
coses que les dones hem d'aconseguir i que dífícilment
assolirem sense la forc;a i el compromís de totes juntes
en un treball quotidia que ens permetí, des de l'associacionísme, fer feina conjunta en el camí de la iguaitat
real, objectíu en el qual cada día són més les dones que
estam compro meses.

DIARI DE SESSIONS / Núm . 57/I / 21 i 22 de desembre del 1992

Per aixo, el que voldria demanar a aquest govern
d'homes que tenim a la nostra comunitat -que són, en defini tiva, qui distribueixen els doblers que donen forma a aquest
pressupost- és que se segueixin les directrius del Consell
d'Europa i posin en marxa una política per a la igualtat,
d 'acord amb el tercer programa d 'acció comunitaria. Pero
per fer aixo, cal que hi dediquin alguns doblers. Les nostres
esmenes sumen molt poc. El que demanam és practicament
insignificant, si es té en compte el d~ficit de necessitats históriques que ten e n les nostres dones. Unicament els demanam
que hi dediquin el 0'09% del pressupost. Certament és molt,
si ho comparam amb el que vos tes sembla que estan disposats a donar en aquest moment , e l 0'03 %. Cree sincerament
que ho haurien de reconsiderar . Moltes gracies.
EL SR . PRESIDENT:
Gracies, Sra. Riera .
Pel Grup PP-UM, per fixar la posició, té la paraula
el Sr. Huguet.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Moltes gracies, Sr. President.
Dills aquest programa de serveis generals de la Conselleria hi ha dos grans temes. L'un és el tema que fa referencia a les transferencies en materia de cultura i I'altre són
les preguntes que s'han fet aquí en diferents intervencions
sobre la Comissió interdepartamental de la dona.
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d'explicar dins Comissió -sobretot per part de la Diputada Maria Salom, que en aque]] moment ve intervenir- o
Pero en aquest cas concret, la nostra posició també és
clara. 1 contestant a les preguntes, nosaltres som partidaris d'una política integradora i no sexista. Aixó és indiscutible. Sobre la recriminació del canvi que s'ha fet, jo
crec qu e aquest canvi s'havia de fer, amb la reestructuració que hi ha hagut en el Govern. 1 nosaltres mai no
posam en discussió la facultat del President de fer aquesta reestructuració.
1 quant als programes, m'alegra moltíssim tenir
una coincidencia amb el que s'ha dit aquí. Per tant, no
cal repetir aquestes esmenes, perque els programes són
els mateixos: Programa de formació i ocupació, programa el 'integr8ció socio-cu Itura 1, progra ma d 'atenció social
i laboral en tates les afectacions que abans ens deien
diferents portaveus, i programa de foment de I'associacionisme i la participació de la dona amb igualtat. El fel
que hi hagi un govern d 'homes o que hi hagi dones
integrades no implica que hi hagi més o menys sensibilital. Els grups parlamentaris tenen lel representativitat
que ten e n i es poden establir els parametres que creguin
convenients. No obstant i sabent que és un tema que pOl
interessar, el nostre grup no tendra cap inconvenient a
sol'licitar -ja sigui per escrit o de paraula- al Govern de
la Comunitat Autonoma que faci la compareixenc;a per
explicar quina és la política d 'orientació de la dona . Per
tant, votam en contra de tates aquestes esmenes peIs
motius adduits fa un momento Gracies.
EL SR. PRESIDENT:

La nostra posició en relació a aquest camp és la
següent: Mantenir tal com ve en el projecte de pressupost la
dotació feta quant a I'encomana de gestió en materia de
cultura i esports, perque dins l'a ny 1993 -tal com ja varem
dir dins Comissió- s'haura de preparar tot el procés de transferencies als Consells Insulars en aquesta materia i, per
tant, no hem de computar ni comparar el que ara és la gestió
ordinaria i el seu pressupost amb el que podra esser el pressu post definitiu quan els Consells Insulars hagin d'assumir la
competencia en materia de cultura. 1 tal com esta previst i
anunciat, no avui sinó ja en un debat que varem tenir en
aquest Parlament no fa gaire temps, és dins I'any 1993 quan
pensam que s'ha de fer tot aquest procés, i en el moment de
preparar el pressupost de cara a 1994 ja tenir la consignació
pressuposdria, perque a partir de clia I ''de gener de 1994
aixo entri en funcionament. Per tant , jo no sé si em sabran
donar res posta a aquest cJ.mp concrct. Nosaltres no ens con formam amb el fet que se'ns incrementi la gestió ordinaria
ni en cinc ni en deu ni en quinze milions de pessetes, sinó
que nosaltres deim que hi ha d 'haver una conscienciació
pressupostaria qu e resulti de I'analisi del cost economic per
c1ur endavant aquesta competencia per cada un deIs Consells
Insulars, no a partir del que és el pressupost de I'encomana
de gestió.
Respecte a la Comissió cle la dona, cinc minuts són
pocs. No es pOl explicar tat quant ja es va teni r oportunitat
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Gracies, Sr. Huguet.
Passam al programa 4.550, protecció, promoció
i difusió de la cultura . Pel Grup Parlamentari Mixt, té
la paraul a el Sr. Vida!'
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President.
Si em permet, jo defensaria tates les es menes
d'aquest programa, excepte la 3.953, que defensara el Sr.
Peralta. Per tant, només agaf dos minuts i mig per defensar les esmcncs 3.947, 3.956, 3.958 i 3.945.
Com veuran, la motivació de la primera és
augmentar les inversions per al funcionament de biblioteques, arxius i museus . És una esmena d'addició de
8.000.000 pessetes.
La segona, la 3.956, és per dur a terme un pla
pilot territorial de normalització lingüística -ja que
donen molt bon resultat-, i nosaltres proposaríem que
es fes, naturalment, dins el municipi de Palma (a través
del seu ajuntament) . Podria esser un pla pilot i, lógicament, creim que la capital de la nostra comunitat auto-
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Finalment, la 3.945, bastant important per la seva
quantitat (34.000.000), és per augmentar la dotació envers la
campanya de normalitz<1ció lingüística a través d'institucions
sense fr de lucre. 1 per posar un exemple que crec que entendran perfectament, jo pens en una institució com l'lnstitut
el'Estudis Eivissencs, que ha fet una gran labor en aquest
campo Segurament aquí, a Mallorca, i a Menorca també, hi
deu haver institucions paregudes que contribueixen a la normalització lingüística el 'una manera molt important. Moltes
gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!'
Sr. Peralta, té la paraula.
EL SR. PERALTA I APARICIO :
Gracies, Sr. President.
Molt breument elefensaré 1'esmena 3.953, que és
relativa a la possibilitat de cobrir les necessitats deis serveis
del Museu de Menorca per al seu funcionament operatiu.
Varem observar que no es fixava cap ti pus de partida per a
aquest funcionament del Museu. L'any passat, en els pressuposts anteriors, varem fer una esmena similar -que va esser
aprovada pel Pie elel Parlament-, perque a l'any 1991 el
funcionament del Museu va minvar -ja que l'únic que manté
són feines de laboratori i feines administratives, i aquelles
que es deriven del manteniment i inspecció de monuments,
pero no les relatives al funcionament en si del Museu, perque esta pendent d'aquest estudi museístic que des de fa
tanls d'anys esperam del Ministeri de Cultura i de la Direcció General de Museus i Biblioteques-. He de dir que seria
desitjable que s'aprovés aquesta esmena, per garantir el funcionament d 'aquests serveis que estan a mig gas en el Museu
de Menorca. En el mes de mar<; la partida estava practicament esgotada i no es podia, ni tan sois, pagar els rebuts de
la llum, i va esser objecte, després, de traspas d'altres partides. Per tant, aquest és el motiu pel qual es presenta aquesta
esmena, que esper que tendra la votació favorable de tots els
grups de la Cambra. Gracies.

'

-
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Grácic~,

noma seria el !loc més inclic:tt. també per la quantital el'immigrants que registra.
Quant a la 3.958, és per dotar un centre d'autoaprenentatge per tal de contribuir a la normalització lingüística .
Crec que s'expliGl en els seus propis termes de motivació .

T

Sr. Presielent.

En aquest programa 4.550, ele PI otecció, promor elifusió ele la cultura, tenim uns grups cl'esmenes,
ele les quals intentarem fer un ínelex ele la manera més
rapiela possible, donat el temps ele qué elisposam: Potenciació ele radios i televisions locals en lil nostra llengua:
augment elels ajuts a ajuntaments per a normillitzilció
lingüística; afectar quantitats ele eloblers elel programa
per il campanya de normalització lingüística per <1 no
catill<1noparlants: afectar també eloblers generics per a
accions ele normalització lingüística en el món elels
esports; afectar una petita quantitat per a un pla pilot
territorial ele normalització lingüística: una altra esmena
eI'afectació per a centres d'autoaprenentatge;
col'laboració en l'homenatge a ]osep Milria L1ompart;
aj ueles a publicacions i revistes en la nostra llengua, ele
perioelicitat mínima mensual i que tenguin una elifusió
i un interes general; elotació deIs Museus ele Mallorca,
Menorca i Arqueologic eI'Eivissa, a partir de desfer un
museu de Palma, el Museu Krekovic, la [unció del qual
no acaba el 'estar excessivament justificada -pensam que
una part del pressupost del Museu Krekovic hauria
eI'anar destinada a una millor dotació elel Museu de
'M allorca, el Museu de Menorca i el Museu Arqueologic
d'Eivissa-; campanyes d'excavacions arqueologiques
(20.000.000), esmena en la qual volem posar especial
emfasi pel fet d 'estar interrompudes eles de fa massa
temps amb 1'excusa deIs catalegs que se'n fan. Ens sembla bé que es facin aquests catilegs, pero en aquest
moment és urgent continuar una serie d'excavacions
arqueologiques comen<;ades.
ClO

]a hem dit que la elotació economica del Museu
Krekovic la passavem als tres museus de les tres Illes,
pero creim que l'edifici que ocupa podria passar per a
entitats ciutadanes sense fi ele lucre, perque tenguin un
lloc on reunir-se. 1, en conseqüencia, hi ha una esmena
que no té aportació pressupostaria (concretament de
100 pessetes).
Pressupostam la tasca de protecció, recuperació
i manteniment de béns d'interes cultural en 40.000.000,
donad es les mancances greus que hi ha en aquest moment i el deteriorament existent, que estaria quantificat
en molts de cents de milions de pessetes. Pero petites
esmenes com aquesta poden anar pal'liant situacions
greus. I creim que el tema de filmoteca i videoteca esta
massa oblidat, molt poc tengut en compte, i aquí hem
presentat una esmena d'un total de gairebé 25.000.000
pessetes. Gracies.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta.
Gracies, Sr. Serra.
Grup PSM-EEM. Sr. Serra, té la paraula.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:

Pe] Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
el Sr. Pons.

•

2263

DIARI DE SESSIONS / Núm. 57/1/21 i 22 de desembre del 1992

EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
La veritat és que em veig amb coratge de fer algun
miracJe, pero no el de defensar seixanta esmenes en cinc
minuts. Farem una pinzellada sumaria a les esmenes més
re\1evants. Totes tenen la seva importancia, pero algunes
tenen un interes particular.
El Sr. Conseller fa un moment demanava que no es
fes en dues ratlles una esmena a la totalitat de la secció 13.
Aquí té, Sr. Conseller, si el vo l Ilegir o si el vo l votar, un
vertader programa alte rnatiu o, en tot cas, de canvi substancial, llomés referit a l programa 4.550, protecció, prom oc ió
i difusió de la cultura.
S'han d'increm entar les dotacions a les biblioteques')
Es va apuntar ja un possible vo t favorable dins Comissió, i
crec que vostes en són conscicnts.
El tema ele les encicJ opedies, que vén en a esser un
compendi de tota I'activ itat cu ltural i de la historia de cada
una de les IIles , s'ha d'impulsar. 1 vu ll fer una incid encia
particular en les Ill es que ho tenen més endarrerit, Eivissa i
Formentera, per a les quals proposam 25.000.000 pessetes de
cara a impulsar l'ini c i d'aquesta enciclopedia, que -no s'enga nyi el Sr. Marí- és una obra milionaria per a la qual tots e ls
recursos seran pocs.
En el tema teatral -ja ho hem manifesta t altres a nysés necessari dotar totes les IIles d 'espais teatrals, que són
centres polivalents. Plantej a m esmenes per valor de
40.000.000 pessetes.
Tema de normalitz ac ió lingüística. Hi ha moltes
esmenes. Practicame nt tots els grups n ' han aportades. Pla ntejam un a ajuda substancial, no suficient, de 50.000.000 pesse tes per a normalització de plaques de places i carrers de
pobles i ciutats ele les IlIes Balears en catala. Ja varem dir
dins Comissió que aquesta pro posta d'impuls de la normalització -en alguns casos ja aca bat- s'hauria d'acompanyar
eI ' unes recomanacions eI'ús de la toponímia tradicion al i
popular o figures vinculades al pobl e. Si no es fa des de la
Conselleria ele Cultura, seguira com hem vist ara , que després d'un a transici ó on es va re n fer uns canvis esta m estanCJts i el tema no a\ anp .
L'esmena referid:l. a ls es tuelis de reconversió o reha bilitació de la xarxa ferroviaria -en aques t cas , logicam ent,
no m ' he referit a Mallorca - caiguda en desús, sobre la qual
es va plantejar en el passat pressupost la possibilitat de reco brar les vies i les estac ions, sob retot les que van de la zona
d'lnca fin s a sa Pobla i Arta. amb la finalitat lúdi ca -i recor dem que hi va Ila ver una interve nció un poc pujada de to per
part del Sr. Presielent-, és prese ntada perque creim que s'ha uria ele fer un estudi se riós i come n,ar a reconverti r aqutst
patri mo ni que s'esta degradant
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Que es pot fer amb el Museu de Mallorca?, deia
el Sr. Conseller. De moment, proposam que hi posi
45.000.000 pessetes més. És una esmena, crec, realment
important, perque un museu ha de fer les seves publicacions, ha de restaurar, ha de fer exposicions, ha de fer
inte rcanvis. 1 amb la miseria de pressupost que tenen, en
haver paga t les despeses més corrents -en haver ences
i a pagat la calefacció, pagat la llum i el person al- s'ha
aca bat el museu , No n'hi ha més.
Centraré e l poc temps que em queda en el tema
deIs arxiu s. Plantejam un a incidenci a important en
aquest terren y: 30.000.000 pessetes per al Conselllnsular
de Mallorca; 10.000.000 per al de Menorca; i 10.000.000
per al d' Eiv issa i Formentera. Per qu e els Consells lnsu lars ha duen da munt les seves espatll es, sense tenir,
d 'acOl'el amb la lI ei , una responsabilitat clara d'haver
d 'afrontar el tema de I'ordenació i catalogació deIs arxius') 1 plantejam que pel qu e fa als arxius eclesi astics es
destinin 10.000.000 pessetes per a l de Mallorca,
5.000.000 per al de Menorca, i 5.000.000 per al d'Eiv issa
Fo rmentera.
El Sr. Conseller ens ha dit que com a conseller
no feia falta que anés a aquests 1I0cs. Jo li diria, Sr.
Co nseller, que _si a ls dies labo rables que hi ha dins
aquestes festes (no tots són dies ·festius) voste intenta
anal' a l'Arxiu Diocesa de Mallorca, el segon centre de
diposit més important de totes les IlIes Balears, trobara
ta ncaL Per que') Perque no es pot mantenir un arxiu
a mb un arxiver qu e cobra -essent un titulat universitari50.000 pessetes cad a mes. No arriba ni al salari mínim
interprofessional. Sort que treba llen un poc per I'amor
de Déu. Perque si treballessi n d'acord amb les ajudes
que reben de vostes, J'arxiu estaria tencat in aelernu.m .
Per tant, si volen dur aquestes partides proposades per
a aquests arxius eclesiastics al marc de la comissió mixta
Co munitat Autonoma-Diocesi de les IIles Balears, que
les hi duguin; sera n una petita gota d'aigua, pero podran
comen¡;ar a donar so lució a un problema realment urgen!.
Ev identm ent, la m a nca de temps m'impeeleix
u na defensa més deta llad a d 'aquestes esmenes, pero
aques tes se ixanta esmenes del Grup Parlamentari Socialista constitueixen 10t un progra ma alternatiu o de millorJ s ubstancial de l' are3 de proteccí6, prom oc ió i difusió
de la cultura, amb potenciació -i ho vull remarcar- de
les 3ctivitats deIs Conse lls Insu lars, que fins ara seg uei xen competencialment margi n ats per part de I' act uació
centralista -i em semb la qu e no hi ha hagu t rectificació ele la Conse ll eri a de Cul tura, Ed ucaci ó i Esports. Moltes
grac ies.
EL SR. PR ES IDENT:
Grac ies, Sr. Pons.
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Fixació de posicions. Pel Grup PP-UM, té la paraula
el Sr. Huguet.

A la resta d 'esmenes no li donarem suport i
mantendrem el pressupost tal com queda una volta
aprovades les esmenes a les quals ja he fet referencia.
Efectivament, tot el debat sobre aquest programa va
esser un debat que va durar -si la memoria no em fallatot un matí i tot un capvespre, la qual cosa vol dir que
varem debatre profundament totes les esmenes. 1 jo faig
una apel'lació per tots els altres diputats que no hi eren,
cosa que -i supos que el Sr. Pons ho admetra- no és
passar per alt una política alternativa, sinó que és una
limitació a les regles de joc que lliurement i democritica
s'han donat en aquest Parlament per unanimitat a la
Junta de Portaveus. Pero sí que hi ha aquest programa
amb prioritats fetes , a vegades en grans definieions que
no es poden concretar degut als recursos economics en
que s'estableixen; i la concreció és molt facil de fer des
de I'esmena presentada, sempre que afecti les baixes a
altres conselleries, perque després vendra I'altre company que defensara els increments d 'aquesta conselleria.
Per tant, nosaltres ens mantenim en la mateixa postura
que hem exposat abans , Gracies ,

EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Moltes gracies. Sr. President, Sres. i Srs. Oiputats .
En una cosa coincidirem amb el Sr. Pons. Estam
davant un programa que pot esser que sigui el més extens de
la Consel1eria de Cultura, Educació i Esports, i, sobretot, és
el programa que ha estat més esmenat.
El nostre grup no pot donar suport a tot aquest bloc
d 'esmenes per alguns motius. Un d 'ells són les explicacions
que donarem quan vegem les altres seccions, tota vegada que
moltes d'aquestes seixanta esmenes són de baixa d'altres
seccions on I'actitud deIs grups és també criticar la falta de
recursos.
Pero deixant aixo a part, jo vulJ dir que aquest programa, en aquesta direcció general. que té més de disset
centres de cost distribu"its en diferellts programes subprogra mes, ha de tocar -com molt bé han dil aquí els diferents
portaveus- tot el que comporta el món de la cultura i de la
promoció cultural, que engloba la protecció de béns culturals; el manteniment de programes de preservació de jaci ments arqueologics; ampliació de cartes arqueologiques:
consolidació, tancament, neteja, manteniment, senyalització,
i recuperació de jaciments arqueologics; creació d' una xarxa
de [(~cnics de patrimoni de la Comunitat Autonoma; campanya de formació d 'arqueolegs submarins; campanya de difusió i de conscienciació en aquest camp tan important; excavacions d'urgencia; inventaris; tot el que fa referencia a restauració monumental, com restauració de monuments arquitectonics, pla de millora de fac;anes, recuperació de creus de
termes, recuperació de molins, etc. És un programa extensíssim on l'únic que es fa és marcar el gran contingut o la
descripció de cada una de les activitats.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet.
Passarem al debat del programa 4.570, promoció
de I'espo rt. Pel Grup Parlamentari Mixt , té la paraula el
Sr. Yidal.
EL SR. YIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President.
Nosaltres tenim una esmena a aquest programa,
pero el Sr. Huguet, com que quan agafa el micrOfon
corre més que lndurain, ja s'ha referit d'alguna manera
a una esmena similar que presenta el Grup PSM-EEM,
i quasi no té objecte que jo defensi la nostra esmena.
Pero sembla que la motivació de subvencionar una campanya en el món de I'esport destinada a normalitzar I'ús
de la nostra Ilengua ha calat en el grup majoritari i, per
aixo, el Sr. Huguet no ha aturat el motor, sinó que ha
posat la directa. 1 torn a repetir que es tracta d'una
esmena d'un altre grupo

Nosaltres no podem donar tampoc suport a aquestes
esmenes, perque no hi ha un programa alternatiu. El que hi
ha és una fixació d'actuacions concretes. Pero, clar, aquestes
actuacions en concret es poden fer quan es presenta una
esmena i se li fa una afectació pressupostaria, cosa logica que
tal vegada nosaltres també faríem des de J'oposició. Pero el
Govern no pot fer aquestes afectacions, i per aixo hi ha d'haver unes,.prioritats dins cada un d'aquests subconceptes. 1
aixo és el que ha fet el Govern de la Comunitat Autonoma ,

De tates maneres, com que són similars, supos
que entre els dos tendran supon i que, un poc amb la
rebaixa, sera acceptada. Moltes gracies.

Malgrat aixo, hi ha una serie d'esmenes (tres en
total) a comentar. Una d'elles és un error flagr:mt: la 3.953,
de 2.000.000 pessetes per al funcionament operatiu del mu seu, que entrara en funcionament i, per tant, hi ha d'esser ,
Estava previst, i aixo ha estat una esmena de correció. L 'esmena 4.012, que ja varem dir que consideravem interessant,
d 'afectació de campanya de normalització lingüística, de
2.500.000 pessetes. 1 I~ 4.013, per fer una camp~nya de nol'malització lingüística dins el món de l'esport , de 2.000.000
pessetes .
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal.
Pel grup PSM -EEM, té la paraula el Sr . Serra,
EL SR. SERRA 1 BUSQU ETS:
Gracies. Sr. PI'esident.
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En aquest programa nosaltres només hem presentat
una esmena, que és la d 'augment de promoció esportiva per
part deis ajuntaments. La centram en 7.000.000 pessetes,
tenint en compte les dificultats que hem vist en el programa
per tocar massa altres partides. Així i tot, hem de convenir,
per a aclariment del Sr. Vidal, que l'esmena de normalització
lingüística a l'esport a que feia referencia el Sr. Huguet era
del programa anterior; no del programa que ara debatrem.
Gra.cies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra.
Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. Ferra.
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el gestiona la Direcció General d'Esports, sinó que ho
fa la Direcció General d 'Educació.
Dins aquest apartat també tenim una esmena
important per a pla d'equipaments esportius. Pero volem que aquest pla s'ajusti a les necessitats reals que
tenim, a través d'un estudi real i no repartint indiscriminadament, com s'ha anat fent i com ens temem que
continuara. Pero d'aixo ja en parlarem més endavant.
La resta de pressuposts és gairebé d'almoina.
No més de 100.000.000 pessetes, que es reparteixen
d 'aquesta manera: 25.000.000 pessetes per a federacions
i la resta per al que al Conseller o al director general els
doni la gana. És a dir, events esportius i altres coses que
poc fan pels nostres esportistes.

EL SR. FERRA 1 CAPLLONCH:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
El Grup Parlalllentari Socialista ha presentat un total
de 35 esmenes: 29 d'afectació i 6 que estan pressupostades en
un total de 330.000.000 pessetes.
Quan em va arribar el programa d 'esports i vaig
cOlllen¡;ar a mirar-lo, vaig pensar ql:le enguany havien fet un
pressupost bastant encertat. Vaig pensar que amb els seus
cinc punts -promoció de I'esport e n tots els nivells i creació
de la infrastructura necessaria, coordinació i col'laboració en
els esdeveniments esportius de les Balears, fixació del marc
administratiu adequat per al desenvolupament de I'activitat
esportiva, informatització de la gestió esportiva i estímul de
l'esport universitari- enguany s'hauria fet un programa al
qual nosaltres podríem donar supoi·t. Pero quan vaig passar
de la descripció del programa al seu desenvolupalllent vaig
veure que no s'assemblaven gens. Només hi havia una descripció de bones intencions que no tenien res a veure amb la
intenció del que volien dur a tertTle.
Aquest diputat creu que aixo no és un programa
d'esport, sinó Olés aviat un projecte de mini repartidora,
perque ni tan soIs arriba a repartidora. Hem de tenir en
compte que un alt percentatge esta compromes amb dues
instal'lacions que, de moment, només són útils per als funcionaris que hi fan feina. Prínceps d'Espanya és un pou sen se
fons per fer-hi petites obres que no serveixen per a res. 1
aquí sí que nosaltres hem presentat una esmena important.
perque d'una vegada s'hi facin unes obres que reportin el
maxim profit.
Una altra pan important va destinada a instal'lacions
esportives que , en el nostre entendre, són totalment insufi cients. Jo diria més: No basta per dur a terme una sola instal'lació adequada . Pero aixo sí, permet als Consells Insulars
mantenir la maquinaria repartidora al marge del pla d'instal'lacions que aquesta comunitat, juntament amb els ajunta ments i el Consell General d'Esports. manté. Amb la peculi aritat que el pressupost de caire esportiu més important no

En aquest apartat també tenim unes esmenes
importants per ajudar i promocionar l'esport base . Evidentment, aquests pressuposts s'han elaborat d'esquena
al món esportiu, sense considerar que a partir de dia 1
de gene!' entren en vigor les disposicions que afecten les
federacions espanyoles i autonomiques. 1 les federacions
autonomiques d'aquesta comunitat autonoma es trobaran sense normativa, perque no han fet la Llei de l'esport, i sense pressupost, perque la Conselleria i la Direcció General d'Espor1.s no I'han previst.
També tenim aquí una esmena important per
a l 'esport federal. Quant a I'esport universitari, notam
grans mancances; i per aixo hem presentat dues esmenes, perque creim que ja és hora que ens prenguem
seriosament J'esport universitari, sobretot tenint en
compte que 1999, I'a ny de la Uníversíada, ja és ben a
prop. 1 després de l'exit que ha tengut Espanya amb
l'OlimpÍada de Barcelona, seria una llastima que no
estíguéssim a I'altura que ens correspon.
Per tot quant he exposat, Sr. Conseller, cree que
aquests pressuposts no s'adeqüen en absolut a les necessitats que té aquesta comunitat autonoma en termes
esportius.
Com ha vist, totes les esmenes que li hem presentat són a J'al¡;a i les baixes provenen de partides que
creim que no fan gaire falta. Sr . ConseJler, cree que
voste enguany ha pecat un poc d'innocent, perque és
nou i ha acceptat el que li han donat fet. Jo li deman
que Iluíti millor pels pressuposts d'esports, posi ordre a
la seva Direcció General d'Esports, i així ens evitaria
haver de demanar-li que retiri el programa d'esports.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
G racies, Sr. Ferra.
Pel fixal la [Josició, pel Grup PP-UM, té la
paraula el Sr. Huguet.
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EL SR. HUGUET 1 ROTGER:

Votarem a eontinuació les esmenes 4.126, 4.101,
4.052 i 4.135. Es podria fer la votació conjunta.

Moltes gracies, Sr. President.
El nostre grup no donara suport a aquestes esmenes
per diferents motius. Primer de tot perque hi ha coincidencia, efeetivament, entre la descripeió del programa -que tanta
d'il·lusió havia fet a algun portaveu quan l'havia llegit, encara que em fa l'efecte que no havia passat de la pagina 104i el desenvolupament de totes les aetivitats que s'hi propasen
(concretament, el programa 4.570).
Per altra banda, també vull informar que pel polisportiu Príneeps d 'Espanya passen 65.000 esportistes a I'any,
la qual cosa vol dir que no és poc utilitzat. Tal vegada esta
saturat i necessitaria majors inversions. 1 aixo no ho posam
en dubte.
I tercer motiu. Si en aquesta eonselleria hi ha una
area que gaudeix d'una pau social esportiva és la Direcció
General d'Esports, on els programes de coordinació es duen
no només amb totes les federacions sinó també amb els
Consells lnsulars, i 011 realment les despeses que es dediquen
en relació al pressupost petit que pugui tenir estan perfectament optimades. 1 jo cree que sí apel'laria aquí a les paraules d'un representant del Grup Socialista: Crec que amb
aquest-pressupost aquesta direceió general fa realment miraeles i curses d'obstacles per salvar les dificultats que un pressu post com aquest pot dur pel que fa a la gestió del món
esportiu dins les 111es Balears. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha.
26 vots a favor; 31 en contra. Queden rebutjades
aquestes esmenes.
Passaríem ara a votar les esmenes 4.200, 4.205,
4.201, 4.202, 4.203, 4.204, 4.206, 4.215, 4.216, 4.217,
4.221, 4.222 i 4.220. Aquí faig I'excepció de les que
havia indicat el Sr. Vidal, que no entren en aquest conj u n t.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per fa vor? Gracies. es poden asseu re.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Abstencions? No n'hi ha.
26 vots a favor; 31 en contra. Queden rebutjades
aq uestes esmenes.
Votarem ara les esmenes 4.207, 4.209, 4.208,
4.210,4.211,4.212,4.213,4.214,4.218 i 4.219.

Gracies, Sr. Huguet.
Sí, Sr. Sampol?
Conclos el debat, passarem a les votacions. Votarem
en primer 1I0e, si no hi ha inconvenient, les dues esmenes a
la totalitat, la 4.104 i la 4.199. Es fara la votació conjunta.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquestes
d ues esmenes, es volen posar drets, per favor? Gnkies, es
poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs.

Dipu~~ts

que s'abstenen?

23 vots a favor; 31 en contra; 3 abstencions. Queden
rebutjades les esmenes 4.104 i 4.199.
Passarem ara a la votació de les esmenes del programa 4.220, i comen<;arem per votar I'esmena 4.100.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta
esmel13., es volen posar drets, per favor? Gracies, es poden
asseu re.
Queda aprovat per unanimitat.

EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Volem demanar votació separada de les esmenes
4.208,4.213,4.218 i 4.219.
EL SR. PRESIDENT:
4.208, 4.213, 4.218 i 4.219. Alguna altra observació, Sr. Huguet?
Votarem, ido, les 4.207, 4.209, 4.210, 4.211,
4.212 i 4.214.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Abstencions') Gracies, es poden asseure.
18 vots a favor; JI en contra; 8 abstencions.
Queden rebutjades aquestes esmenes.
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Passarem a la votació de les esmenes 4.208, 4.213,
4.218 i 4.219.
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Sr. Huguet, aquesta estíl en el programa 4.550.
En aquests moments vota m el programa 4.510, en el
qual queden pendents de votació les esmenes 4.236,
4.223, 4.224, 4.225, 4.226, 4.227, 4.228, 4.229, 4.230 i
4.231 del Grup Parlamentari Socialista. Votació conjunta
d 'aquestes esmenes. Sí, Sr. Sampol?

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

EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Per favor, separada la 4.23l.

Abstencions?

26 vots a favor; 31 en contra . Queden rebutjades
aquestes esmenes.

EL SR. PRESlDENT:
Votarem, ido, en primer 1I0c la 4.231.

Vota m ara les esmenes corresponents al programa
4.510. Vota re m en primer 1I0c I'esmen a 3.946 del Grup Parlal11enta ri Mixt. La 3.953 I'enten c e n e l programa 4.550.
Repetesc: Pro grama 4.510, esmen a 3.946 de l Grup Parlamentari Mixt.

Sres. i Srs. Diputats qu e voten a favor, es valen
posa r drets, per favor? Graci es, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es
val e n posar drets, per favor? Gracies , es poden asseure .

Sres. i Srs. Diputats que vote n a fa vor. es valen posar
drets, pe r favor ? Gracies , es poden asseure .

Abstencions'1 Gracies, es poden asseure .

Sres . i Srs. Diputats que vote n e n contra, es valen
posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.

18 vots a favor; 3 1 en contra; 8 abstencions.
Queda rebutjada I 'esmena 4.23l.

Abstencions? No n 'hi ha .

Passam a la votació de les esmenes 4.236, 4.223,
4.224, 4.225,4.226, 4.227, 4.228, 4.229 ¡" 4.230. Sí, Sr.
Sampol?

26 vots a favor; 31 en contra. Queda rebutjada I'esmena 3.946.

EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Passarem a la votació de les esmenes 4.132 i 4.133,
que es votaran conjuntal11ent.

Gracies, Sr. President.

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

La 4.236, separada, per favor.
EL SR. PRESIDENT:

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

Votarem, ido, la 4.236.

Abstencions'l No n 'hi ha .

Recalcaré que es faci només una intervenció per
demanar divisió d'esmenes a efectes de votació. Si anam
fent votacions consecutives podem arribar a fer-nos un
embolic tots. Votam la 4.236.

26 vots a favor: 31 en contra. Queden rebutjades les
esmenes 4. 132 i 4.133.
Respecte a la resta de les esmenes, es pot fer la votació conjunt::l o hi h3 relició ele "otaci ó per separ3t'l Sí. Sr":
Huguet?

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen
posar drets. per favor') Gracies. es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra , es
valen posar drets , per favor? Gracies , es poden asseure.

E L SR. HUGUET I ROTGER:
Sí. gra cies, Sr. President.

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, es
poden asseure.

Nosa ltres voldríel11 un3 votaci ó per a I'esmena

3.953 .

18 vots a favor; 31 en contra; 8 abstencions.
E L SR. PRESlDENT:

..~•••• :
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Passarem ara a votar , si és possible, les es menes
4.22 3, 4.224, 4.225, 4.226, 4.227, 4.228, 4.229 i 4.230 .
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Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
rets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen
:.lsar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Abstencions? No n 'hi ha.
26 vots a favor; 31 en contra; cap abstenció. Queden
:butjades aquestes esmenes.
1 passam al programa 4.550. Dins aquest programa,
Harem en primer lloc les esmenes 3.953, 4.012 i 4.013.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquestes
;menes, es volen posar drets, per favor?

Sr. President, només tenc relacionades aquelles
a les quals ens hem d'abstenir, i són bastants. Si vol que
les enumeri ...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi enumerant. Si pot esser, en el mateix ordre
en que es varen debatre a Comissió.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Sí. 4.248, 4.249, 4.251, 4.252, 4.253, 4.254,
4.255, 4.259, 4.260, 4.261, 4.264, 4.250, 4.258, 4.262,
4.263, 4.271, 4.279, 4.282, 4.284, 4.285, 4.287, 4.288,
4.289, 4.290, 4.291 i 4.286. Són totes les del programa.
EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovades per unanimitat.
Gracies, Sr. Sampo!.
Votarem ara les esmenes 3.947, 3.958 i 3.945, corres)nents al Grup Parlamentari Mixt. Es poden votar conjunment? No hi ha observació en contra? Passarem, ido, a la
:va votació.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
'ets, per favor? Gracies, es poden asseure. '
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen
)sar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Abstencions? No n'hi ha .
26 vots a favor; 31 en contra. Queden rebutjades
luestes esmenes.
Passam a la votació de les esmenes 4.038, 4.053,
014,4.018,4.015,4.016,4.055,4.054,4.036,4.134 i 4.037.
s pot fer vota ció conjunta o hi ha petició de votació per
:parat? Farem votació conjunta de les esmenes.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es vol en posar
'ets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Gracies, es
)den asseure.

Passarem, si no hi ha més peticions, a la votació
de les esmenes 4.248, 4.249, 4.251. 4.252, 4.253, 4.254,
4.255, 4.259, 4.260, 4.261. 4.264, 4.250, 4.258, 4.262,
4.263, 4.271, 4.279, 4.282, 4.284, 4.285, 4.287, 4.288,
4.289,4.290,4.291 i 4.286,
Sres . i Srs. Diputats qlfe voten a favor d'aquestes
esmenes, es volen posar drets, per favor? Gracies, es
poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Griicies, es poden asseure.
Abstencions? Gracies, es poden asseure .
21 vots a favor; 31 en contra; 5 abstencions. En
conseqüencia, queden rebutjades aquestes esmenes.
Passarem a la votació de les esmenes 4.234,
4.238, 4.232, 4.233, 4.235, 4.237, 4.239, 4.240, 4.241,
4.242, 4.243, 4.244, 4.266, 4.245, 4.246, 4.247, 4.256,
4.257, 4.265, 4.267, 4.268, 4.269, 4.270, 4.272, 4.273,
4.274,4.277,4.278,4.275,4.276,4.280,4.281 i 4.283.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.

Abstencions? No n 'hi ha.
26 vots a favor; 31. en contra. Queden rebutjades
luestes esmenes.

'.

Sres . i Srs. Diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor'7 Gracies, es poden asseure.
Abstencions'7 No n'hi ha .

Passam a la votació de les esmenes corresponents al
rup Parlamentari Socialista. Hi ha cap petició de votació
:r separat d 'aquestes esmenes?
EL SR. SAMPOL I MAS:

26 vots a favor; 31 en contra. Oueden rebutjades
aquestes eSlllenes.
Passam al programa 4.570. Votarem, en primer
1I0c. I'esmena 3.957 del Grup Parlamentari Mixt.

(
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Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.

Queda rebutjada per 26 vots a favor i 31 en contra.
Votare m ara I'esmena 4.039, del Grup Parlamentari
PSM-EEM.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen
posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Abstencions? No n'hi ha.
Queda rebutjada aquesta esmena per 26 vots a favor
i 31 en contra.
Passarem ara a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista. Hi ha petició de votació per separat?
EL SR. SAMPOL:
Vol prendre'n nota, Sr.President, i abusaré de la seva
paciencia? Són les esmenes a les quals ens abstendrem: La
4.292,4.297,4.299,4.300,4.301,4.302,4.303, 4.304,4.305,
4.306, ~.307, 4.308, 4.309, 4.310. 4.311,4.312,4.313,4.3 14,
4.315,4.316,4.317,4.318,4.319,4.320,4.321,4.322,4.323,
4.324, 4.325, 4.326 i 4.327.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampol.
Votarem les esmenes 4.292, 4.297, 4.299,
4.301, 4.302, 4.303, 4.304, 4.305, 4.306, 4.307, 4.308,
4.310, 4.311, 4.312, 4.313, 4.314, 4.315, 4.316, 4.317,
4.3 19,4.320,4.321, 4.322, 4.323, 4.324, 4.325, 4.326 i

4.300,
4.309,
4.318,
4.327.

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquestes esmenes. es volen posar drets. per favor? Gracies, es poden
asseure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Abstencions? Gracies, es poden asseure.
18 vots a favor; 31 en contra; 8 abstencions. Queden

rebutjades aquestes esmenes.
Passarem a la votació de les esmenes 4.295, 4.293,
4.294, 4.296 i 4.298 .
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Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquestes
esmenes, es valen posar drets, per favor? Gracies, es
poden asseure.
Vots en contra? Gracies, es poden asseure.
Abstencions? No n 'hi ha.

Abstencions? No n'hi ha.
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26 vots a favor; 31 en contra. Queden rebutjades
aquestes esmenes.

En aquest moment suspendrem la sessió per
anar a sopar i la reprendrem a les 22'15 hores.
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. recomen<;a la sessió, i passam a la
secció 14, Conselleria d'Economia i Hisenda, on veurem,
en primer 1I0c, el debat de I'esmena a la totalitat número 4.328 del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula
el Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO

r VILLANUEV A:

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
Per prjmera vegada el Grup Parlamentari Socialista presenta una esmena a la totalitat a la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Pressuposts. Si és la primera
vegada, haurem d 'explicar per que ens hem decidit
enguany a presentar-la, quines raons la fonamenten i per
que no podíem intentar -que no aconseguir- a través
d'esmenes parcials I'objectiu de modificar l'actuació del
Govern dins aquesta conselleria.
L'esmena a la totalitat es fonamenta en dos
eixos basics. El primer és de política económica. El
nivell competencial que té la comunitat autónoma -i
aquí no ens hem d'enganyar, el Govern de la Comunitat
Autónoma no pot fer, com ha dit moltes vegades el
Conseller, ni política fiscal, ni política monetaria, ni
una política económica de caracter global, perque no
té competencies- és suficientment important com per
poder dissenyar una certa política económica. El disseny d 'aquests pressuposts, dins la Conselleria d 'Economia i Hisenda i dins el conjunt de les conselleries económiques -pe"lue l'esmena a la totalitat no només es
refereix, com és lógic, al disseny de la política económica de la Conselleria d 'Economia i Hisenda, sinó al disseny global de la política económica del Govern- és
reconegut per tots els consellers i pel Conseller d 'Economia com a política continulsta. 1 aixó, en un any de
previsible crisi forta, ens pareix un error d 'importancia
cabdal. En aquests moments l'economia d'aquestes illes
té altres necessitats, i no són les necessitats que hi havia
al 1991 o al 1992. Hi entrarem més endavant.
El segulI tI et d 'aquesta esmena a la totalitat és
la política fiscal i de gestió tributaria . la fa anys, des de
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1986, que se'ns diu eles el'aquesta tribuna i eles el'altres tribunes que la gestió tributaria recaptatória elel Govern ele I:i
Comunitat Autónoma és una especie ele merilvella. Un e>'lt
complet. En tres anys es passav:l del 100o,~), elels imposts
ceelits a nivell ele normativil, a un 218% en el darrer élny que
constatam (1990) , En una palaula: Una mer;Jvella ele gestió
pressupostaria . Predicar, fer eleclaracions en el eliari, som els
millors, el Ministeri el'Hisenela no té res a fer respecte a
nosaltres, etc. Eren anys ele vaques grélsses: han arribat els
anys de vaques primes. 1 resulta que enguany la gestió recaptatória és més petita, ja recaptam el 30% menys. amb els
imposts cedits, elel que recaptavem I'any passat. A l'any 1993
anirem al voltant del 25 o 30% menys, encara que mantenguem aquesta mateixa recaptació, i tothol1l ho té claríssil1l,
perque la liquidació de pressuposts no enganya. Nosaltres els
reconeixíem l'exit anterior, peró també els deiem -no sé si
ho recorda, Sr. Conseller- a veure si no elevia esser que la
conjuntura económica era molt bona per a aquest impost, si
no devia tenir una certa influencia el fet que hi havia moltes
transmissions patrimonials, que havien posat en marxa el
tema de successions bé. 1 no eleu esser que la conjuntura
económica enguany és més dolenta i que hi ha menys transmissions, menys vendes, etc., i, per tant, la recaptació baixa?
Exit anterior; fracas actual.
Hom no es pot apuntar a totes les coses bones que
Ji dóna la conjuntura i desapuntar-se quan la conjuntura no
li va bé. Per aixó, nosaltres volíem destacar c1arament que
aquest exit de la gestió recaptatória era un exit, en certa
manera -i ho hem de reconejxer- de gestió, peró, sobretot,
un exit de conjuntura económica. Uns bons anys de conjuntura varen fer que aquests imposts es recaptessin molt més
i molt millor.
1 tenim un exemple claríssim pe! que fa a la boníssima gestió tributaria d 'aquest govern. L'impost per excel·lencia del Govern de la Comunitat Autónoma, el gran
impost que havia d'arreglar moltes coses, el famosíssim
impost del canon d 'aigua, va tenir una previsió -com tots
recordaran- d '-tms 7.000,000.000 pessetes. Les darreres dades
reconegudes de previsió per al 31 de desembre donen que
molt escassament s'arribara a 2.000.000.000.
Varem advertir, quan discutÍem el canon que, a part
que era un impost que s'havia posat molt tard i estava tecnicament mal fet, que els mecanismes de recaptació no n 'estaven prevists. Obviament, la tramitació parlamentaria va dur
unes certes baixes a causa de la modificació de I'articulat hem de reconeixer que la previsió inicial havia de baixar-.
De totes maneres, el Govern no es va espantar, perque pensaya que la previsió baixaria un poquet -no el que va baixar-.
Peró, sobretot, la gestió recaptatória d'aquest impost ha
posat clarament de manifest que la Comunitat Autónoma no
té encara tampoc un mecanisme recaptador efica~ per als
imposts que crel. Passar de quasi 7.000.000.000 a
2.000.000.000 és una demostració claríssima que el mecanisme recaptatori no ha funcionat.
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Per al 1993 es preveu ljue seran 4.000.000.000
pessetes. Nosaltres lampoc nu ens ho creim . Peró també
cle1110Slrélr~ que a la previsió inicial. clescomptant les
eSl11enes a aquest plojecle ele Ilei, que poelriél esser de
5.500 .000.000 o 6.000.000 .000 -en paraules eI'un deis
consellers- tal11poc no s'hi arribara. Amb aixó, la política fiscal própia ele la Comunitat Autónoma -instrument
no molt gros peró important elins tota política ele lél
Comunitat- sera al 1993 un fracas absolutament estr·epitós, tant pel que fa ;lIs imposls cedits COl11 a I'impost que
hem posat·.nosaltres mateixos il aquesta comunitat autónoma. No volem entrar a I'impost ecológic, perque ja
vemem com van els acords, jél veurem si s'acompleixen
els 3.000.000.000, Peló, de totes maneles, no crec que
s'equivoquin en la gestió recaptatória d'aquest impost.
És massa simple perque algú s'hi pugui equivocar seriosament. Per tant, no hi entramo
A pan d'aixó, Srs. Diputats, a nosaltres ens
preocupa el fet que aquesta deficiencia en la política
fiscal i la gestió tributaria no tengui un reflex pressupostari important. Si no s'acompleixen les previsions d'ingressos, molt elifícilment es podran complir les previsions de des peses. 1 és obvi que el Govern no anira a un
nou o major endeutament que el previst. 1 per tant, si no
s'acompleixen les previsions recaptatóries, malament
anira el tema de depuradores, malament aniran els temes eI'inversions en carreteres i al tres projectes. J, óbviament, malament aninl la poca política económica que
fa la Comunitat Autónoma per la via de subvencions de
capital. 1 ¡jer que aniran aquests capítols malament?
Molt senzill. Perque la despesa corrent, la despesa de
personal, etc., no disminueix mai. Aixó, amb un 95, 96,
97%, és el que el Govern compleix eI'execució d'una
forma perfecta, perque, lógicament, són des peses que
esta n calculaeles sobre una previsió del nombre de funcionaris, el sou que tenen, etc. Per tant, qui rebra, qui
patira una deficient política fiscal i recaptatória seran,
sen se cap dubte, les inversions i les transferencies de
capital.
Dit aixó, tornarem a la política económica i la
relacionarem amb un deIs temes que ha cobejat durant
molts anys per aquest Parlament; i, al final, després d 'un
intent de tramitació esperpentica de fa devers tres anys,
ha arribat a aquest Parlament un document que, a los
efectos oporcunos -que la Mesa va decidir que eren el
debat parlamentari-, s'ha de votar. És a dir, relacionarem
la política económica de tot el Govern amb un gran
projecte de tot el Govern -no només de la ConseJleria,
encara que en sera l'executora-, que és el Pla de desenvolupament regional.
La política económica del Govern, i dins aquesta conselleria, es redueix a les següents accions: Subvenció d'interessos per a circular, sub venció d'interessos per
a inversions i participació amb accions d 'empreses públiques i no públiques. A part d'aixó, hi ha accions dins
Agricultura del5b, accions inversores en obres públiques
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(carreteres, depuració, etc.) i accions del mateix tipus, molt
poc -que no serveix per a res- a les conselleries d'Esport i de
Treball, i més en el famós Pla de comer~. Aquesta és la
política económica, sense una definició o un pla concret,
dissenyada pel Govern de la Comunitat Autónoma. Política
económica, que es repeteix, de forma sistematica, any rere
any, i sobre la qual ningú no ens ha explicat mai els resultats
que ha tengut als anys 1986, 1987. 1988, 1989 i 1990.
Si és la política industrial o és la política d'ajuda
I'obtenció de credits per a circular o de credits per a la
creació de capital fix, en 4 o 5 punts, quin ha estat el resultat? A Indústria, hem vist que s'han perdut Ilocs de treball,
s'ha perdut nivell d'activitat. Hem vist, en definitiva, que els
sectors tradicionals que hi acudeixen no funcionen. A Comer~ hem vist, després de quatre anys de polítiques d'aquest
ti pus, que el comer~ es va revoltar fa devers sis mesos i que
pareixia que tot el món públic li queia damunt, de manera
que el Govern, ele pressa, va haver de posar en marxa un
famosíssim Pla de cOl11er~ que ja veurem com o.caba.
él

A política industrial tenim el Pla de reindustrialitza ció, del qual parlal11 caela any (en torna a parlar el Pla de
desenvolupament economic) i que ha estat el fracas més
gran que haguem pogut viure mai a una acció planificada
-industrial. No ha servit absolutament per a res. i ara diuen
que en faran un altre.
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8.781.000.000 per a I'any 1993. I diu: Modernització del
turisme, 3.008.000.000; desenvolupament de noves activitats turístiques, 1.155.000.000. Sumam: Turisme,
4.400.000.000 d'inversió. On són? On estan prevists? En
aquest pressupost? No. Si aixó és el que ha d'esser el Pla
de desenvolupament -i en parlarem més endavant- anirem malament.
Volia dir que a nosaltres sí ens interessa, i molt,
que es discuteixi i s'elabori un Pla de desenvolupament
regional adequat, a tres o quatre anys, per a aquesta
comunitat autónoma. I per aixó, una de les esmenes que es dóna per defensada, perque així havíem quedat
a la Junta de Portaveus- és que una part d'aquests programes que té la Conselleria d 'Economia i Hisenda de
subvencions a tresoreries d'empreses privades, de participació ;¡ empreses públiques i no públiques -partida
conegudíssima, la 24.251, que supós que tots els diputats recOl"den, ja que hi varen anal' molts de milions fa
poc temps-, es configurin com a primera aportació global ele la Conselleria d'Economia i Hisenda per al Pla de
desenvolupament regional.
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Alfonso, per favor.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:

En una paraula, una política económica de fracas
constant. 1 dic "fracas" no perque ['economia hagi anat
malal11ent, sinó perque el que ha fet el Govern en aquest
aspecte no hi ha influYt gens. Almenys, ningú no té notícia
que ho hagi fet. Supós que alguna empresa deu haver anat
bé; peró en el conjunt de I'economia, per les dades que tenim, no hi ha influYt.
En política agrícola troham el cas més espectacular.
Em sembla que el Govern va comen~ar amb una participació
de I'agricultura dins el producte interior brut del 12% aproximadal11ent (a l'any 1983) i ara estal11 a 1 '4% -o una cosa
així-. Record un famós discurs de I'estat de la Comunitat supós que els diputats l11és antics el recordaran, perque és de
fa bastants anys- on el sector gegant -macrosector- de la
Comunitat Autónoma -el turisme- havia d'esser el pare o el
germa gran que donés la ma, acompanyés, fes créixer i
suportés -gracies, Sr. Huguet- el sector primario 1 com ha
acclhat. el sector primari? Política europea. A mi em sembla
lógic que la facin, pero I'agricultura continua essent un sector que si, pcr desgracia, s'aturés de cop, I'economia sofriria
menys que per un refredat fort deis anglesos. I aixó és realment trist, en aques!;.1 cOlllunit:1t.

Acab ara tot d'una, Sr. President. Moltes gracies
per la seva paciencia i la deIs Diputats.
Jo voldria que s'adonessin, senyors del Govern,
que els problemes económics d'aquesta comunitat autonoma no afecten el PP-UM i els empresaris únicament,
sinó que afecten tots els ciutadans. 1 que hauríem de
discutir a fons -i ara no és el moment de fer-ho, quasi
a les onze del vespre- quin tipus de política económica
és l'adequat, dins el nostre nivell de competencies, per
a aquesta comunitat autónoma. Tendrem un bon moment 11mb el Pla de desenvolupament regional. Nosaltres
li pOSlll11 un inici d'instrument -amb quasi 200.000.000
pessetes-, Sr. Conseller, en les seves manso Acceptin
aquesta esmena i nosaltres retirarem la de totalitllt. Si no
accepten aquesta eSl11ena, logicament, mantendrem la de
totalitat. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso.
Sr. Forcades, té la paraula.

I amb tot aixo, se'ns presenta un pla de desenvolu p;¡ment regional, en el qual jll entr;¡rem -tendrell1 temps de
sobro.. Sr. Forcades. COIl1 diu el meu compan)' Sr. Dllmia
Pons-. Pero vull fer un;¡ menció a la previsió d'inversions
c1ins els sis eixos del Pla de desenvolupllment i la realitat.
Posaré un exemple. Primer pUIlt de que parlava: Descllvolupament
economic
qualificació
de
I'ocupllció ,

~.~iI..1':''''''''-''''.LL
'.
~~~"

......

'.'~..:uinL'
~.ff .¡,.'-t-, .. '...~ ~..

..

•

(Contin uara)

" , .... .. ~~.. -~. ~,"',-':-,\,.~ ...... ~,..' ••J>t,;. ~

~...

,

\,

•• - •

..,4...'

•

1~,

' ...... '

~.....

., .....r\'~_,

