
DIARI DE SESSIONS DEL 
PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

D.L.P.M.770-1987 Fq.Con.núm.33/27 III Legislatura Any 1993 Número 98 / Fascicle 2 

EL SR. PRESIDENT: 

I passam al tercer punt de l'ordre del dia, que corres
pon al debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressu
posts del Projecte de Llei núm. 3059, relativa pressuposts 
generals de la Comunitat Autonoma per al 1994. 

Abans de comen~ar el debat m'agradaria fer algunes 
observacions. En primer lloc que, tal com es va acordar a 
Junta de Portaveus, hi ha haura dos moments de votacions 
al Ilarg del dia, que seran a les dues del migdia i a les onze 
i mitja del vespre. A aquestes hores es votara tot el que s'ha
gi vist amb anterioritat. En conseqüencia, comen¡;am preci
sament a les dues, la votació primera d'avui sera a les onze 
i mitja de la nito 

També vull fer l'observació que té previst com a 
termini maxim el debat d'aquest dictamen fins dimecres que 
ve a les set de l'horabaixa. Si no haguessin acabat els debats, 
es donaria per debatut el que quedas pendent i se sotmetria 
a votació. 

I una altra observació afer és que, d'acord amb la 
Resolució de Presidencia que marca tal com anira el debat 
final de pressuposts, els grups que tenen esmenes faran la 
defensa de l'esmena, i als altres grups els caldra un tom de 
fixació de posicions. VuIl remarcar aquest sentit que és un 
tom de fixació de posicions, perque si veig que d'aquestes 
intervencions es provoca debat, sense cap dubte s'haura de 
donar lloc a un tom de contradiccions per part del grup que 
ha fet la defensa de I'esmena. Per tant prec a tots que ten
guin cura, tot els grups que facin ús del tom de posicions, 
que tenguin cura del contingut d'aquesta intervenció. 

I comen¡;am el debat, comen¡;arem dient que els 
credits inicials no tenen esmenes, compren l'article 
primer. Passam als credits, a les seves modificacions i 
despeses, que són els articles 2 a 11. Per defensar les 
esmenes-del Grup Parlamentari MIXT a aquest apartat, 
té la paraula el diputat Sr. Vidal i Juan. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Li deman uns segons, perque com que no sabia 
que havíem de comen¡;ar ara, em baixen el... 

EL SR. PRESIDENT: 

Entenc que es renuncia al tom de defensa. En
tenc, Sr. Vidal, que es renuncia a aquest tom de defensa. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Perdoni, Sr. President, jo Ii demanava uns se
gons de cortesia, pero tal vegada hi haura alguna corte
sia per aquí. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al tom de defensa del Grup Parlamenta
ri MIXT. Té la paraula, Sr. Vida!' 

~ 
EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors dipu
tats. La primera esmena, si no m'equivoc, és la 3485, 
que fa referencia a I'article 7. Veuen vostes que és una 
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esmena d'addició, on es proposa que quedi reafirmat en el 
text, que en general es tendran en compte totes les que esta
bleixen, s'entén restriccions quant a l'aportació d'avals als 
apartats a) i b) de l'article 53 de l'esmentada llei. 

Com varem dir a la nostra intervenció davant els 
debats del Pie a la totalitat, el nostre grup i aquest diputat 
creuen que moltes coses que es varen posar de manifest, i 
que es varen aportar en aquells debats, es poden corregir, o 
almenys intentar corregir, amb esmenes parcials; i per tant 
també l'article número 10 de l'articulat d'aquests pressu
posts, nosaltres demanam unes limitacions, i alla on es parla 
deis exercicis tercer i quart al 50% demanam nosaltres que 
es limiti al tercer exercici. 

I pel fa referencia a l'article 10 també, l'apartat 3, 
alla on deim que en tot cas l'adquisició i modificació d'a
quest compromisos de despeses plurianuals sera competencia 
de Consell de Govern, amb l'informe previ de la intervenció 
de la Direcció General de Pressuposts, nosaltres creim que 
aquest text, que és de modificació, millora, i sobretot deixa 
clar, que sempre les despeses plurianuals seran competencia 
del Consell de Govern, i no solament es necessitara aquest 
informe previ de la Intervenció i la Direcció General de 
Pressuposts. 

Crec que aquest primer bloc d'esmenes presentat pel 
Grup Parlamentari MIXT queda defensat i, com hem dit 
tan tes vegades, amb els propis termes amb que vénen redac
tades les nostres pro postes. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Per fer la defensa de les es menes 
del Grup PSM I EEM té la paraula el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. A aquest 
conjunt d'articles tenim tres esmenes. la primer a d'elles fa 
referencia a la supressió dins l'article 3.1 d'una frase molt 
significativa, parlant que els credits pressupostaris només es 
podran modificar amb subjecció al disposat a aquesta llei, a 
la Llei de finances de la Comunitat Autonoma de les Illes i -
aquÍ ve la frase que volem suprimir- a les normes de desen
volupament d'aquesta llei. Entenem que les modificacions 
deIs credits han de tenir l'empara d'una llei aprovada pel 
Parlament, no s'han de deixar a la discrecionalitat de l'execu
tiu. De que serveix al Parlament aprovar el pressupost, si 
després l'executiu el pot modificar a través de normes de 
desenvolupament d'aquesta llei? Si es poden dictar normes 
que canviln les fixades en aquesta llei de pressuposts per a 
les modificacions de credit, ens trobarÍem en un cas similar 
a aquell famós "feis la llei, i jo faré la norma", exemple 
classic de quina manera els governants poden burlar el poder 
legislatiu. 

Quant a l'article 6.1, que fa referencia a la generació 
de credits per contracció de drets, el text del projecte de llei 

parla que el conseller d'Economia i Hisenda podra 
generar credit en una partida pressupostaria, amb el 
lÍmit de la previsió d'ingressos. Entenem que les gene
racions de credit per majors d'ingressos no es poden 
produir sobre previsions d'ingressos, sinó que han de 
comptar amb una finan9ació certa. Per aixo seria més 
propi parlar de drets reconeguts i liquidats per majors 
ingressos, i no de previsions. Si ens quedavem amb les 
previsions, tal vegada d'elles no es derivin drets recone
guts, i per tant, com a conseqüencia d'aquesta manca de 
recursos, inevitablement es gen eraria dMicít. 

I finalment en aquest bloc d'esmenes, a l'article 
7 proposam afegir un nou apartat, que diu que no po
dran minorar ni incrementar credits que com a conse
qüencia de transferencíes anteriors, hagin estat objecte 
d'increment o minoració, respectivament, a no ser que 
afectin credits de personal o es derivin del traspas de 
competencies als consells insulars. El motiu d'aquesta 
addició és mantenir les prescripcions contingudes a la 
Llei de finan ces de la Comunitat Autonoma, les quals no 
pretenen altra cosa que preservar una gestió deIs credits 
ajustada al que diríem el sentit comú pressupostari. Si 
una partida ha incrementat els seus credits via transfe
rencia, és perque li eren necessaris per poder realitzar 
una despesa determinada. En conseqüenda no hem de 
pensar que posteriorment aquesta partida pugui ser 
objecte d'una reducció de credit. Al contrari, pel que fa 
a les minoracions, els sentit comú ens diu que si transfe
rim credits és perque són sobrants, i no cal pensar que 
posteriorment aquesta partida pugui ser objecte d'un 
augment de credit. Aquesta esmena d'addició que pro
posam era una norma de la Llei de finances, suprimida 
en anteriors pressuposts, i és una cautela que introduei
xen totes les normes pressupostaries. Moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT:: 

Grades, Sr. Sampo!. Per fer la defensa de les 
esmenes del Grup Parlamentari SOCIALISTA té la 
paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Defen
sarem un conjunt d'esmenes que van de l'article 2 a 
l'article 12 i que, com poden veure tots els que fan un 
seguiment del projecte de llei, ten en un abast considera
ble. Es poden resumir dient que tracten del credit, mo
dificacions, i d'afegit despeses plurianuals; i nos al tres 
volÍem fer, abans d'entrar directament en les esmenes, 
una consideració al que és aquest projecte de llei; per
que cree que és l'important. 

La nostra opinió, senyores i senyors diputats, és 
que aquest projecte de llei és molt regressiu per a l'actu
ació democratica dins aquesta comunitat autonoma, per 
al control democratic d'aquesta comunitat autonoma. 
Deim que és molt regressiu, ho hem dit altres anys, pero 
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és que enguany s'accentua aquest tema perque en primer 
lloc el Govern es prepara una llibertat quasi absoluta per 
modificar, incorporar, transferir credits dins el pressupost, en 
primer lloc. 

La primera esmena nostra diu que els pressuposts 
seran limítatius a nivell d'artícle. Jo els voldria recordar que 
les normes reglamentaries del Parlament ens les fan per fer 
es menes limitatíus a nivell de concepte i subconcepte. Que 
vol dir limitatius a nivell d'article? Dos exemples les basta
ran. Que és exactament igual dins aquests pressuposts fer 
transferencies corrents o de capital als ajuntaments que als 
consells insulars; és a dir que el concepte consell insular o 
ajuntament no queda limitat, que és exactament igual. per 
exemple, en capítol 1 pagar per gratificacions o per produc
tivitat. El Govern pot canviar perfectament les partides de 
productivitat o de gratificacions. Aixo és el que vol dir, com 
a dos exemples entre molts, la limitació a nivell d'article o a 
nivell de concepte. Nosaltres, obviament, demanam que la 
limitació sigui a nivell de concepte i no a nivell d'article. 

Arnés d'aixo, el Govern pot modificar quasi com 
vulgui els pressuposts. Quasi, no de tot, pero quasi quasi. 
Mirin, les posaré un altre exemple perque ho vagin entenent. 
El Govern pot transferir a una partida, la que vulgui, una 
certa quantitat, posem una partida de transferencia als ajun
taments, hi pot transferir 100 milions de pessetes. En aquesta 
transferencia a ajuntaments hi ha 400 milions, ho transfereix 
perque creu que en necessita 500, pero al cap de quinze dies 
el Govern pensa que no en necessita 500, que els 400 els pot 
transferir a una altra partida. Per tant pot jugar amb el que 
diu el pressupost exactament, no vull dir com li dóna la gana, 
peró hi falta un xic a com li dóna la gana. 

Peró a part d'aíxo, vostes creuen que si fa totes 
aquestes coses -i tenim experiencia llarga que les fa- qualcú 
se n'assabentanl.? Doncs no, la gent, els ciutadans, els parla
mentaris ho sabran tard o no sabran. No s'ha de publicar res 
al butlletí de la Comunitat Autónoma, cap modificació de 
credit no es publica. No s'ha de donar compte al Parlament 
específicament aquest tipus de modificacions, sinó només 
aquells famosos llistats, que vénen arnés amb molt de re
tard, i óbviament no s'han de debatre en absolut modificaci
ons, incorporacions que suposen quantitats importantíssimes 
per a aquesta comunitat autónoma. Les vull recordar que 
més de 6.000 milions de pessetes varen ser incorporats a 
exercicis anteriors, i les modificacions passaren molt bé de 
3.000 milions. 

EIs pressuposts, a part d'aquesta falta de transferen
cia, tornen modificar la Llei de finances, i crec que ho ha dit 
perfectament el Sr. Vidal, amb el tema de la despesa pluria
nual. La Llei de finances establía 4 anys, aquest pressupost 
torna establir 5 anys, amb percentatges diferents. El Govern 
li diu a aixó agilitat, nosaltres li deim una--ttibertat absoluta 
sense control parlamentari de la modificació de pressupost, 
li dei m més, li deim una negació al que és el pressupost de 
la Comunitat Autónoma. Jo moltes vegades em deman quan 
veig aquest articulat, senyors diputats, que feim aquí?, que 

debatem? Encara que ens aprovassin les esmenes, que 
significa que aprovem una esmena, posem per cas, de 
2.000 milions de pessetes al Pla de reindustrialització, si 
l'endema la poden canviar? 

Peró damunt tot aixo encara hi ha més. No li 
basta al Govern, aixo; i es diu que reglamentariament 
podra -que hem de dir, interpretar o modificar? Ells 
creuen que és modificar- interpretar -ells apliquen mo
dificar- les limitacions que hi ha en aquest projecte de 
llei. 1 jo els vull recordar un cas molt famós que aquesta 
ínterpretació va permetre una ímportantíssíma modifi
cació d 'una despesa del Govern de la Comunitat Autó
noma. Teníem l'any 1992 600 milions de pessetes a una 
partida que es dei a residus sólids, i per una interpretació 
reglamentaria varen passar 425 milions de pessetes a 
una societat semifantasmagorica que es díu Societat 
Capital Risc perque fínan<;as l'enterrament, és a dir la 
creació de les unitats d'enterrament necessaris per no 
acabar d'enterrar una inversió equivocada a un cemente
ri de Bon Sossec. Aixo el Govern segons la llei no ho 
podia fer, pero interpretant aquesta postura reglamenta
ria de modificació de la llei via reglament -cosa que ja 
veurem que diuen els tribunals- ho va aplicar. 1 no ho 
dic per dir-ho, aixó ho va dir el Sr. Forcades des d'a
questa tribuna, que reglamentariament va ordenar que 
es pogués aplicar. Nosaltres també rebutjam aixó, i 
demanam que se suprimeíxi aquesta potestat de l'execu
tiu de modificar les lleis. 

Obviament, com sempre, ens col-loquen partides 
reglamentaries per poder ampliar els credits. Una d'elles 
és la famosa de catastro fes naturals. L'excusa, el que ens 
deien els portaveus a la comissió, és com nos al tres ens 
oposam que un credit per una catastrofe pugui ser 
ampliat? Molt senzill, tenim la llarga experiencia deis 
10.000 milions de pessetes que varen servir per tot 
menys per pagar els desastres de les pluges de l'any 
1989. Tenim l'exemple, peró és més, nos al tres volem 
que el Govern pugui actuar urgentíssimament en el cas 
que hi hagi un incendi, un terratremol, una ploguda 
forta, el que vulguin. Ho volem, obviament que ho vo
lem. Peró quina limitació hi ha? Amb caracter d'urgen
cia pot aplicar els fons que li doni la gana per a aquestes 
situacions. 1 a més, no només ho dic jo, és el que va fer 
el Govern d 'una manera immedíata els primers dies 
després de les pluges del 1989. No té cap sentít mante
nir aquestes coses, com no sigui que es vulgui continuar 
aplicant a aquell famós credít extraordinari partides que 
no tenen res a veure amb el credit extraordínari. 

En definitiva, senyors diputats, nosaltres mante
nim un conjunt d'esmenes que donen major transparen
cia als pressuposts, donen major informació als diputats 
sobre l'actuació del Govern, no permeten l'absoluta 
discrecionalitat en la utilització de la llei i de les partides 
previstes al pressupost, en definitiva ajuden perque 
aquesta comunitat sia més diMana i que el Govern ten
gui les limitacions que pensam hauria de tenir a tota 
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comunitat autonoma, i no pugui fer, com es diu a Castella, 
de su capa un sayo amb els pressupost que aprova aquest 
Parlamento Moltes grades. 

EL SR PRESIDENT: 

Grades, Sr. Alfonso. Té la paraula el conselIer Sr. 
Matas. Queda oberta qüestió incidental. 

EL SR CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Jaume Matas i Palou): 

Grades, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo 
després de sentir el Sr. Alfonso demanaria al meu grup que 
tengués a bé donar suport a l'esmena 3360 que ha presentat 
el Partít Socialista, així com la 3361, la 3362 i la 3363, que 
si bé aquestes darreres creim que no ten en un extraordinari 
sentit, pero que tampoc creim que tendrÍem cap inconveni
ent en acceptar-les. Moltes grades, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol intervenir, Sr. Alfonso? 
No hi ha petició d'intervenció? Té la paraula, Sr. Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. Sr. Conseller, em pareix correcta 
aquesta acceptació d'esmenes. Ha vist que era practicament 
impresentable incorporar alIo de l'article 54 a la incorpora
ció de credit, em pareix perfecte. El 61 esta en el mateix 
sentit, i el 63 es refereix també a aquesta incorporació per a 
ampliadons de capital. Pero de totes maneres, Sr. Conseller, 
jo li demanaria, a voste i al seu grup, que intentassen accep
tar un parell d'esmenes més, totes aquelIes esmenes que no 
els donen tanta llibertat. Aquesta vegada l'han limitat un 
poquet, pero que dóna més transparencia, i són aquelIes 
esmenes referides a donar compte al Parlament de casos 
específics, o publicar les modificacions al Butlletí Oficial de 
la Comunitat Autonoma. Crec que aixo ajuda molt als ciuta
dans d'aquesta comunitat, als parlamentarís, i en definitiva al 
mate ix Govern, perque donaria lloc a un increment enorme 
de la transparencia, de la claredat en l'execució pressuposta
ría. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Vol tancar la qüestió, Sr. Ma
tas? Té la paraula. 

EL SR CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Jaume Matas i Palou): 

Sí, Sr. President, gracies. Simplement vull dir-li que 
efectivament jo crec que ha estat un exercici important que 
intentam fer d'aproximació, pero que no crec que tenguin 
exactament la mateixa raó amb aquestes altres propostes que 
voste fa. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. Per fixar la posició pel Grup 
PP-UM té la paraula el Sr. Jaén. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores 
diputados. Así lo haremos, Sr. ConselIer. Ya anuncia
mos en la comisión y en la ponencia que algunas en
miendas del Grupo Socialista y de otros grupos las estu
diaremos con detenimiento para intentar incorporarlas 
después en el Pleno. No es nada de extrañar, como ha 
dicho el Sr. Conseller en su intervención, porque algu
nas seguramente son alguna reiteración de la Ley de 
finanzas que no convendría incorporar. Por tanto no 
me remitiré a ellas ni me detendré ni un minuto más 
para pasar a las otras. Sí tengo que decir que eso supo
ne un 25% de aceptación de un paquete de estas en
mienda, 10 cual considero un éxito de la oposición, que 
introduzca de cada cuatro una enmienda en un texto 
como es el articulado de un proyecto de presupuestos. 

Hay otras que pasaré por encima, y la 3656 sí 
convendría algún detenimiento en ella. Efectivamente 
.los créditos de los gastos se destinan para lo que son, 
para lo que se aprueba. Lo que sucede es que los efectos 
operativos de la ejecución presupuestaria determinan 
que ( ... ) vinculaciones, como muy sabe el portavoz del 
Grupo Socialista. Y esa vinculación admite la discrepan
cia; ustedes prefieren que esa vinculación se vea a nivel 
de tres dígitos -por decirlo de forma clara y sencilla- de 
la clasificación económica, y nosotros preferimos que 
sea a nivel de dos dígitos. No es nada raro. Otras admi
nistraciones, al del Estado, otras comunidades autóno
mas, y corporaciones locales en esta línea están actuan
do. Lo que pasa es que el ejemplo que usted acaba de 
poner justamente, aunque es significativo, no sirve para 
el caso ( ... ), porque todas las resoluciones que hay de 
carácter complementario que no son básicas -creo que 
es concepto 101, creo recordar- se aplican justamente 
ahí. Lo que sí es verdad es que hay una diferencia 
dentro de 10 que ustedes proponen y 10 que el texto del 
proyecto recoge. 

La 3496, de modificaciones de crédito, pues 
también es una práctica bastante habitual. Ustedes in
terpretan eso como una voluntad yo diría según sus 
palabras que casi libérrima. Nosotros pensamos que no, 
que es una voluntad del Gobierno, que queda sometido -
como no-, pero queda sometido a 10 que este Parlamen
to determina. 

La 3657, que pretende suprimir un término del 
artículo, nos parece que tiene que haber sujeción -no 
faltaría más- a lo que dice la Ley de presupuestos, pero 
también algunas normas que desarrollen esa ley. No son 
normas, evidentemente, que puedan contraponerse a 10 
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que el texto del proyecto o la ley en su caso, cuando esté 
aprobada, recoja. 

La 3658 nos propone una adición que lo que intro
duce es la obligatoriedad de la publicación de estas transfe
rencias de crédito que acuerde el Consejo de Gobierno, que 
lo hace en tres secciones, que el acuerdo del Conseller de 
Economía y Hacienda dentro de una misma sección, o tam
bién las que afectan a las generaciones de crédito. Nosotros 
pensamos que esta información no afecta con carácter gene
ral -ya lo dijimos en la comisión y en la ponencia- al conjun
to de los ciudadanos, y que por tanto no es una información 
que deba publicarse. Otra cosa es que tenga conocimiento, 
como es normal, el Parlamento, y que lo tiene normalmente 
por la vía del artículo 103. 

La 3659, también del Grupo Socialista, nos parece 
que el texto que propone que difiere bastante de lo que noso
tros proponemos; y hay algunas limitaciones -yo creo que en 
artículo 52 de la Ley de Finanzas ya está claro-, si bien no 
regula las transferencias de crédito, sino que establece limita
ciones. Nos convendría a lo mejor seguramente que retirasen 
esta enmienda más que mantenerla. 

La 3664, hay una gran diferencia entre lo que propo
nen ustedes y también lo de Gobierno; y seguramente aquí 
hay que distinguir entre los créditos incorporados y los cré
ditos que se hacen después sujetos a los créditos ordinarios. 
Claro, la transferencia queda limitada a lo primero, que es lo 
que dice el proyecto, pero no a los que se incorporan; y 
ustedes pretenden que se prohíba en los dos casos, y no 
solamente en uno de ellos. ¿Situaciones de emergencia? Pues 
sí, así es como dice el Sr. portavoz del Grupo Socialista, 
pero también hay que decir y tener en cuenta que es un 
concepto que suele tener como créditos ampliables en todos 
los presupuestos de todas corporaciones y odas las entidades. 

La 3665 reitera la publicación en el BOCAIB. Nos 
parece que la argumento que hemos dado es suficiente; y la 
3497, del Grupo PSM 1 EEM es cierto que aporta mayor 
precisión. Es cierto, lo dijimos también en la comisión. Lo 
que sucede es que también contiene una mayor rigidez, y 
cuando se gobierna el aspecto operativo, y no otras cuestio
nes de transparencia u otros elementos que se den, pues se 
exige que haya una operatividad en la gestión presupuestaria. 
Por tanto, reconociendo que aporta mayor precisión, pero 
por otra parte teniendo en cuenta la mayor rigidez, pues no 
les daremos el apoyo a esa enmienda. 

La 3485, del Grupo Mixto, la ha defendido, a noso
tros nos parece que en parte todo esto ya está incorporado 
por el artículo 53 de la Ley de finanzas, y que no tienen 
objeto que se haga una modificación ahí. 

La 3498, del PSM 1 EEM, en re~ad es casi una 
copia literal del artículo 53.2 de la Ley de finanzas; y el 
proyecto de presupuestos lo que sucede es que modifica 
aspectos de esta ley, y en este caso la restricción que se pide 
no se contempla. Es una cautela que todos los grupos de la 

oposición manifiestan en estos aspectos. Nosotros lo 
entendemos, pero el Gobierno entiende que no tiene 
( .... ), nosotros tampoco. El texto del proyecto, la 3667 
establece unos límites de 25 millones de pesetas. Bien, 
ya dije también yo en la comisión que hay organismos 
que será imposible que se les amplíe esta limitación, 
porque no será posible cuando hablamos del Consejo 
Consultivo, porque su propio presupuesto es pequeñísi
mo. Es una cuestión que no suele ser habitual su utiliza
ción. En los últimos cuatro años, según informaciones 
que he podido solicitar, no se ha utilizado, pero ¿quién 
nos dice que en algún momento no sea conveniente 
utilizarlo? Por eso hay que contemplarlo, y como una 
posibilidad. 

Por último, a la 3484, del Grupo Mixto, tampo
co le daremos apoyo, porque limita el número de ejerci
cios, que es de cinco según nosotros, según ellos tendrán 
que ser cuatro. La 3483 también dijimos ya en la comi
sión que había muchos problemas en gastos ( .. ), por 
ejemplo que el Consejo de Gobierno tuviera que autori
zar como gasto ( ... ), que lo es, el tema de los alquileres. 
y la 3668, del Grupo Socialista, nos parece que también 
iría en contra de lo que sería un criterio antieconómico 
de la Comunidad Autónoma, que podría aportar el 
capital a las empresas en varios ejercicios, y con la su
presión que se propone, pues sería condenar a un ade
lanto de las aportaciones en las empresas públicas. Eso 
es todo, Sr. Presidente, muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén Palacios. Torns de contradicci
ons. Té la paraula el Sr. Sampol en primer lIoc. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Vull insistir especialment 
amb una esmena de gran contingut, la 3497. El Sr. Jaén 
ha dit que -i ja ha havia manifestat en comissió, és cert, 
que sí, que teníem raó, que era molt coherent la nos
tra argumentació, peró per mor de restar rigidesa a 
l'execució del pressuposts, que mantenien aquesta possi
bilitat de generar credits en funció d'una major previsió 
d'ingressos. Realmentjo crec que no ens'hem adonat del 
que aixó significa. Amb aixó, de que serveix el debat 
que feim avui aquí? Ens estam carregant els pressu
posts, si volem. Dia primer de gener el conselIer d 'Eco
nomia i Hisenda fa una major previsió d'ingressos per 
canon de sanejament, per determinad es taxes, per trans
ferencies de l'Estat, per participació deIs fans de la 
Comunitat Europea. Una previsió, i a continuació modi
ficacions, augments de credit a les despeses gue ell con
sidera oportunes, sense el més mínim debat parlamen
tari, sense votacions a 1 Parlament. 

És gue amb aquesta norma, amb aguest article, 
de que serveix aquest debat de pressuposts? Que vota
rem a les onze i mitja de la nit, a les dues i mitja i a les 
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onze i mitja d'aquests dies?, si dia primer de gener tot aixo 
pot ser modificat d'una manera rotunda. Aquest artic1e con
verte ix aquest debat en pura retorica. No serveix per res el 
que estam fent, sempre que el conseller d'Economia i Hisen
da s'ho proposi. Per tant, jo crec que aquesta esmena s'ha de 
considerar, pensin un poc el que aixo significa. 1 la següent, 
la 3498, que diu que, una vega da minorat un credit d 'una 
partida o generat un credit d'una partida, no es pugui tornar 
a tocar, bé, és que és una qüestió d'elegancia. Jo estaria 
empegueit, si fos el conseller d 'Economia i Hisenda, de fer 
una generació de credit dos mesos més tard, ara me'n so
bren, llevau-ne, al cap d'un mes n'hi torn a posar, i quina 
previsió, quina execució, duim? Jo crec que no esta justificat. 
Crec que per elegancia de l'execució de els pressuposts no 
s'hi hauria de mantenir aquests tipus de normes. 

Insistir molt en la 3497, és molt greu aixo, és molt 
greu, i realment converteix els pressuposts en paper banyat 
aquesta norma. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Sr. Alfonso, té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Sí, Sr. President. Jo no continuaré defensant les 
esmenes, sinó que senzillament desmentiré la contradicció 
que m'ha fet el Sr. Jaén. 

Li recoman, Sr. Jaén, perque quedi c1ar aixo de 
l'artic1e 2 de generació de credits, que confonia la producti
vitat i les gratificacions; bé. li recoman, pagina 33 del tom 2 
de pressuposts, aquí on diu: Artic1e 15, concepte 150: pro
ductivitat; 151: gratificacions. Nosaltres volem que si hi ha 
productivitat sigui per productivitat i que si hi ha gratificaci
ons sigui per gratificacions, com a exemple. Vostes volen que 
els 97 milions per una part i els 88 per una altra, és a dir, els 
gairebé 179 milions siguin per productivitat o per gratificaci
ons, com vengui bé. No esta limitat, aixo és el que li vull 
dir. Aquesta és la contradicció que s'ha produi't. 

1 també n'hi ha hagut una altra, de contradicció, que 
crec que és molt important, Sr. Jaén. A les des peses pluria
nuals, he dit quan he intervengut, nosaltres hi demanam que, 
a la subscripció i desemborsament de títol representatiu de 
capital, no s'hi puguin ampliar els cinc anys. A mi m'espanta 
pensar que el Govern fa subscripcions de capital a més de 
cinc anys, supos que a voste també ti espanta, encara que a 
les aplicacions de les empreses públiques, pseuopúbliques o 
quasipúbliques ja hem vist quasi de tot, pero el que nosaltres 
volem és que la limitació ja a cinc anys sigui realment una 
limitació a cinc anys; per aixo no li deim per a lloguers, per 
exemple, pero per a la subscripció d'accions consideram que 
no és una bona política, la de subscriure accions a vint-i
cinc anys. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Arribat aquest punt, se 
suspen la sessió fins a les quatre i mitja de l'horabaixa. 

Senyores i senyors diputats, recomen¡;a la sessió, 
i passam al capítol 3, artic1es 12 a 16. Per fer la defensa 
conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari MIXT, 
té la paraula el diputat Sr. Vidal i Juan. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. A 
aquest segon bloc d'esmenes a l'articulat deIs pressupos
tos generals o del projecte de pressupostos generals de 
la Comunitat Autonoma per a 1994, el nostre grup hi 
presenta una esmena, una esmena de modificació a 
l'artic1e 12, i concretament a l'apartat 1. Aquesta esmena 
no va dirigida més que ... , ja que a les retribucions deIs 
alts carrecs al servei de l'administració de la Comunitat 
Autonoma, inc10s el seu president, per a aquest 1994 es 
diu que hauran de ser les corresponents a 1993, amb la 
mateixa estructura i amb subjecció a la normativa vigent 
a l'esmentat exercici; a l'artic1e 12 del projecte s'hi afe
geix "i s'incrementara en la quantia deIs diferents con
ceptes retributius en el mateix percentatge que haunl de 
ser d'aplicació per als funcionaris de la Comunitat Auto
noma de les Illes Balears per a l'exercici 1994". 

Nosaltres entenem que una cosa són els funcio
nans 1 l'altra els polítics, i crec que aixo no és una 
bajanada, sinó que és, com va dir el Sr. Jaén -al qual no 
veig per aquí- quan va rebutjar la meva esmena: El 
capítol 1 és el capítol 1. Aixo és ben cert i jo em vaig 
permetre replicar-li que sí, que el capítol 1 és el capí
tol 1, pero els polítics hem de ser capítol a part i hem 
de donar exemple, i no faré com aquell senyor d'una 
altra regió, que té representació al Congrés de Diputats, 
que va demanar que es baixi el 10% als diputats, pero sí 
demanar que ens diferenciem deIs funcionaris, en aquest 
cas, i per tant, nosaltres demanam que aquest article 12, 
quant a la retribució dels alts carrecs, acabi aquí preci
sament, on diu: "i amb subjecció a la normativa vigent 
a l'esmentat exercici" . 

Per tant, senyores i senyors diputats, crec que 
amb aixo esta dit tot quant a aquesta esmena que pre
sentam, l'única que hi presentam, a aquest segon bloc, 
a l'articulat del Projecte de llei de pressupostos generals 
per al 1994. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Per fer la defensa de l'esme
na del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula 
el Sr. Alfonso. 
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EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Presen
tam ... A mi no em preocupa, en varem parlar en el sí, no hi 
tenc cap tipus de problema. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi a al qüestió, Sr. Alfonso, alló altre és qüestió 
meya. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Ho sé, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Les esmenes que presentam es refereixen basieament 
a temes de retribució de personal. Qualque AIgú díra als 
diputats que aquestes esmenes són classiques, la veritat és 
que n'hi ha alguna que ho és, hi entrarem amb més detall, 
peró n'hi ha una, i comenc;;aré per aquesta, que no ho és 
gaire. 

El projecte de llei que ens presenta el Govern diu, 
deis alts carrecs, que n'evolucionaran les retribucions en 
funció de l'evolució que tenguin les retribucions deis funcio
naris de la Comunitat Autónoma. tot aixó pareix que no té 
cap tipus de condicionant, cap tipus de problema. 

Bé, nosaltres que pensam del Govern que té bona 
voluntat i que pensa que ja que els increments de retribuci
ons deis funcionaris, amb caracter general, són molt baixos, 
nosaltres pensam que s'ha de donar un petit exemple, no que 
es lliuri una paga extraordinaria ni res d'aixó, sinó que les 
retribucions deis alts carrecs de la Comunitat Autónoma 
tenguin la mateixa retribució, identiea retribució, no salaris, 
no gratifieacions, no complements específies, conjunt, tota, 
perque una de les situacions, que també la contemplam a 
una esmena, més característiques d'aquesta comunitat auto
noma és que via seguiment, igual que el que fa l'Estat quant 
a retribucions, la diferencia deis funcionaris de 1 'Estat i la 
deIs de la Comunitat Autonoma és del 15 al 20%, ningú bo 
sap com ha passat, aixo, pero ha resultat ~_e al llarg deis 
anys els complements específics, gratificaci~~ no sé quines 
histories, tot aixo ha dut, com a conseqüencia, que tothom 
vol estar al servei de la Comunitat Autonoma, no perque hi 
estiguin millor, obviament, hi deuen estar igual, sinó perque 
hi cobren més; passa a 1 'hospital Joan March, passa per tot, 
i fins i tot el Sr. Ribas de Reina té problemes al consen insu
lar perque al consell insular, a pesar del seu s convenis, co
bren menys que els funcionaris de la Comunitat Autonoma. 
Peró bé, a posta nosaltres deim que no evolucionin com els 
funcionaris, no, no, que la retribució deIs alts carrecs evolu
cioni amb un increment zero, aquesta és la voluntat del 

Govern; bé, cree que la voluntat queda plasmada a un 
article. 

Una segona part d'aquesta esmena, que cree que 
és molt important, és classiea, pero no ho és tanto Diu 
abó que els alts carrecs que no tenguin dedieació plena, 
ja no anam a exclusiva ni a aquestes histories rares, no, 
no, plena, total, absoluta, que no percebin el comple
ment específic ni el de productívitat. 

En aquest moment possiblement no hi hagi cap 
conseller, no ho sabem cert, pero no creim que hi hagi 
cap conseller, deis que fan feina, és obvi, que no tengui 
dedicació total a la Comunitat Autonoma, deis que fan 
feina, perque després ve el tercer paragraf d'aquesta 
esmena, que es refereix al que no fa feina. Pero hi ha 
una multitud d'alts carrecs que compatibílítzen perfecta
ment la seva funció d'alt' carrec amb altres funcions, i 
no citarem ( ... ) ni citarem cap noro, no els hem de citar, 
pero tots vostes, senyors de la dreta, i vostes, senyors de 
l'esquerra, ho saben. Per tant, nosaltres demanam que 
els alts carrecs que no tenguin dedicació plena no perce
bin ni el complement de productivítat ni els específies. 

1 en tercer lloc, i perque no ens diguin allo que 
el president és l'únic competent per nomenar, no nome
nar o destituir un conseller, ens referim al conseller 
sense cartera -el qual, per cert, no en duu mai, de carte
ra, no hi deu tenir papers, hi deu tenir altres coses, pero 
papers no-o No pareix normal que el conseller sense 
cartera tengui una retribució fixa pel simple fet que 
assistesqui un pie cada setmana o cada un parell de 
setmanes al Consell de Govern, perque, de veres, al 
Parlament, tampoc hi ve gaire. Nosaltres voldríem que 
hi vengués també, al Parlament, que hi assistís, que hi 
fes actes polítics. 1 demanam que el conseller sense 
cartera, ja que no ens volem ficar dins les competencies 
que, obviament, té el president del Govern, que rebi 
retribucions igual que tots nosaltres, bé, igual que tots 
nosaltres no, igual que tots els que són diputats rasos, 
que no tenim cap tipus de carrec públic, alt carrec o 
enchufe; que rebi retribució via dietes, que quan vagi a 
un Cansen de govern tengui una dieta, que qua n vengui 
al Parlament tengui una dieta, obviament, que quan faci 
actes tengui una dieta. Obviament, quan es passeja per 
Eivissa fent feines polítíques, pero no polítiques insti
tucionals, no cobrí. A mi em pareíx que és logic aixo. 

Una altra esmena important nostra és una que 
tots vostes coneíxen, i nosaltres la proposam amb un 
article afegit, el 12 bis. Diu -Ilegiré a poc a poc, per si 
de cas algú de la dreta no se n'assabenta-: IIEIs alts car
recs de la Comunitat Autonoma seran incompatibles 11 , 

incompatibles, "amb qualsevol altra activitat públíca o 
privada, exceptuant-ne l'administració del seu patrimo
ni ll

• Jo diría que el 90% deIs consellers actuals subscriu
rien aixo, n'estic quasi quasi segur, qui pot ser que no 
ho subscriguin són quaranta i busques d'alts carrecs, ara, 
els consellers, supos que sí. 
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Per que dei m aixó? Nosaltres tenim un molt elevat 
concepte del que és -encara que govemin vostes, que és una 
altra história- la funció d'un alt carrec d'un Govem, i en 
aquest cas del Govem de la Comunitat Autonoma. Nosaltres 
creim que un alt carrec d'aquest Govem ha de dedicar, vint
i-quatre sobre vint-i-quatre, tates les hores que pugui en el 
dia a la feina de govemar, que és molt important, la feina de 
govemar. Obviament durant onze anys el Molt Honorable Sr. 
President de la Comunitat Autonoma no ha ha cregut així, 
no ha cregut que els alts carrecs hi haguessin de ser incom
patibles, no ha cregut que un conseller, un director general, 
un secretari general tecnic, etc. no hagués de tenir altra 
retribució ni pogués fer altre tipus de feina que la feina 
política, no ha cregut, aixo. Hi havia unes circumstancies 
especials, de professionals en aquell moment que es dedica
ven a l'activitat privada, no importa citar-los, ja no són aquí, 
ja no són aquí com a consellers, en esperit n'hi ha algun que 
hi és de sobres, i no miraria al davant, perque té un altre alt 
carrec de la Comunitat Autonoma, pero és igual, aquell 
també seria incompatible, pero com a consellers no eren 
aquí, i els arguments en ens en donaven eren: vostes el que 
valen és que els responsables polítics d'aquesta comunitat 
sigui gent que per vuit o nou milions de pessetes es dediqui 
a la política, i deixi de guanyar, o perdi, com ha vulguin dir, 
un caramull de milions a la seva activitat privada. Llavors, 
conseqüencia: els pitjors professionals vendrien aquí. Aquest 
era l'argument que ens deien altres anys, enguany no sé que 
diran, perque enguany no ha poden dir, aixo. 

La veritat és que cap d'aquelIs arguments és ver, ni 
els consellers són del pitjoret que hi ha en aquesta comunitat 
autonoma, perque no és ver, ni els professionals que no eren 
incompatibles, i que compatibilitzaven -i que compatibilitzen, 
alts carrecs- la seva funció amb altres feines, són el millar 
que circula dins el món professional; cap d'aquestes coses és 
ver. L'únic que és ver és que la dedicació política ha de ser 
per a un conseller, per a un director general, per a un secre
tari general tecnic, una dedicació total i absoluta. 1 estic 
segur que el Sr. Matas, el Sr. ConselIer d'Agricultura i Pesca, 
la Sra. Vice-presidenta, la qual únicament compatibilitza amb 
un lloc de regidor a un poble, en aixo no ens ficam , estan 
absolutament segurs i conven<;uts que aixo ha de ser aixÍ. 
Estic segur que no els agrada que hi hagi un director general, 
un senyor que guany cinc o sis milions de pessetes, aixo és 
a la relació de 1I0cs de feina, que pugui tenir un despatx 
privat, estic segur que a vostes no els agrada aixo. 1 per que, 
aquesta incompatibilitat no esta reflectida per lIei?, que 
impedeix que no hi hagin dut una lIei d 'incompatibilitats?, 
no aquella famosa lIei d'un transfuga conegut d'aquest Parla
ment, que volia que els diputats, que no guanyen més que 
dietes, fossin incompatibles, que és bastant divertit, nosaltres 
hi estam d'acord, que també ha siguin incompatibles, pero 
quan tenguin una retribució digna, no moltes més coses, 
digna, pero els qui tenen una retribució digna, com són 
consellers i alts carrecs, perque no han de ser incompatibles, 
que ha impedeix?, que fa que directors generals, secretaris 
general s tecnics, assessors amb salaris bastant e levats , amb 
salaris quasi de conseller, puguin compatibilitzar els seus 
despatxos amb la feina pública?, que ha fa?, s'ho han dema-

nat vostes? Qualque diputat d'aquí, de la dreta, s'ha 
demanat per x és compatible i la gran majoria no com
patibilitzen?, que la gran majoria d'alts carrecs ten en 
dedicació del cent per cent?, que duu aixo?, que són uns 
superprofessionals? No, per que? És que ningú no ha 
pot explicar. 1 ningú no es pot explicar la caparrudesa 
del president del Govem per no regular, vía llei d'in
compatibilitats ... , i és que a mi m'agradaria saber -i hi 
faig un parentesi, perque no m'agrada parlar d'altres 
llocs- com poden senyors com F AC, en dic les inicial s 
perque així ho tracta un llibre, defensar posicions de 
regeneració democratica quan a una comunitat autóno
ma com aquesta no hi ha cap regim d'incompatibiltats 
seriós més que per al president?, de que parlen quan 
defensen aquestes coses?, com és possible que aqueix 
Govem, ( ... ) representat per tres consellers, un d'ells 
sense cartera, puguin mantenir... 

Que és que els fa gracia?, conseller sense carte
ra? és ver, si treu la cartera, no en té de cartera, esta 
nomenat conseller sense cartera, Sr. Huguet, i voste no 
me digui que no, voste ha sap, voste va ser un deIs 
inventors d 'aquesta conselleria. 

Tom al discurs, com és possible que vostes 
defensin aixo?, com és possible que encara, onze anys 
després de l'autonomia, no hi hagi una lIei d'incompati
bilitats?, que hi ha darrera de tot aixo?, per que? Estic 
segur que vostes no ho saben. 

En definitiva, senyors conselIers, jo crec que ha 
arribat el moment en aquesta comunitat autónoma de, 
com a mínim, salvar la cara, i en aquests moments els 
diputats del PP-UM tenen l'ocasió de salvar-la, són unes 
esmenes que clarifiquen la vida política. Vostes, si no 
les aproven, no tendran la més mínima legitimació mai, 
peró mai, per fer cap crítica a ningú, perque no es 
congelen els sous, mantenen aquelIs bajanades, de les 
quals no he volgut ni parlar, de cobrar una dieta de 
5.000 pessetes per a despeses menors, quan les poden 
justificar sempre, els alts carrecs, per favor, els alts 
carrecs; necessiten, com es veu, els alts carrecs, mil 
duros quan van de víatge? Jo crec que no els necessiten. 
1 sobretot, vostes tenen la gran oportunitat de clarificar 
la vida política i poder dir que tots els alts carrecs d'a
questa comunitat autónoma no fan res més, com tals 
alts carrecs, que dedicar-se a la funció pública, que 
dedicar-se a les seves feines de conselIer, director gene
ral, secretari general tecnic, assessor especial, etc. Si no 
ho fan, jo no crec que vostes n'estiguin contents, pero 
creuran a qui comanda, de tots vostes, que no de nosal
tres, que és el president de la Comunitat Autonoma. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr . Alfonso. Grups que volen fixar la 
posició en relació amb aqUest bloc d'esmenes? Pel Grup 
PP-UM, Sr. Jaén, té la paraula. 
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EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Yo creo que la intervención 
del Grupo SOCIALISTA es digna de ser enviada a FGM o 
a GG o a otras siglas que podemos poner aquí con este 
secretismo de siglas. Lo que sí me recuerda es que en la 
mitología griega figuran toda una serie de pueblos, que van 
des de las amazonas hasta los cíclopes, y que se caracterizan 
por su agresividad, no es el caso. Pero hay una figura muy 
clara, que son los lotófagos, los comedores de lotos, que 
tienen una facultad, y es que se olvidan de todo, son desme
moriados, así figura en la mitología griega. Y que nos ven
gan aquí a contar a nosotros cosas de estas, cuando nos 
desayunamos cada día en la prensa con otras noticias y otros 
asuntos, nos parece un tomadora de pelo. 

Vayamos a las enmiendas. La número 3482, del 
Grupo Mixto, ¿qué dice el proyecto? El proyecto dice que el 
personal sometido a la legislación laboral -funcionarios-, el 
capítulo 1, como le ha gustado decir a su portavoz, que es 
el que es, y así lo mantengo, porque no hay otro, pues obe
dece desgraciadamente, por una parte, a una contención del 
gasto público, que afecta principalmente a los funcionarios, 
al personal laboral de esta administración, por imperativo de 
las circunstancias actuales, y que, por segundo año consecuti
vo, estos funcionarios al servicio de la Administración de la 
Comunidad Autónoma han visto como su capacidad adquisi
tiva ha disminuido, dos ejercicios, por debajo del IPC, a pesar 
de que tiene una ventaja, como se ha reconocido desde el 
Grupo SOCIALISTA, a nivel del Estado, y es una realidad, 
que es la estabilidad en el empleo. 

Nosotros mantenemos la redacción del proyecto tal 
cual, haciendo incluso una salvedad, que todos esos comple
mentos que el portavoz del Grupo SOCIALISTA citaba, 
quedan englobados sólo en uno, que es el complemento 
específico. 

En cuanto a altos cargos, pues en vez de predicar 
tanto, conviene ejemplarizar. Ustedes también tienen altos 
cargos aquí, en la Comunidad, aunque parezca que no, claro 
que sí, altos cargos en la concepción del Parlamento, la 
Mesa también está incluida en el contexto de altos cargos, 
también figura. Por tanto, comiencen a practicar alguna cosa. 

El artÍCulo 3b, el apartado que se intenta, en la 
enmienda 3070, suprimir, ya dije en la comisión y en la 
ponencia, sobre todo en la comisión, donde hub~más tiem
po para debatir, que obedecía a un espíritu de equfRaración 
de las retribuciones de los funcionarios de la Comunidad 
Autónoma y del personal laboral; ésa era la voluntad. Y se 
garantizaba que esa homologación impidiese circunstancias 
como las actuales, que personas que prestan sus servicios en 
la Administración con una jornada muy parecida, con un 
régimen distinto, porque uno es estatutario y el otro el del 
Estatuto de los Trabajadores, son distintos, tengan las mismas 
condiciones laborales y retribuciones parecidas. 

La 3671, es el tema de las incompatibilidades. 
Bueno, aquí esta regulado de una forma que al Grupo 
SOCIALISTA parece que no le gusta, pero es lo que hay 
regulado. Y en el artículo 32 de la Ley de régimen 
jurídico ya lo dice, por tanto, son incompatibles, lo que 
allí se fija en el artículo 32 de esa ley; otra cuestión es 
que a ustedes, esa ley, aprobada por este Parlamento, no 
les guste. 

La 3672, del Grupo SOCIALISTA. Hay un 
decremento, hay una disminución del 5% que se destina 
a complemento de productividad, que ustedes proponen 
que se baje al 2%, es una postura que ustedes defienden. 
La Ley de la función pública asigna como tope máximo 
ese 5%, ese 5% que se ha negociado con los sindicatos, 
con sus representantes, y así se ha incluido aquí. Por 
tanto, respetamos esa voluntad negociadora, y es la que 
figura. Ustedes van en contra de esa voluntad acordada 
entre el Gobierno y los representantes del personal de la 
Administración de la Comunidad Autónoma. 

No voy a referirme a la enmienda clásica, por
que yo diría que es clásica, clásica tiene también otro 
concepto, es clásico, se entiende por clásico, aquello que 
tiene una excelente autoridad, un prestigio reconocido, 
yo diría que su enmienda no es clásica, sino que es 
reiterativa, y por tanto yo doy -que lo han dicho aquí 
ya- por dicho lo que los portavoces nuestros durante 
nueve años vienen reiterando en estos presupuestos. 
Ustedes inciden, inciden, y nosotros no dedicaremos ni 
un minuto más a detenernos en ese asunto. 

Hay otra, la 3673, también del Grupo SOCIA
LISTA, que no quiere que figure una asignación concre
ta, un crédito concreto para el tema de expropiaciones, 
ya dijimos que había que mantenerlo porque se podían 
agilizar las expropiaciones, y no que, durante lustros, los 
expropiados estén esperando la indemnización corres
pondiente por el justiprecio. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Jaén. Per contradicció, té un torn 
de tres minuts, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President, seré molt breu. A mi em 
molesta molt, Sr. Jaén, que ens digui que perdem la 
memoria per prendre lotus, que és precisament una 
forma de drogaaddicció. No he pres cap tipus de droga 
mai, i jo no sé si voste en pren, jo no ha sé, jo no n'he 
presa cap mai. Pero pot estar segur que no perdem la 
memoria, no perdem la memoria, com l 'hi demostram, 
perque fa onze anys que demanam una llei d'incompati
bilitats que no sigui una llei de compatibilitats, que és el 
que diu I'article 32. Aixo és una Jlei no d'incompatibili
tats, sinó de fer compatible els consellers amb qualsevol 
feina que vulguin fer, els consellers i alts carrecs, i ens 

................. ------------------------------



.. 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 98/ Fascicle 2/20, 21 i 22 de desembre del 1993 

pareix que aixo és de vergonya, i ho continuarem mantenint 
mentre vostes hi governin, no sé quin temps, pero mentre 
vos tes hi governin. 

Respecte deIs funcionaris, és evident que nosaltres 
volem que els alts carrecs tenguin un increment zero, i que 
no es jugui amb els increments específics i de productivitat 
deIs funcionaris, que són els dos que he dit, perque jo, així 
mateix, la llei que proposen de pressuposts, me 1 'he llegida, 
són els dos complements que diuen, perque si no, Sr. Conse
ller, si tots els funcionaris de la Comunitat..., perdó, Sr. 
Conseller del Consell de Menorca, Sr. Vice-president i Sr. 
Diputat -tots els carrecs que té-, no hi té res a veure, amb 
aixo, i portaveu en aquest moment del PP. Com s'ha arribat 
a la situació que els funcionaris d'aquesta comunitat autono
ma, que han nascut com a funcionaris d'aquesta comunitat 
autonoma, que venen de l'Administració de l'Estat, cobren 
del 15 al 20% més que els funcionaris de l'Estat?, que hi ha 
passat?, hi ha hagut un miracle? , vostes, que tenen molt 
bones relacions amb els qui fan miracles, ha crescut perque 
si o perque han utilitzat aquells complements per a aixo? Sr. 
Jaén, a voste no li han d'ensenyar res, perque en sap de 
sobra, d'aixo, i sap que en onze anys, si els increments, com 
diuen totes les lleis de pressuposts, són iguals que els de 
l'Administració de l'Estat, en aquel! moment haurien de ser 
els mateixos, pero resulta que no. Per tant, han jugat amb 
complements específics, complement de productivitat i altres 
que hi havia, ara només hi ha aquests dos, per convertir en 
un 20% més alt les retribucions deIs funcionaris d'aquesta 
comunitat autonoma respecte de les deIs deIs consells insu
lars, de les deIs deIs ajuntaments i de les deIs de l'Estat; 
aquesta és la realitat. 

Ja com a final, Sr. Jaén, li vull dir que, quan nosal
tres defensam la incompatibilitat, la defensam per a tothom, 
igual que defensam les retribucions per a tothom. És obvi 
que els alts carrecs del Parlament haurien de tenir -i ser 
incompatibles- la mateixa retribució que els alts carrecs, ja 
no volem dir que la de consellers quasi quasi, ens bastaria 
amb la de qualque assessor, de la Comunitat Autonoma, 
sense cap tipus de problema, Sr. Jaén. Vos tes tenen la paella 
pel manee, el Govern pot proposar una llei d'incompatibili
tats, ha tengut onze any per fer-ho, hi ha anat ben alerta, i 
vostes sabran per que. Acab, i vull acabar com he comen¡;at. 
Més els valdria no esmentar la droga i lluitar en contra d'e
lla. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. 

EL SR JAÉN 1 PALACIOS: 

Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr. Jaén, per que em demana la paraula? 

EL SR JAÉN I PALACIOS: 

Solamente para una aclaración que creo que es 
necesaria, por contradicciones y por no sé qué motivos 
más, por cuestión de orden, porque ha hecho una inde
fensión de un portavoz, ante un tema en que aquí se 
está insistiendo. 

EL SR PRESIDENT: 

Diverses qüestions, Sr. Jaén. En primer !loe, per 
aclariments, no esta previst en el Reglament, aquesta 
qüestió d'ordre que voste em proposa no l'entene, i a 
part li vull dir que jo he fet l'observació al comen¡;a
ment d'aquest debat que els grups que fixaven la posició 
havien de limitar-se a aixo, a fixar la posició, que, si jo 
entenia que hi havia un desviament quant a aquesta 
fixació de posicions, donaria torn de contradiccions al 
grup que havia defensat l'esmena. Hi ha hagut dos de
bats en aquests moments, i deIs dos debats que hi ha 
hagut fins ara s'han deduit contradiccions cada vegada. 
Jo voldria, en aquests cas, que, si no volen exposar-se 
que es plantegin aquestes qüestions, procurem fer el 
torn de fixació de posicions tal com són, fixació de 
posicions. I endemés, vull dir que és una observació que 
no només 1 mantenc jo exclusivament, sinó que tenc la 
total seguretat que la Mesa, per unanimitat, esta d'acord 
amb aixo. En conseqüencia, entenc que voste no té dret 
a la paraula en aquest moment, i li prec que s'assegui en 
el seu escó. 

Passarem al quart punt, que és el de concessió 
d'avals, operacions de credits, operacions extrapressu
postaries, gestions de tresoreria, de la intervenció, del 
control financer i de la comptabilitat i relacions institu
cionals ... 

EL SR JAÉN I PALACIOS: 

Sr. Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

No té la paraula, Sr. Jaén. Li prec que s'assegui 
en el seu escó. 

. .. que corres pon als articles 17 a 31. Per fer la 
defensa del Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el 
Sr. Vida!. 

EL SR VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors dipu
tats. En aquest bloc d'esmenes, hi manté el Grup Parla
mentari MIXT, la 3481,que es refereix a l'apartat 1 de 
l'article 17. Aquest apartat diu, en el punt 1... 
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EL SR. PRESIDENT: 

Un moment, Sr. Vida!. Prec sílenci als diputats, per 
favor. Continul, Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sr. President. 

... que durant l'exercici de 1994 la Comunitat Auto
noma podra concedir avals directament o a través de les 
seves entitats, institucions i empreses, fins a la quantitat total 
de 3.000 milions de pessetes. 

Nosaltres demanam en aquesta esmena, amb la ma
teixa filosofia que hem dit abans, retallar aquestes possibili
tats, no només de concessió d'avals directament, sinó a tra
vés, que és on pot haver un endeutament excessiu de les 
seves entitats, institucions i empreses. Demanam que es re
baix la xifra esmentada de 3.000 milions a 1.500 milions de 
pessetes. 

Al mateix temps, mantenim també a l'articIe 18 una 
esmena, que és de modificació, i que es refereix també a 
l'apartat 1. I per no fer-me innecessariament extens i llegir 
també aquest apartat 1, el qual és conegut de tots el senyors 
diputats perfectament, que diu que podra avalar, la comuni
tat Autonoma de les Illes Balears, amb caracter solidari i 
amb renúncia expressa al benefici d'exclusió, les operacions 
de cn~dit per import de fins a 2.750 milions de pessetes, 
nosaltres demanam reduir també aquesta xifra a 1.500 mili
ons de pessetes. 

A l'article 19, i referít també a l'apartat 1, pel que fa 
a les normes de gestió deIs pressuposts d'ingressos, i concre
tament a les operacions de credit, alla on diu que el Govem 
podra realitzar les operacions de tresoreria previstes als 
articIes 29.1 i 74b de la Llei de finan ces de la Comunitat 
Autónoma, sempre que la suma total en vigor d'aquelles no 
superi el 15% deIs credits consignats a l'estat de despeses 
deIs pressupostos generals per al 1994, nosaltres demanam en 
aquesta esmena 3480, que coincideix exactament amb la 
3675, proposada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, que 
alla on diu el 15% digui el 10%. 

Per acabar, a l'article 26, mantenim una esmena any 
rera any, no amb cap mania de corregir una cosa sobre la 
qual esta equivocat el Govern, sinó simplemen.! perque 
creim que no es pot mantenir que els ingressos atribuIts a 
l'extingida Diputació, que són assignats unitariament a la 
província, hagin de ser distribuIts d'acord amb un decret 
que ja esta sobradament superat per una llei, la 39/88, per
que el decret és el Reial Decret 2873 de l'any 79, de distri
bució per consells, per ambits territorials deis respectius 
consells insulars ( ... ) i el 79, que s'hi apliqui, que per a aixo 
hi ha una llei que es refereix concretament a les hisendes 
locals, peró sobretot als seu s articles 126.1 i 138, en el cas 
peculiar insular de les comunitats autonomes de Canaries i 
de Baelars, i alla on es diu que tant els cabildos com els 

consells insulars queden homologats a diputacions, i 
tenint en compte, per coherencia, que la nostra comuni
tat autonoma, el Govem de la Comunitat Autonoma, 
amb la qual cosa estam tots d'acord, ha aconseguit un 
reconeixement que supera aquest caracter uniprovincial 
de la nostra comunitat autónoma, en reconeixer tres 
unitats territorial, crec jo que s'hauria de fer així, i no 
per la seva importancia económica que pot tenir aixo, 
perque, com va dir en comissió el seu president, al 
mate ix temps president del Consell Insular d 'Eivissa i 
Formentera, és cert que la millor part d'aquestos ingres
sos atribults a l'antiga Diputació s'assignen ja directa
ment, que ja ni tan soIs passen pel Govem de la Comu
nitat Autonoma, van directament als consells insulars. 

Només per si hi quedava alguna cosa, i tom a 
repetir que no és que amb aixo vulgui beneficiar les illes 
menors ni perjudicar la major, ni viceversa, ni res, sinó 
senzillament hi ha una llei, i crec que tornar a parlar-ne 
per distribuir aquestos ingressos, de la qual cosa torn a 
dir que entenc que tacitament esta derogat o que el 
deroga la Llei d'hisendes locals, crec que és una incon
gruencia i, per tant, mantenc aquesta postura any rera 
any, i esper que amb aquesta explicació que he donat 
avui, i posat que hem superat ja moltes coses unes i 
altres parts, sabran comprendre no per alió que se'm va 
preguntar en comissió, si aixo podia -i no precisament 
pel grup majoritari, sinó pel grup majoritari de l'oposi
ció- tenir alguna traducció practica. Bé, l'única traduc
ció que té és la que he dit jo: complir amb el que esta 
regulat per llei, i alIó altre ja va directament als consells 
insulars. 

Crec que és una esmena que s'ha de fer -ho tom 
a dir- per coherencia i per atenir-nos a la legislació 
vigent. Res més, moltes grades. 

(L 'Hble. Sr. Vice-president primer substitueix el 
Molt Hble. Sr. President en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Vida!. Per defensar les esmenes 
3499,3500,3501,3502,3503 i 3504 del Grup Parlamen
tari PSM i EEM, té la paraula el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Els 
articIes 17, 18 i 19 del text articulat autoritzen el Govern 
a avalar entitats, institucions, empreses, empreses públi
ques i consorcis partidpats pel Govem en, per una part, 
3.000 milions de pessetes -entenem que són a empreses 
privades-, deIs quals, possiblement, no direm que s'hagi 
fet una utilització incorrecta o desmesurada fins ara, 
pero sí que, com a mínim, no sabem quins avals s'han 
concedít, com, quan, per quina quantitat. Per tant, tant, 
ens fan presentar aquesta esmena de supressió. 
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Autoritzen altres 2.750 milions per a operaeions de 
credit d'Ibasan, que ja se situara en un endeutament a Ilarg 
termini de més de 16.000 milions, i altres 2.100 milions de 
pessetes a cansareis per a provelment d'aigües, cansareis 
participats pel Govern de les Illes Balears. 

A part d'aixo, l'article 19.3 autoritza el Govern a 
concertar operaeions de credit fins al límit de 5.000 milions 
de pessetes. No només aixó, sinó que a aquestes xifres, les 
quals ja tenguérem ocasió de debatre en el passat debat de 
totalitat, s'hi sumaran les operaeions d'endeutament a llarg 
termini fins a un import equivalent al deIs deutes pendents 
de cobrament derivats de les liquidacions emes es per la Con
selleria d'Economia i Hisenda, en aplicació de la Llei regula
dora de l'lmpost sobre instaHacions que incideixen en el 
medi ambient. Així hi fa referencia l'article 19.4 del text 
articulat. 

Aquest apartat, el 19.4, és doblement perillós. Prime
rament perque preveu un endeutament a compte d'unes 
liquidacions de dubtosa execució; recordem que encara esta 
pendent el recurs d'inconstitucionalitat, per part del Govern 
central, més el recursos de les empreses afectades. el sega n 
motiu és que el fet de tenir drets pendents de cobrar derivats 
de les liquidaeions esmentades pot provocar defieits a la 
tresoreria, els quals es podrien cobrir a través de les operaei
ons de tresoreria previstes i autoritzades per la Llei de finan
ces i pels instruments, pels mecanismes, d'aquest artic1e, 
l'artic1e número 19, de la Llei de pressuposts general s per a 
1994, sense necessitat, per tant, d'una regulaeió particular 
com la que propasa el text del Govern, el qual, per altra part, 
propasa que l'endeutament cobreixi fins i tot possibles 
anul-lacions deIs drets liquidats pendents de cobrar. Que 
significa aixó? Si aixó es consumas implicaria la necessitat de 
cobrir un defieit pressupostari, que no de tresoreria, davant 
el qual el Parlament, a l'hora d'autoritzar-lo, ha de disposar 
de tata la informaeió preeisa en relació amb l'impswt exacte 
a cobrir; és a dir, que mitjan¡;ant l'apartat 4 de l'article 19 el 
Govern reb una autorització per finan~ar amb aquest credit 
un possible deficit encobert, al qual el Parlament mai no pot 
donar el consentiment. 

Quant a l'article 27, que regula les operacions d'en
deutament, proposam que els drets liquidats als pressuposts 
d'ingressos per a operacions d'endeutament responguin a 
operacions certes concertades amb entitats financeres, que 
tenguin el suport amb contractes formalitzats amb aquestes 
entit~ts, i compromeses a aportar-hi el finan~ament concer
tato Es a dir, que no s'ha de poder donar el cas que s'hagi 
efectuat una despesa sense tenir assegurat el finan¡;ament 
corresponent, cal preveure que no es produeixin deficits 
encoberts. El pressupost té una dimensió temporal, si el 
Govern ja preveu que no necessitanl formalitzar l'encteuta
ment dins el 94 significa que assumeix que la despesa tampoc 
no es produinl dins el 94; per tant, si és així, si vostes ja 
presumeixen que no necessitaran concertar les operacions de 
credit, assumeixen que no faran la des pesa, el que han de fer 
és pressupostar un compromís de despesa plurianual, que és 
el mecanisme adient per a aquests casos. 

Finalment, proposam que el control financer i 
d'efidcia, a més de a instancia del conseller d'Econo
mia i Hisenda, es pugui realitzar a instancia de la Co
missió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament. 

Finalment, i quant a l'article 31, la número 
3504, i en aplicació de l'article 103, apartat 1, lletra h, 
de la Llei de finan ces, proposam una ampliació de la 
documentació a remetre al Parlament, en especial pel 
que fa als estats comptables de les empreses públiques 
prevists a l'article 4 del Decret 113/90, d'adaptació del 
Pla general de comptabilitat per a les empreses públi
ques de la Comunitat Autónoma. És a dir, que des de 
l'aplicació del Decret 113/90 les empreses públiques 
estan obligades a passar una informació trimestral al 
Govern i que, part d'aquesta informació, seria molt 
interessant que també es posas en coneixement del 
Parlament de les Illes Balears. Moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampa!. Per defensar les esmenes 
3674,3675,3676,3677,3678 i 3679 del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors dipu
tats. Sr. Conseller, tornam a ser a un deIs debats clau del 
pressupost de l'any 94 de la Comunitat Autónoma. 1 
voldria que el Govern i els diputats -els diputats que hi 
són presents- entenguessin que aquests tipus de debat no 
són uns debats merament tecnics; aquests tipus de de
bats, senyors diputats, senyors consellers, són debats 
polítics, perque aquí la nostra feina, quan pujam a 
aquesta tribuna, és una feina política, óbviament no és 
tecnica. 

1 ens trobam en aquest articulat amb el greu 
problema de l'endeutament. El títol del debat que pro
pasa la presidencia del Parlament, amb el qual tots 
estam d'acord, és: L'endeutament, concessió d'avals, etc. 
Per que el defineix així? Perque óbviament, per a qual
sevol ciutada d'aquesta comunitat autónoma, els proble
mes d'endeutament no són problemes només del deute 
que ha de pagar, més els interessos, la Comunitat Autó
noma, sinó que són els problemes a que ara, l'any que 
ve i a futur haura de fer front la Comunitat Autónoma 
pels més diversos conceptes que vostes es puguin imagi
nar: per deute públic directe; per deute públic indirecte, 
credits a mig i llarg termini, per credits a curt termini; 
per avals als quals s'hagi de fer front, d'una manera o 
d'una altra; bé amb ingressos afectats, ingressos no 
afectats, transferencies de capital, transferencies cor
rents; etc., peró, en definitiva, als quals haurem de fer 
front la Comunitat Autonoma. 

1 en aquests articles ens trobam el gran bessó de 
l'endeutament de la Comunitat Autonoma. Ens hi tro-
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bam, en prímer Uoc, els avals, els quals tenen dos sentits: un 
prímer aval, del qual podríem dir que és l'aval classic a 
ISBA, a l'actuació d'aquesta empresa d'ajuda i de refinan¡;a
ment de les empreses prívades, en la qual la Comunitat Au
tónoma participa amb un cinquanta i busques per cent, i que 
a molts de préstecs que avala aquesta empresa hi ha un se
gon aval que és d'ISBA. Nosaltres no hi tenim res a dir. En 
general, a aqueUs avals, la ComunÍtat Autónoma no hi fa 
front. 

Després ens trobam amb dos avals més, que ja són 
una altra história. El primer aval és d'IBASAN. La Comuni
tat Autónoma, sense massa imaginació, pro posa avalar per 
2.750 milíons de pessetes l'Institut Balear de Sanejament per 
a les seves inversions, nosaltres en dirÍem que per pagar els 
interessos deIs seus deutes , peró és una manera de dir les 
coses; comptablement poden ser per a inversions i poden ser 
per a interessos, óbviament per a interessos, interessos més 
impost d'amoritizació no es podria dur a aquest Parlament, 
peró per a inversions sÍ. Peró amb els comptes de la vella, 
els quals no agraden gens al conseller, peró que són els més 
clars de tots, és exactament igual. Vostes s'han plantejat que 
hi ha altres solucions, en lloc que la Comunitat Autónoma 
avali?, s'han plantejat que IBASAN podría intentar tenir alIó 
que es diu autonomia financera?, o és que és impossible?, 
s'han plantejat si es donaría qualque credit a IBASAN, si 
l'únic que es garantia per la Comunitat Autónoma és que, a 
dins el conjunt de subvencions que hi ha, una part seria per 
amortitzar aquelIs préstecs, i així no l'haurien d'avalar? El 
Sr. Reus ha sortit, i em sap greu perque eH ens parlava d'ac
tuacions imaginatives en aquest tema, s'han plantejat altres 
tipus de solucions financeres que no sigui la signatura del 
president de la Comunitat Autonoma? és que així és molt 
bo de fer donar credits, així és molt bo de fer per a qualse
vol entitat financera, no importa ni mirar el balan¡; d'IBA
SAN, al darrera hi ha la Comunitat Autonoma ( ... ), no es 
preocupin, al darrera, la Comunitat Autonoma avala i no hi 
ha cap tipus de problema. 

De totes maneres, jo crec que s'hauríen de plantejar, 
a dins aquest esfor¡; d'imaginació -del qual ens permetin que 
dubtem- que vol fer la ConselIeria d'Ordenació del Territori 
respecte d'IBASAN, que la Comunitat Autonoma avali 
menys; pero, a part d'aixo, nosaltres creim que és importan
tíssim que igual que tenim coneixement en aquest Parla
ment, tard, malament, de les quantitats globals deIs credits 
que subscriu la Comunitat Autonoma, en tenguéssim també 
deIs avals que signa, n'hauríem de tenir coneixement, i jo no 
vull que em diguin que han signat 235 avals per a préstecs de 
3 milions de pessetes que ha fet 3 ISBA a empreses petites, 
no és aixo que vull, sinó que em diguin: Per a ISBA, 250 
milions; a IBASAN, 2.750 milions, o més, o uns altres, no ho 
sabem, jo crec que aixo sería important. 

Un altre tema també molt important en aquest con
junt d'articulat és la proposta que ens fa la Consellería d'E
conomia i Hisenda -i ho deia el Sr. Sampol, i crec que ho 
dei a bé- de convertir en deute, en credits de la Comunitat 
Autonoma, el suposat deute o l'hipotetic deute, no vull dir 

suposat, l'hipotetic deute que una sene d'empreses 
tenen amb la Comunitat Autónoma, pendents logica
ment de recursos d'inconstitucionaltat, etc. Nosaltres 
creim que aixo és una practica, com a mínim perillo
sÍssima, perque pensam que no es tracta que enguany 
puguem treure els pressuposts d'ingressos o el deficit 
pressupostari de l'any passat a base d'aquest possible 
endeutament, no sabem quan estaran resolts, no els 
recurs de l'Estat, sinó els possibles recursos, que tampoc 
no els sabem, que puguin posar les empreses afectades, 
d'aixo no sabem res. Pero demanar que, de l'any 92, de 
l'any 93, i obviament de l'any 94, es pugui optar per la 
via del cn~dit per cobrir les previsions d'ingrés derivad es 
de la liquidació hipotetica de l'impost sobre medi ambi
ent ens pareix bastant fort. Nosaltres proposam que es 
pugui fer per al 94, primera cosa, perque pensam que si 
esta previst un ingrés de 2.850 milions més o menys -de 
2.000 milions o de 3.000 milions- per a l'any 1994 d'a
quest impost, i el Govern té la intenció, com a mínim 
de no tenir tan tes raons d'inconstitucinalitat a l'impost, 
com la més important, aquella que nosaltres ja deiem 
aquí, que l'impost es calcula sobre el patrimoni, quan és 
un impost sobre la venda o el consum -una cosa molt 
rara-, si poden salvar -o han de salvar- aquesta contra
dicció, que pot ser que faci inconstitucionalitat l'impost, 
nosaltres estaríem disposats que fos de 1994 que es 
poguessin endeutar. 

Pero també hi ha un afegit a aquest tema, i és 
que, resolt l'expedient, judicial o el que sigui, i havent de 
cobrar la Comunitat Autónoma x pessetes, vostes ens 
proposen liquidar per les x pessetes que cobren i no pel 
cn~dit subscrito Nosaltres hi dei m que no, que, liquidada 
la causa que ha fet anar a l'endeutament al Govern, el 
que han de fer és liquidar el credit, tot, en part o el que 
sigui, tot. En aquest aspecte són les nostres esmenes. 

Peró n'hi ha una altra, que és la que política
ment té, quant a terminologia de la llei, més importan
cia. Nosaltres els demanam una modificació de l'article 
31 de la Llei de finances. No em diguin, com em varen 
dir a ponencia i a comissió, que com hem de modificar 
la Llei de finances a una llei de pressuposts, supos que 
el conseller no s'atreviría a dir-ho, perque cada llei de 
pressuposts treuen modificacions de la Llei de finances; 
per tant, nosaltres també n'hi podem proposar una, de 
petitona. Imagini's, canviam dues paraules per altres 
dues, hi canviam "deute públic", a l'article 31 de la Llei 
de finances, per "operacions d'endeutament". És obvi 
que em podran dir: és que és molt més ample, operaci
ons d'endeutament. Sí, senyors diputats, sí Sr. Con se
ller, nosaltres mai no ens haguéssim imaginat que, feta 
la Llei de financers, vostes haguessin agafat al peu de la 
Uetra paraules textuals, deute públic per aixo que és 
deute público Vostes han interpretat, en contra del que 
és logic, pero ho han interpretat perque és el text de 
l'article, deute públic com deuda pública, títuLos de 
deuda pública, i n'han fet un; han dit: no hi tornarem, 
a aixo, és massa complicat, anem a una operació de 
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credit que ningú no ens controla, de la qual no hem de retre 
comptes a ningú, de la qual no hem de discutir els interessos 
en el Parlament. Res, tot en mans del Govern de la Comuni
tat Autónoma, i no ho comunica, si no li ho demanam, ben 
alerta a comunicar-ho. 

Nosaltres creim que aquesta petitíssima modificació 
de la Llei de finances és suficientment important com per fer 
una esmena, no modificaria practicament res, perque són 
dues paraules iguals, peró el Govern sí que hauria d'explicar 
i adequar les seves operacions d'endeutament a aBó mateix 
que abans va fer, l'any 84 -miri si en fa d'anys-, a les opera
cions de deute público 

Nosaltres creim que ara no hem de tornar a repro
duir el debat del deute directe o indirecte de la Comunitat 
Autónoma, peró sí que volíem dur a la darrera reflexió els 
membres del Govern, i vull dir per endavant que pensam que 
no és gens facil que reflexionin en aqueix aspecte els mem
bres del Govern, pero els ho direm. Pensin, senyors del Go
vern, que directament o indirecta, quan acabi l'any i ens 
enfrontem a l'any 1995, si vostes han complit el que tenen 
previst a aquests pressuposts, estarem en un nivell de cre
dits, deute, entre Comunitat Autónoma, empreses públiques 
i entitats pública, sobre 70.000 milions de pessetes. Pensin 
que en la situació de pressupost actual de la Comunitat Au
tonoma aixo es molt greu. En la situació de pressuposts de 
l'any que ve de la Comunitat Autónoma no sabem el greu 
que sera. Pero sí que els podem dir que per aquests camí, 
quan tenguem més competencies, el nivell d'endeutament 
pot batre tots els records. 

Nosaltres pensam que haurien de plantejar una polí
tica realista, realista, d'actuació financera; haurien de plante
jar una política d'aquesta comunitat auto noma quant a l'ob
tenció d'ingressos, i creure que no sempre, com ha creu el 
conseller d'Indústria, que creia abans que el mana queia de 
Madrid i ara pensa que el mana cau de Brussel-les, no sem
pre BrusseHes i Madrid han d'estar disposades a esmenar les 
seves equivocacions financeres, i que arribara un moment en 
que ni amb la més bona voluntat ha podran fer. O vostes 
posen remei a la situació d'Ibasan, a la situació de Foment 
Industrial, als desastres d' Agama, de Semilla, etc. o aquesta 
comunitat Autónoma tendra -té- un mal futur. Pensin-s'ho, 
perque l'administració, l'Estat, la feim tots, vostes també, 
encara que no ho creguin. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Pel tom de fixació de posició, 
té la paraula, en nom del Grup PP-UM, el Sr. Manuel Jaén. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores 
diputados. Voy a intentar resumir en cinco minutos, contra 
los treinta minutos que tienen ustedes, y ser lo más resumido 
posible en mi intervención, me disculpen si no me refiero a 
toda sus enmiendas, porque el tiempo es escaso. 

Nosotros también estamos preocupados por la 
situación de endeudamiento. Tal es así que nos causa 
verdadero pavor cuando vemos que el endeudamiento 
público a nivel del Estado es de casi 28 billones de pese
tas y casi el 50% del Producto interior bruto, pero tam
bién convendría que los ciudadanos de esta comunidad 
supiesen cuál es el déficit, la deuda, de esta comunidad 
comparativamente con otras. Por eso hay que referirse 
a los estudios económicos de la OCDE de hace pocos 
meses, y dejando a fuera las comunidades de derecho 
foral (Navarra y el País Vasco) y aquellas otras que van 
por la vía del artículo 151, remitimos, por tanto, a 
comparamos con nuestros homólogos, los que accedi
mos por la vía del 143. Resulta curioso comprobar 
como sólo una comunidad autónoma, sólo una, está 
algo mejor que la nuestra, al 1'7 en porcentaje del PIB, 
mientras que nosotros estamos al 2'2, el resto nos están 
muy encima. Son indicadores importantes. 

Sin entrar en contradicciones, y porque fijo la 
posición del grupo, sí es cierto que los conceptos de 
endeudamiento son muy distintos, tal es así que el en
deudamiento es un concepto mucho más amplio que el 
deuda. Basta acudir también a cualquier estudio, como 
el de a Caixa, a los estudios mensuales, para ver que 
dentro de un endeudamiento se recogen, además de la 
moneda metálica, deuda asumida, deuda perpetua, etc., 
pues eso, es un concepto más amplio endeudamiento 
que la deuda, y que aquí se viene cumpliendo puntual
mente con el artículo 103 de la Ley de finanzas, que se 
envía a través de la conselleria la información que 
procede. 

Para modificar la Ley de finanzas hay que tener 
voluntad política de modificarla, hay que venir aquí 
luego a defender la postura, y por último, y lo más 
importante, tener los votos, eso es fundamental; habrá 
que tener voluntad política, saber defender las enmien
das y que luego a uno le den la razón, para eso hace 
falta tener los votos en esta cámara. 

Hay una serie de enmiendas que afectan al tema 
de los avales. Yo creo que hay posturas que son más 
realistas y otras que son menos realistas. Ya dije que 
alguna postura del Grupo MIXTO en este aspecto era 
una postura realista, pero que los límites que se con
templaban en el proyecto de presupuestos eran límites 
máximos y que eran previsiones, que después, a la hora 
de la liquidación, ya veríamos qué era 10 que quedaba. 

No apoyaremos ninguna de estas enmiendas ni 
tampoco a las que quieren limitar las operaciones de 
tesorería, porque también están en unos límites razo
nables, otras comunidades están muy por encima de 
nosotros y otras no tienen ni tan siquiera límite. 

Por otra parte, entrar en cuestiones que afectan 
a aplicaciones de normas que ya vienen siendo propias 
en esta comunidad autónoma durante varios años, de 
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distribución entre los consejos insulares, nos parece que 
puede ser discutible, pero mantenemos la propuesta que 
tradicionalmente se viene haciendo aquí y no de modifica
ción del decreto de referencia. Eso es todo, Sr. Presidente, 
muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Jaén. A la disposició addicional primera, 
segona i tercera no hi ha esmenes, i passam a les disposicions 
addicionals quarta, cinquena, sisena, setena i vuitena, on hi 
ha esmenes del Grup Parlamentari PSM i EEM i del Grup 
SOCIALISTA. 

Per defensar les esmenes números 3505, 3506, 3507 
i 3508 del Grup Parlamentari PSM i EEM, té la paraula el 
Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gn'l.cies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
La disposició addicional quarta suspen la vigencia de l'article 
42 de la LIei de funció pública, el qual regula I'oferta anual 
d'ocupació pública. Al nostre entendre, l'oferta anual d'ocu
pació pública -aquesta- s'hauria de mantenir, almenys pel 
que fa a arees assistencials i de protecció del medi ambiento 
Aixó va en consonancia amb una esmena que veurem més 
tard, que proposa -i sense que serveixi de precedent- l'aug
ment de capítol 1 precisament per dotar d'agents forestals 
la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, la comunitat 
autónoma que té menys nombre d'agents forestals per hecta
rea de bosc. No cal dir que aquesta sí que es defensara amb 
els seus propis termes, perque és clar que els incendis fores
tals la justifiquen plenament. 

A la disposició addicional cinquena, de la qual també 
proposam la supressió, suspen I'artícle 69 de la LIei de fun
ció pública. Aquest article, especialment pel que fa al para
graf segon de I'apartat segon, comportaria una amplía discre
cionalitat de I'Administració, del Govern, per saltar-se els 
mitjans prevists reglamentariament per proveir places va
cants a l' Administració. Aquesta supressió de I'article 69 
atorga una gran discrecionalitat per proveir places vacants al 
Govern. 

La disposició addicional sisena deroga en la seva 
totalitat la LIei de creació i regulació de I'Institut de I'Admi
nistració Pública, de novembre de 1991. Han bastat dos anys 
perque l'Institut de I' Administració Pública, creat per llei, 
vegi com ara és enterrat, en principi definitivament. 

A I'Institut de I'Administració Pública, com a orga
nisme autonom administratiu, li corresponia la selecció, 
formació, actualització i perfeccionament deis funcionaris de 
l'administració autonomica, funcions fonamentals per al 
desenvolupament d'una correcta política de personal i milIo
ra deIs serveis públics. Hem de dir que en la practica totalitat 
de comunitats autonomes existeixen aquests tipus d'instituts 
per desenvolupar aquestes funcions. 

Que s'amaga darrera aixo?, per que la supressió 
de l'Institut Balear de I'Administració Pública? Primera
ment hem d'assenyalar que I'any 1993 hi havia 41 mili
ons pressupostats per a aquests institut, que s'han de
mostrat totalment insuficients per desenrotllar els cursos 
de normalització del catala, els quals veren disminuir les 
hores lectives de 70 per curs aSO, absolutament insufici
ent com han demostrat els resultats deIs examens de la 
Junta Avaluadora del Catala. Tampoc, durant 1993, no 
s'han impartít cursos de formació per al personal de la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears, suposam que 
per falta de pressupost. 

Per tant, si 41 milions foren insuficients, que es 
fara el 94 amb 13 milions de pessetes de pressupost per 
a totes aquestes funcions que feia l'Institut Balear de 
l'Administració Pública? Per tant, I'IBAP no s'hauria de 
suprimir, i les despeses de formació no poden disminuir. 
Amb els doblers que es destinen a aItres despeses, les 
quals nosaltres consideram superflues, contractes even
tuals, productivitat i gratificacions, "bufandes" -tal vega
da prest tendrem ocasió de parlar de les "bufandes", que 
enguany, segons ens han dit per distints conductes de 
gent Iligada al' Administració, les "bufandes ", més que 
bufandes són flassades d'aquestes que abriguen bé, i que 
abriguen, i bé, determinats alts carrecs-, ho podrien 
dedicar a la formació del personal, amb aixo es podria 
plantejar una política de formació en condicions. 

1 entre m a la disposició addicional setena, la 
qual, una vegada suprimit l'Institut Balear de l'Adminis
tració Pública a la disposició anterior, modifica I'article 
46 de la LIei de funció pública i autoritza el conseller de 
Funció Pública a proposar al Consell de Govern la crea
ció d'un organisme auto no m administratiu per a selecci
Ó, formació, actualització i perfeccionament deIs funcio
naris, és a dir, per a les mateixes funcions que es creava 
I'organisme autonom suprimit a l'article anterior, pero 
llavors afegeix al punt tres: "L'existencia de I'organisme 
autonom contemplat en el present article no podra ser 
en cap cas obligatoria 11. AIgú ens vol explicar aquest 
article? La realitat és que no I'entenem, i durant la 
tramitació en ponencia i en comissió han estat incapa
~os d'explicar-Io. És a dir, es 11 carreguen 11 -perque 
aquesta és la paraula-, defenestren, suprimeixen l'Insti
tut Balear de I' Administració Pública, un organisme 
autonom administratiu, a la disposició addicional sisen a 
i, a continuació, a la disposició addicional setena autorit
zen el conseller de Funció Pública a poder proposar al 
Consell de Govern la crea ció d 'un organisme autonom 
de caire administratiu. És que si no ho diu una llei, els 
consellers no poden fer propostes dins el Consell de 
Govern? el conseller de Funció Pública o un conseller 
qualsevol, el d'Economia i Hisenda, el d'Obres Públi
ques, si no estan autoritzats per una lIei, sigui la LIei de 
pressuposts ... no poden aixecar la ma i dir: Sr. President, 
propos aixo? I sobretot, llavors, l'article 3: "L'existencia 
d'aquest organisme", si el president hi deia d'acord, el 
crearem, lino podra ser en cap cas obligatoria". Jo he 
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estat incapa¡; d'entendre'l, i, aquestes mateixes paraules, les 
varem expressar dins comissió i el representant del PP-UM 
no hi va donar una explicació satisfactoria. 

Per tant, ens pareix surrealista, i entenem que aques
ta disposició s'hauria de suprimir i mantenir l'Institut Balear 
de l' Administració Pública, sobretot perque, tots els temes de 
formació del personal, és necessari que estiguin avalats per 
un institut, la figura de l'institut garanteix la independencia. 
En canvi, si aixo passa a ser un simple servei sota la direcció 
del conseller de Funció Pública, el qual, fora que tengui una 
doble personalitat, que es desdobli com aquests personatges 
de pel'lícula, és el secretarí general del Partit Popular, el 
qual té una funció molt important en la selecció, formació 
del personal. 

Per tant, mantenguin l'Institut Balear de l'Adminis
tració Pública, es deixin d'aquesta retorica de la disposició 
addicional setena, i tal vegada aquest pressupost -o aquest 
text articulat- sera un poquet més comprensible i coherent. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. S'hi mantenen les esmenes 
3681,3682 i 3683 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per 
defensar-Ies, té la paraula el Sr. Obrador. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Les nostres 
esmenes pretenen la supressió de les addicionals quarta, 
cinquena, sisena, setena i vuitena del text articulat, perque 
entenem que a través d'aquestes addicionals es modifica 
substancialment una llei concreta, que és la Llei de la funció 
pública en el seus articles 42, 69, 73 i 46, i, a més, se supri
meix en aquesta, no soIs se la toca, sinó que se la suprimeix, 
la Llei 10/91, de la creació de l'Institut Balear de l'Adminis
tració Pública. 

Senyores i senyors diputats, voldria fer una adverten
cia, que aquestes dues lleis, la Llei de funció pública i la llei 
que creava l'Institut Balear de l'Administració Pública són, 
tal volta, dues de les lleis que més consens han creat dins 
aquesta cambra. la Llei de funció pública va significar una 
passa en davant per articular, raonar, organitzar i -diríem
fixar objectius concrets a la funció pública d'aquesta comuni
tat. Creim que obrir-li una via d'aigua com pretenen a través 
d'aquestes addicionals sería, no soIs pel propi problema d'a
quests addicionals, sinó de cara al futur, un greu atac a allo 
que és l'articulació d'aquesta comunitat, i precisament en 
aquests moments en que per un costat es demana cada vega
da més una administra ció més efica¡;, una administració més 
proxima als ciutadans i una administració més professionalit
zada, i per tant també més coordinada entre les diferents 
administracions. Amb la supressió d'aquestes addicionals 
creim que faríem un favor important en aquest moment al 
futur deis funcionaris, al futur del paper que han de jugar 
aquests funcionarís en un moment també de transferencia de 

noves competencies i, per tant, de l'entrada de molts de 
nous funcionaris dins l' Admninistració autonomica. 

1 que es pretén amb aquestes addicionals? Es 
pretén primerament, com a objectiu, fomentar la discre
cionalitat -en dirÍem- en la convocatoria de les places, 
s 'intenta afavorir els serveis especials o la utilització deIs 
serveis especials dins segons quins carrecs, i es proposa, 
sobretot, l'eliminació de controls i la participació de 
diferents instancies i agents socials dins el que és la 
participació a l'hora de la selecció, la formació, fins i tot 
la promoció deIs propis funcionaris. 

Per tant, creim que aquestes addicionals prete
nen crear una opacitat, crear una obscuritat en la con
tractació i facilitar en certa manera un "enxufisme" res 
profitós per a la funció pública. Ho explicarem concre
tament. 

S'aprova, a través de l'addicional quarta, ter 
qualsevol convocatoria que al Govern interessi en un 
moment concret, mentrestant s'aturen la resta de les 
convocatories. Es passa directament a la Conselleria de 
la Funció Pública, per tant, les proves de selecció per a 
l'ingrés, la formació permanent, l'organització deIs 
cursos específics per a l'accés a graus superiors i s'eli
mina totalment la coordinació entre les diferents institu
cions, en aquest cas institucions locals, institucions deIs 
consells insulars i ajuntaments, i sobretot es romp la 
possibilitat, ja que no la realitat, de la coordinació amb 
l'institut, amb l'Institut Nacional d'Administració Públi
ca (INAP). 

Per aixo entenem que aquestes esmenes prete
nen un objectiu important, que no es cre! aquesta situa
ció, que podria dur a greus conseqüencies l'Administra
ció. 

1 parlam sobretot de la supressió de l'Institut 
Balear de l'Administració Pública, institut que tots cele
bravem en aquest Parlament com una passa endavant, 
com una important tasca de cara al futur i que s'havia 
d'animar aquest institut per ser el lloc de trobada, de 
discussió i, sobretot, ellloc de programació de la forma-
ció deIs nostres funcionaris. 1 vet aquí que ens desapa
reix al cap de dos anys de la seva constitució l'institut. 
Pero si bé aquest institut, de fet, des del principi ja va 
tenir una vida molt languida, una vida de la qual cada 
vegada que demanavem per ella al conseller ens parlava 
que tenia un gran futur, "tiene mucho futuro el Instituto 
Balear de Administració Pública ", deia el conseller de 
Funció Pública dia 28 d'octubre del 92. 1 el seu director, / 
el director de l'IBAP, parlava que "está en sus primeros 
pañales y es necesario darle buenas inyecciones de forta
leza, de rigor, de seriedad ", i es parlava que s'havien 
contractat veinte personalidades, tanto nacionales como 
extranjeras, y lógicamente locales, para que impartan 
conferencias y mejoren La formación de nuestros funcio
narios. 1 el mate ix conseller, en parlar de I'IBAP, deia 
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que era un futur important de cara a allo que deia ell, "im
pulsar i extenderlo en la Administración local, insular y tam
bién en la local y central ". Per tant, ens trobam amb tots 
aquests bons desitjos deIs quals es parlava l'any 92, i que dins 
el mateix pressupost del 93 ja patien, perque ens trobam que 
dia 30 de setembre, deIs pressuposts del 93, encara no se 
n'havia desenvolupat ni el 37%, segons les dad es que ens 
facilitava la Conselleria d'Hisenda. 

Aquest institut ens el fan desapareixer, ens el volen 
fer desapareixer, amb un article simplement del text articulat 
de pressuposts del 94. Aixo sí, pretenen crear un altre tipus 
d'organisme, un organisme que, com diuen, sera potestatiu, 
es podra. crear, que sera un organisme autonom, del qual, 
com deia el Sr. Sampol, es poden crear tots els que vulguin, 
sera de caire administra ti u i sera adscrit a la mateixa Conse
lleria de la Funció Pública a fi de coadjuvar a la selecció, 
formació, actualització i perfeccionament deIs funcionaris, i 
aixo sí, mai no sera obligatori que funcioni. Aquesta mateixa 
voluntat discrecional, aquesta mateixa voluntat d 'obscuritat, 
la trobavem fins i tot a l'hora de constituir el mateix consell 
rector de l'Institut Balear d'Administració Pública, es va 
tardar més d'un any a constituir-ne el consell rector, encara 
no s'ha fet cap reglament que regulas el seu funcionament i, 
a més, ni tan soIs, com manava la mateixa introducció, l'ex
posició de motius i el mateix articulat de la llei que creava 
l'Institut Balear d'Administracióm Pública, s'han pres con
tactes o s'ha signat convenis amb l'Institut Nacional d'Admi
nistració Pública ni amb les diferents administracions. Evi
dentment que el resultat de tot aixo era una voluntat clara, 
ja des del principi, que aquest institut no tengués la transpa
rencia adequada ni l'eficacia que demanava la propia llei; 
per aixo no es dota suficientment, per aixo no es posa inte
res a fer-Io funcionar i per aixo mateix els sindicats que 
participa ven en aquest institut i les entitats locals que també 
hi havien de participar veien com els seus objectius no es 
duien a terme. 1 quan, al mateix conseller, se li demanaven 
els objectius i projectes, perque a la memoria mateixa deIs 
pressuposts de l'any 93 a penes hi havia unes paraules que 
fixassin objectius a un aspecte tan important de l'Administra
ció pública com és la formació del propis funcionaris, deia 
que el 93 presentaria una memoria i uns programes, els quals 
se'ns faria arribar a tots els consellers. Jo crec que ja hi havia 
una voluntat que aquest institut desaparegués, que aquest 
institut quedas en mans del propi conseller i que fos el propi 
éonseller qui, d'una manera totalment lliure i sense cap lliga
ment, intentas o intentas i fon~as allo que seria tant la pro
moció, l'accés a la funció pública, com la formació continua
da deIs propis funcionaris, com l'accés a al tres indrets. 

Creim que avui hauríem de reflexionar -i torn a aBo 
que deiem primerament- en el sentit del paper important 
que podria jugar en aquesta comunitat un institut participat 
i participatiu, un institut que es preocupas, amb objectius 
concrets, per la formació deIs nostres funcionaris i que, evi
dentment, soIs es pot fer amb la participació deIs mateixos 
funcionaris i de les institucions a les quals, com a tals, per
tany la formació d'aquests funcionaris. Creim que eliminar 
l'IBAP, eliminar aquest institut, no afavorira gens, en un 

moment en que parlam precisament del creixement a la 
nostra comunitat de noves competencies, de nous objec
tius, de noves finalitats. No creim que sigui un problema 
de més recursos, creim que n'hi hauria prou per donar 
a aquest institut per complir els seus objectius, creim 
més a viat que és una voluntat d'entorpir, una voluntat 
d'afavorir en aquest sentit la discrecionalitat del conse
ller i entorpir la participació de les altres instancies, que 
tenen la mateixa obligació que té el mateix conseller, 
tirar endavant amb la formació deIs nostres funcionaris. 
Moltes gracies. 

(L 'Hble. Sr. Vice-president segon substitueix 
l'Hble. Sr. Vice-president primer en la direcció del de
bat). 

EL SR. PRESIDENT: 

MoItes gracies, Sr. Diputat. Fixació de posici
ons? Pel Grup Parlamentari PP-UM, té la paraula el Sr. 
Jaén. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Quiero referirme 
a lo que son las enmiendas presentadas por todos los 
grupos, algunas comunes, referidas al Instituto Balear de 
la Administración Pública. Yo creo que a veces se con
funden lo que son las facultades de las administraciones 
y de estos institutos, se confunde -repito- lo que es la 
selección -repito:selección del personal- con lo que es la 
formación y el perfeccionamiento. 

La Administración del Estado desde hace años 
tiene un reglamento de selección del personal, yo tengo 
que decirles, para que quede constancia en el Diario de 
Sesiones, que el INAP, el Instituto Nacional de la Admi
nistración Pública, no selecciona los funcionarios, per
fecciona, hace cursos, en convenios con comunidades 
autónomas muchas veces, pero no tiene nada que ver 
una cosa con la otra. 

y como se alude a discrecionalidad del conseller 
de la Función Pública, también convendría dejar cons
tancia hoy de tres decretos: uno de ingreso, otro relativo 
a la acción social y otro de provisión de puestos de 
trabajo y promoción profesional. Ninguno de estos tres 
decretos, ninguno, tiene un voto en contra por parte de 
los representantes del personal de la Administración; yo 
creo, en consecuencia, que estos decretos, cuando pasen 
el filtro obligado del Consejo de Gobierno y se publi
quen, ustedes verán que esa facuItad de que hablan del 
conseller de la Función Pública no es tal, sino que aquí 
estará regulado y publicado en el BOCAIB. 

¿Qué es lo que mueve al Gobierno en esta su
presión del instituto? En principio había un artículo de 
la Ley de la función pública que obligaba al Gobierno a 
crear el instituto, le obligaba, había un imperativo legal, 
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de esta manera habrá una facultad del conseller, que la pro
pondrá al Consejo de Gobierno, y no valen aquí situaciones 
-si se quieren ridiculizar, me parece que no vienen al caso
de que entonces será una facultad de hacerlo o no hacerlo, 
el conseller podrá, no estará obligado. Pero me refería a esa 
voluntad, y la voluntad no es otra, la de esta supresión, yo 
les digo esto para que lo conozcan, ya lo expuse en la comi
sión, que intentar que el gasto público, allá donde se pueda 
recortar, se recorte. Por tanto, esa es la voluntad, no es otra; 
otras interpretaciones que se hagan es como o que se dice en 
las revistas de artículos de opinión: La revista no se respon
sabiliza de la opinión del articulista. Por tanto, es el articulis
ta ( ... ) portavoz de los grupos el que es responsable de su 
propia opinión y de su propia interpretación de esta circuns
tancia, de este acontecimiento, de este hecho. 

En cuanto a la oferta pública de empleo, también lo 
dijimos, hay una voluntad que, examinándola comparativa
mente a la luz de otros proyectos de presupuestos, es la 
misma. Sólo les leeré lo que dicen los presupuestos generales 
del Estado, sin que sirva de precedente, porque desde luego 
no es modélico en el tema de personal, dice así, en su título 
tercero: liLa suspensión de la oferta pública de empleo, cuyo 
fundamento textual es el control del gasto y la racionaliza
ción del sector público ". ¿Qué sucede aquí? Que también 
se obligaba al Gobierno a que publicase la oferta de empleo 
público y que cubriese los puestos, pues quedará una facul
tad del conseller en casos excepcionales, si así lo cree. En 
estos momentos habrá plazas vacantes en la plantilla que, 
por circunstancias que antes comentaba, conviene, en benefi
cio de ese desideratum que todo administrador público tiene, 
ahorrar unos créditos de los cuales seguramente no es nece
sario que se disponga de hecho. Todas estas son comunes, 
tanto al Grupo SOCIALISTA como al Grupo PSM i EEM. 

En definitiva, simplificación administrativa y funcio
nal, que se deriva de esta supresión, y regulación del perso
nal de acuerdo con los puestos de trabajo. Eso es todo, Sr. 
Presidente, muchas gracias. 

(El Molt Hble. Sr. President repren la direcció deL 
debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. 

Passam al bloc número 7, disposicions addicionals 
novena i desena. 

Per fer la defensa de les esmenes del Grup PSM i 
EEM, té la paraula el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
En relació amb aquesta disposició, i ens referim a la disposi
ció addicional desena, que va ser objecte d 'un nou redactat, 
pero, en definitiva, l'esperit és el mateix. En relació amb 

aquesta disposició, aixÍ com la majoría de disposicions 
que modifiquen la Llei 2/89, de funció pública, hem 
d'assenyalar que a la Llei de pressuposts ha de tenir un 
contengut especialment economic, i és una mala tecnica 
parlamentaria utilitzar-les com a caixó de sastre per 
modificar determinats aspectes de la Llei de funció 
pública que requereixen -necessitaríen- d'una tramitació 
específica. 

La Llei de pressuposts no pot ser el marc que 
desenrotlli la Llei de funció pública, no només aixo, 
sinó que també entra a desenrotllar la Llei 4/92, de 
creació de SERBASA i la Llei general de sanitat; més 
endavant, en el proper bloc d'esmenes, tendrem ocasió 
d'estudiar jurisprudencia del Tribunal Constitucional en 
aquest sentit. 

Quant a la possible iHegalitat d'aquesta disposi
ció, ja que a l'article 73 de la Llei de funció pública no 
figura el suposit de serveis especials per a funcionaris 
que siguin adscrits a una empresa pública de naturalesa 
privada, és a dir, amb aquesta disposició el que es fa és 
intentar cercar una solució per al personal funcionari 
que quedara adscrit a l'hospital Joan March mitjan~ant 
una empresa pública que es regeix amb la jurisdicció 
privada. Tampoc el Parlament de les Illes Balears no pot 
introduir un nou suposit a l'article 73 de la Llei de 
funció pública, ja que aquest, l'article 73, és una repro
ducció gairebé textual de l'article 29 de la Llei 30/84, de 
reforma de la funció pública, artic1e i llei considerats 
base del regim estatutari deIs funcionaris públics, a 
l'empara de l'article 149.1.18 de la Constitució, en con
seqüencia aplicable a totes les administracions públiques. 
És a dir, en resum, que amb aquesta dísposició addicio
nal el que fan és modificar legislació basica de l'Estat, 
i ni aquest Parlament ni el Govern tenen competencies 
per fer aixo. 

Com que hem tengut coneixement pels mitjans 
de comunicació que algun sindicat podria presentar 
recurs al Tribunal Constitucional, és molt possible que 
no resistesqui aquests recursos, aquesta dísposíció addici
onal. 

Més endavant, en el proxim bloc d'esmenes, 
dedícarem un poquet més de temps a analitzar sentenci
es del Tribunal Constitucional que avalaran aquestes 
paraules, mentrestant creim que és entrar en una mala 
dinarnica la modificació de Beis vía Llei general de pres
suposts. 

Per si aixo no bastava, l'apartat quart d'aquesta 
disposició dóna carta blanca al Govern per regular tot 
el que es refereix al Serbasa. Si coneixem la practica 
quant a contractació de personal de les empreses públi
ques, hem de tremolar, hem de tremolar perque el Go
vern té una tradíció molt delicada en aquest sentit. 
Moltes de gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Sampol. Pel Grup SOCIALISTA, té la 
paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sr. President, és per una qüestió d'ordre. Em pareix 
que el debat era de les disposicions addicionals 8 i 9, és que ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Novena i desena. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Novena i desena, exacte, és que ens ha confós un poc 
la intervenció del Sr. Sampol. 

EL SR. PRESIDENT 

Efectivament, el Sr. Sampol ha entrat en la qüestió 
de Serbasa, la qual no era objecte en aquest moment de ... , és 
el próxim bloc. 

Fa ús de la defensa de la 3684, de la seva, el Grup 
Parlamentari SOCIALISTA? 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

No, en fara ús la Sra. Riera. Jo només volia dir que 
a la millor s'ha produH una confusió per la modificació de 
les disposicions addicionals en aplicació de noves disposicions 
addicionals. 

EL SR. PRESIDENT: 

Tranquil, Sr. Alfonso. Ja ho tenc clar, som a l'esme
na 3684. Pel Grup SOCIALISTA, té la paraula la Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA 1 MADURELL: 

Moltes gracies, Sr. President. Senyores diputades, 
seny~iputats. Amb l'esmena 3684 el nostre grup demana 
la supressió de la disposició addicional novena d'aquest arti
culat, perque considerem que el seu contingut és una temeri
tat conceptual i a l'hora una matusseria formal. Considerem 
una temeritat conceptual que en una comunitat autónoma no 
sigui un organisme autónom el que estigui encarregat de dur 
el pes de l'activitat estadística, pensem que només un orga
nisme autónom pot tenir la capacitat necessaria per garantir 
la neutralitat operativa en l'aplicació de la metodologia esta
dística, la publicació i la difusió deIs resultats, en la preser
vació del secret estadístico 

El que vostes proposen és per a nosaltres un signe 
c1ar d'involució democratica, i no hi podem estar mai d'a
cord. A més a més, només un organisme autónom és l'ins
trument jurídic que permetria una autonomia funcional, 

circumstancia que, tenint en compte la distribució insu
lar del nostre territori, malgrat ser una comunitat autó
noma uniprovincial, facilitaria aconseguir una major 
flexibilitat i eficacia. Peró en aixó, que ja ho hem de
nunciat repetidament, i vostes, encara que hi fan el sord, 
ho coneixen perfectament, no insistirem més. Anem, 
dones, immediatament al segon deIs arguments. 

Considerem una matusseria formal com s'ha 
escrit aquesta disposició addicional novena. EIs demos
traré, senyores i senyors diputats, que aquesta disposició 
addicional novena fa referencia al no res, m 'explicaré. 

Comencem pel primer paragraf, on diuen: 
"L'Institut Balear d'Estadística, creat pel Decret 100/84, 
de 13 de setembre, passa a denominar-se Servei Balear 
d'Estadística i Demografia", aixó aparentment és un 
simple can vi de nom, peró anem mes endavant, diuen al 
paragraf tercer: "Es mantenen les finalitats i funcions 
regulad es als artic1es 1 i 3 de l'esmentat Decret 100/84, 
de 13 de setembre, i es deroguen els articles 2, 4 i 5". 
Anem, dones, al Decret 100/84, de 13 de setembre, a 
veure que diu, ja ho veuran, sen yo res i senyors diputats. 
El decret esmentat és el decret de creació de l'Institut 
Balear d'Estadística, que consta de cinc artic1es; el pri
mer fa referencia a les finalitats, el segon a l'estructura 
i la plantilla, el tercer a les funcions, el quart a la depen
dencia i el cinque al regim económico aquesta disposició 
addicional novena diu que mantenen el primer, és a dir, 
les finalitats, es "carreguen" l'estructura, que és el se
gon, és a dir, es "carreguen" l'existencia del departa
ment d'estadístiques demografiques i socials, l'existen
cia d'un departament d'estadístiques económiques, un 
departament de treball de camp, un altre d'explotació de 
dades, etc., i curiosament a l'artic!e tercer, que l'hi man
tenen, s'expliquen les funcions d'aquests departaments 
que s'han Ilcarregat", diuen: "Són funcions própies del 
departament d'estadístiques demografiques" tal i tal, 
"del departament de treball" tal i tal. Senyores i senyors 
diputats, ja sabem com es poden ca~ar elefants a 1 'illa de 
Mallorca, el problema és que, com que no hi existeixen, 
els elefants, no els podrem ca~ar maL Peró esperin, que 
encara no s'ha acabat. Aixo era l'article 3, el quart, que 
també queda derogat, entre altres coses diu el següent: 
"Per a l'aconseguiment de les garanties necessaries per 
actuar amb la responsabilitat que exigeix el Reial Decret 
1506/84, de 4 de juliol, en les relacions amb l'Institut 
Nacional d'Estadística, l'IBAE queda integrat dins els 
serveis que depenen de presidencia. Bé, ara aixo se 
suprimeix. Primerament, es veu que aquí no cal garantir 
res, peró, a part d'aixó, el Reial decret 1506/84, de 4 de 
juliol, és el decret del Ministeri d'Economia i Hisenda 
sobre l'aplicació del secret estadístic a les comunitats 
autónomes, el qual exigeix que per a 1 'intercanvi d 'infor
mació i per a qualsevol altra relació lligada a la relació 
estadística entre l'Institut Nacional d'Estadística i els 
organismes estadístics de les comunitats autónomes, 
aquestes s'han de sotmetre al secret estadístico Per aixó 
el Govern d'aquesta comunitat autónoma va publicar el 



OIAR! DE SESSIONS / Núm. 98/ Fascicle 2 / 20, 21 i 22 de desembre del 1993 

Oecret 12/85, de 14 de febrer, que designava l'Institut Balear 
d'Estadística, depenent de presidencia, com a dipositaria del 
secret estadístico 

Si aprovem aquesta disposició addicional novena, 
com que l'IBAE com a tal no existira, no hi haud dipositari 
del secret estadístic, per tant, no hi haud. relacions amb 
I'Institut Nacional d'Estadística, perque, com he dit, el Reial 
Decret 1506/84, de 4 de juliol, per a 1 'intercanvi d 'informació 
entre l'Institut Nacional d'Estadística i els organismes esta
dístics de les comunitats autonomes, aquestes s'han de sot
metre al secret estadístico Per tant, l'únic article del Oecret 
11/84, de 13 de setembre, de creació de l'IBAE, que ens 
quedava, que n'era el primer, com que parla de negociar amb 
l'Institut Nacional d'Estadística, etc. tampoc no té sentit. 1 
el decret de creació de 1 'IBAE queda buit, o si ha volen 
d'una altra manera, queda com un decret sense articulat. 

Per tant, si aprovam aquesta disposició addicional, 
com que l'IBAE deixa d'existir en la seva totalitat, el que no 
existeix no es pot canviar de nomo 

Bé, i el que ja em sembla que no té qualificatiu és 
el que diuen al paragraf segon, diu que "malgrat el que s'es
tableix al paragraf anterior", és a dir, el canvi de nom, "el 
conseller de la Funció Pública podra autoritzar que, en les 
relacions amb el Servei Balear d 'Estadística amb els organs 
de les administracions públiques amb funcions estadístiques 
o demografiques, pugui mantenir la denominació formal 
d'Institut Balear d'Estadística", aixo és tant com dir que el 
conjunt vuit a partir d'ara es dira Servei Balear d'Estadísti
ca, i que, a més a més, quan convingui, li podrem dir Institut 
Balear d'Estadística. No sé a qui valen enganyar, pero crec 
que derogant aquesta disposició almenys no farien riure. 
Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Riera. Fixació de posicions? Pel Grup 
PP-UM, Sr. Jaén, té la paraula. 

EL SR JAÉN 1 PALACIOS: 

Muchas gracias Sr. Presidente. Ya hemos argumenta
do en nuestra anterior intervención cuál era el objetivo pri
mordial que llevaba al cambio de las funciones asumidas por 
el IBAP, y también ahora, en este caso, por el IBAE, porque 
son las mismas. 

Efectivamente, la Ley 12/89, en sus artículos 32 y 
33, regula ese secreto estadístico al que hace referencia la 
diputada portavoz del Grupo SOCIALISTA, por eso queda 
garantizado también perfectamente por este servicio, porque 
tampoco se nos ocurre a nosotros que habiendo, que existien
do, en todos los ministerios unos servicios de estadística, en 
todos los ministerios existe un servicio de estadística, que a 
veces se llama de estadística y publicaciones, eso no significa 
que no se garantice el secreto de la estadística. 

Por tanto, Sr. Presidente, expuesta esta postura 
de nuestro grupo, no apoyaremos ninguna de las en
miendas que aquí se han presentado respecto a la dispo
sición adicional vuitena. Muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Supos que ha estat un lapsus, 
pero som a les disposicions addicionals novena i desena. 

Passam al bloc número vuit, format per les 
disposicions addicionals onzena, dotzena, tretzena i 
dessetena. En aquest bloc hi ha l'esmena -per aclarir
nos- 3685, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Té la 
paraula per fer la defensa d'aquesta esmena, el diputat 
Sr. Pons. 

EL SR PONS 1 PONS: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. El 
sentit comú ens diu que si volem desenvolupar una llei 
o si la volem modificar no pot ser mai que utilitzem els 
pressuposts generals de la Comunitat Autonoma per 
procedír a aquestes tasques. Pero en materia de norma
tives, de decrets, de legislació, ja hem perdut la capacitat 
d'espantar-nos; allo que havia de ser dotar els consells 
insulars de determinad es competimcies resulta que es 
converteix en un dret d'ingerencia en els consells insu
lars, hi ha una vertadera perversió legislativa en aquesta 
comunitat auto noma, sempre amb una mateixa finalitat: 
concentrar poder en el Consolat de Mar -els tords ma
llorquins, que res ens n'escapi-. Ha varem advertir quan 
tramitavem la Llei del Servei Balear de la Salut, una 
concentració de poder al Consolat de Mar, i d'aquelles 
pluges, aquests fangs, per si algú no ha entén: De aque
llos polvos, estos lodos. 

1 ara, quan han comen~at a desenvolupar el 
Servei Balear de la Salut, han llan~at dues iniciatives 
diferents. Primera, logicament, les previsions d 'aquest 
Servei Balear de la Salut, pero una altra, que és el nou 
model sanitari anunciat pel Sr. Cabrer, que consisteix, 
com vostes saben, en finan~ament públic i gestió priva
da, se suposa que aquesta gestió privada fara tota una 
serie de miracles i tendra més eficacia que la gestió 
pública. 

Pero és ciar, fan un decret, anuncien primera
ment que faran una empresa, Gestió Sanitaria de Ma
llorca (Gesama) -o amb diferents versions, com s'ha dit-, 
i resulta que s'inicia un procés de contestació, aquest 
decret té una legalitat dubtosa, i aleshores, en el mo
ment de tramitar la Llei general de pressuposts, a l'arti
culat, a través d'aquestes disposicions addicionals s'in
tenta arreglar el bullit, s'emparen en la Llei de la funció 
pública, en la Llei general de sanitat, en la Llei del Ser
vei Balear de la Salut, i és molt curiós que una !lei pres
supostaria, no una llei del Servei Balear de la Salut, 
autoritza el Consell de Govern per a la creació per de-
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cret, a proposta de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Soci
al, de qualsevol deis ens, no el que tenim fet, de qualsevol, 
que fa referencia a l'article 7 de la LIei del Servei Balear de 
la Salut. 

1 a més a més, hi ha una cosa molt divertida, que ho, 
que som present en aquesta cambra des del 83, i no precisa
ment estic en silenci, sinó que he intervengut en mol tes 
materies, entre elles la sanitat, no havia vist mai que una llei 
pressupostaria -escoltin bé- es convertís en una revalida; és 
clar, disposició addicional dotzena -escoltin bé-: "A tals 
efectes es considera inclosa a l'anterior autorització", una llei 
que dóna autoritzacions, i es convalida la creació, per decret 
del Consell de Govem, de l'empresa pública Gestió Sanitaria 
de Mallorca. 1 on hem arribat?, que una llei de pressuposts, 
en virtut de disposicions addicionals, convalida la creació per 
decret?, o feia figa la part legal d'aquest decret?, o no era 
legal?, que passa aquí? Que davant unes protestes deis sindi
cats, davant unes accions legals en contra d'aqeust decret, es 
volen curar en salut, i diuen: Bé, ara ja no sera per decret, 
alerta, ara ja tendrem l'emparament de la LIei general de 
pressuposts. És que aixo és una vertadera "cutreria" legislati
va; si el decret no és salid, fora; si se n'ha de fer una llei, 
que se'n faci una llei, que es dugui al Parlament i que s'hi 
debatin els temes. És clar, passa una cosa molt senzilla, els 
pressuposts, com que és la superllei de l'any, i on van cente
nars d'esmenes, aixo, em pareix que ho pensaven passar per 
davallla taula, i els hi hem trobat, els hem trobat que conva
liden i fan rev:Hides de decrets. 

Realment jo cree que aquesta comunitat autonoma, 
de governar, governa bastant malament, pero d'invents legis
latius, n'haurem fets molts, avui en veim un altre. 

En definitiva, sen yo res i senyors diputats, creim que 
aixo no és el lloc on modificar la LIei del Servei Balear de 
Salut, ni per convalidar decrets, ni per donar cara de natura
lesa legal a una cosa que és dubtosa. Si tenen capacitat i si 
tenen coratge polític, duguin aquests temes al Parlament, i 
debatrem d'una manera solida el nou model sanitario De 
moment cree que el que s'ha de fer és el que feim ara, de
nunciar una temptativa de legislar sobre una materia sobre 
la qual els\essuposts no hi tenen res a dir. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. En tom de fixació de posicions, 
Sr. Sampol, pel Grup PSM i EEM, té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Sen yo res i senyors diputats. 
Fixarem posició en relació amb aquesta esmena del Grup 
SOCIALISTA i explicarem els motius pels quals compartim 
totalment aquests criteris. 

La LIei 1/86, de finances de la Comunitat Autonoma, 
diu ben clar que "seran objecte de llei del Parlament de les 
IlIes Balears les materies següents", i a l'apartat i) posa la 

crea ció d'empreses a que es refereix l'article 6 d'aquesta 
lIei. Bé, el debat pot ser si la llei de pressuposts és una 
llei a la qual es refereix la LIei de finances de la Comu
nitat Autonoma, pero fa unes setmanes varem veure 
una notícia a El país: El portaveu del Grup de Conver
gencia i Unió presentava una esmena als pressuposts de 
la Generalitat de supressió d'un article que creava una 
empresa pública de telecomunicacions, i el portaveu -el 
Sr. Raimon Escuder- argumentava que havia estat un 
lapsus, ja que la creació d'una empresa pública, per llei 
de pressuposts, era inconstitucional. 

Hem cercat jurisprudencia a aquest respecte, i 
hi hem trobat tres sentencies, la lectura de les quals els 
recomanam; la sentencia del Tribunal Constitucional 
65/87, de 21 de maig, diu: "No puede, por tanto, descar
tarse la posibilidad de que la inclusión injustificada de 
materias no relacionadas con la disciplina presupuestaria 
suponga una restricción ilegítima de las competencias del 
poder legislativo al disminuir sus facultades de examen y 
enmienda sin base constitucional", la sentencia del Tri
bunal Constitucional 65/90, de 5 d'abril, diu: "La regula
ción injustificada de una materia no estrictamente presu
puestaria mediante las leyes anuales de presupuestos 
puede, por la incertidumbre que origina, afectar al princi
pio de seguridad jurídica", i afegeix: "La Constitución, 
en su artículo 134.2, configura como núcleo de la ley de 
presupuestos un contenido mínimo, necesario e indispo
nible que ha de estar constituido por los presupuestos en 
sentido estricto, esto es, la previsión de ingresos y la 
autorización de gastos", i finalment, la sentencia del 
Tribunal Constitucional número 76/92, de 14 de maig, 
declara anticonstitucional una modificació de la LIei 
general tributaria, LIei general tributaria que podría 
tenir relació amb la llei de pressuposts, que podria ser 
un d'aquests casos, fins i tot una modificació de la LIei 
tributaria és declarada anticonstitucional, i per a aixo 
empra, el Tribunal Constitucional, aquests arguments: 
"Para delimitar el ámbito dentro del cual debe moverse 
necesariamente la inclusión en las leyes de presupuestos 
de las materias que no constituyen el núcleo esencial 
mínimo e indisponible de las mismas, el Tribunal ha 
establecido dos condiciones: 1) La conexión de la mate
ria con el contenido propio de este tipo de leyes. 2) La 
justificación de la inclusión de esa materia conexa en la 
ley que aprueba anualmente los presupuestos generales "" 
i respecte d'aquesta segona ens diu: "La inclusión injusti
ficada de estas materias en la ley anual de presupuestos 
hemos sostenido que pueda ser contraria a la Constitu
ción por suponer una restricción ilegítima de las compe
tencias del poder legislativo, al disminuir sus facultades 
de examen y enmienda sin base constitucional, y por 
afectar al principio de seguridad jurídica, debido a la 
incertidumbre que una regulación de este tipo origina", 
per acabar diu: El cumplimiento de estas dos condiciones 
resulta pues necesario para justificar la restricción de las 
competencias del poder legislativo, propia de las leyes de 
presupuestos, y para salvaguardar la seguridad jurídica 
que garantiza el artículo 9.3, esto es, la certeza del dere-
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cha que exige que una ley de contenido constitucionalmente 
definido, como es la Ley de presupuestos generales, no con
tenga más disposiciones que las que corresponde a su función 
constitucional ", i a continuació ve la decisió, que declara 
inconstitucional la modificació de la Llei general tributaria. 

Per tant, senyores i senyors diputats, senyors del 
Govern, estam en un terreny molt perillós, poden ser vulne
rats els drets deis diputats d'aquesta cambra, el dret de co
neixer... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Sampol, fixi la posició, per favor. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Sí, gracies, Sr. President. Creim que hem donat 
motius suficients per justificar el nostre vot afirmatiu a 
aquesta esmena del Grup Socialista, i els brindam aquesta 
documentació, per si consideren fins i tot necessari fer un 
recés per estudiar-la, perque estam dins un terreny bastant 
perillós. Moltes de grikies. 

EL SR.PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Pel Grup PP-UM el Sr. Jaén té 
la paraula. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, en 
cuanto a la capacidad de sorpresa, yo creo que nadie tiene 
que sorprenderse ya con validar decretos por la vía de ley, 
porque después de la expropiación de Rumasa, que se conva
lidó en el Congreso, pues nadie tiene que quedar sorprendi
do, porque aquí no se llega a tan alto nivel. 

Yo sí tengo que decir que ante el compromiso de 
racionalizar el gasto público y la administración, cuando se 
plantea por una parte derechos legítimos de funcionarios y 
de empleados de la Comunidad, se tiene que acudir a alguna 
otra vía que facilite tanto la movilidad geográfica como la 
funcional. Eso por una parte. Y tengo que reconocer que no 
es una práctica habitual que las leyes de presupuestos modi
fiquen otras normas de carácter sustantivo, no es normal. N 
o es normal no quiere decir que no haya excepciones en las 
cuales esté justificadas. Tampoco es la primera vez que aquí 
se hace. Por tanto, yo creo que visto esto lo que procede es 
rechazar todas esas enmiendas y agradecer la lección que el 
Sr. Sampol de aspectos jurídicos aquí nos ha ofrecido. Mu
chas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Passam al següent bloc, que cor
res pon a disposicions addicionals catorzena, quinzena i setze
na. Per fer la defensa de les esmenes 3512, 3513 i 3514, del 
Grup PSM 1 EEM, té la paraula el diputat Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats, l'es
mena 3512 és de modificació de la disposició addicional 
tretzena. Em pareix que és la que fa referencia a l'em
presa que es crea, una empresa de serveis telematics. És 
aquesta, eh? 

EL SR. PRESIDENT: 

Efectivament, Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Bé, no ens estendrem en 
el que hem parlat fa un moment de creació d'empreses 
públiques, sinó en l'apartat segon d'aquesta disposició, 
perque hi ha una clausula que pot ser molt perillosa, i 
és l'autorització al Govern a desprendre's de la majoria 
d'una empresa pública. Evidentment al nostre entendre 
aixo és totalment irregular. El motiu és que l'article 
20.5 de la Llei 3/89, d'entitats autonomes i empreses 
públiques i vinculades a la Comunitat Autónoma, pres
criu que la perdua de posició majoritaria ha de ser 
aprovada per una llei del Parlament de les Illes Balears, 
i en conseqüencia aquesta autorització del Parlament 
sera concedida si aixÍ ho acorda, una vegada hagin 
sobrevingut les causes que expliquin la necessitat o con
veniencia que el Govern perdi la posició majoritaria a 
una empresa pública. Per tant, proposar que sigui el 
Govern que ho decideixi és anar en contra de la lletra i 
de l'esperit de la Llei 3/89 esmentada, mancabant les 
competencies del Parlamento Tornam estar al debat 
anterior, es modifiquen lleis via irregular de llei del 
Parlament de les Illes Balears. 

A continuació, l'esmena número 3513 proposa 
un nou text d'addició que diu "els alts carrecs i personal 
eventual de gabinet no percebra remuneracions ni dietes 
per assistencia als consells d'administració de les empre
ses públiques". El motiu d'aquesta esmena és perque 
parlam d'austeritat perque ha passat el temps de les 
vaques grosses, pero aquesta austeritat no es nota quant 
als alts carrecs i assessors que assisteixen als consells 
d'administració de les empreses públiques. Entenem que 
la remuneració deIs alts carrecs -parlam de consellers, 
directors generals, algun assessor- és suficient, i entra 
dins les seves funcions que I'assistencia als consells d'ad
ministració d'empreses públiques no hagi de ser objecte 
d'indemnització mitjan«;ant una dieta. Coneixem les 
dietes que han percebut els membres deIs consells d'ad
ministració de les distintes empreses públiques. No és 
que siguin unes quantitats substancials, varien entre un 
centenar de mils de pessetes, i algunes poden anar a 
300.000 o 400.000 pessetes. El que passa és que algun 
d'aquests membres esta a tres o quatre consells d'admi
nistració, i així mateix arriba ... Per tant, en benefici de 
l'austeritat esta perfectament justificada. 
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1 finalment l'esmena 3514 proposa que mentre no 
s'aprovi pel Parlament de les Illes Balears una llei d'atriobu
ció de competencies als consells insulars en materia de co
mer<; i indústria, s'encomani aIs consells de Menorca i d'Ei
vissa i Formentera la gestió del Pla de suport al comer<; i del 
Pla de reindustrialització; plans que en acostar l'administra
ció a l'administrat, podrien tenir un major seguiment ¡una 
major eficelcia. Moltes de gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Per defensar les esmenes 3686 
i 3690, del Grup SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President, senyores i senyors diputats. Estan 
acabant de debatre un text articulat que nosaltres hem quali
ficat com el més involucionista que s 'ha produYt en aquesta 
comunitat autónoma, i l'exemple de la disposició addicional 
quinzena -perdonin que cerquem els nombre, perque se'ns 
han mogut; no a nosaltres, sinó al dictamen de comissió. és 
un exemple més. S'autoritza a crear una empresa telematica; 
peró no només aixó: s'autoritza al mateix temps que una 
vegada creada aquesta empresa telematica el Govern, modi
ficant per la vía del fet la Llei de finances de la Comunitat 
Autonoma pugui vendre, regalar, donar o el que sigui, la 
seva posició majoritaria, quan a la Llei de finances diu molt 
c1arament que haura de tenir uns requisits per perdre aques
ta posició majoritaria. Modificació molt substancial de la Llei 
de finan ces que aOO, de correguda, passa a una disposició 
addicional; pero que a l'empresa de telematica posa els do
blers el Govern, després regala, ven, dóna, el que vulguin 
vostes, pot fer allo que vulgui, perque ningú no ho sabra, no 
se n'adonara ningú, passara la seva posició majoritaria a 
qualque empresa privada, i es sostraura no només del Parla
ment aquesta transmissió, sinó del Parlament el funciona
ment de l'empresa telematica. 

És obvi que és bastant mal d'assumir, aixó. No no
més per l'oposició, sinó per aquell poc de seguretat jurídica, 
que molt bé llegia el Sr. Sampol que deia el Tribunal Consti
tucional, que 10 s'ha d'aprofitar que el Pisuerga passa per 
Valladolid per modHicar aUó que vengui en gana al Govern. 
En aquest pressupost és el que fan: modificar tot el que ha 
passat per davant el Govern, i que no ho volen dur amb lleis 
especial s, amb lleis particulars, ho modifiquen al pressupost. 
I com que per desgracia els grups de l'oposició en aquest 
Parlament no ten en capacitat per provocar un recurs d'in
constitucionalitat, i el Parlament governat per la majoría, la 
Mesa, no el provocara, a pesar que cregui que sigui -o pensi 
que pugui ser- inconstitucional, ni demanara un informe per 
saber-ho i provocar la qüestió d'inconstitucionalitat, cosa que 
seria logica, peró que no es fara; passa, passa, passa, i men
trestant involucionen el funcionament de les finances de la 
Comunitat Autonoma. 

Fa uns anys que ja va passar el mateix. A qualsevol 
comunitat autónoma, a l'Estat, quan l'Estat té una posició 
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no majoritaria, sinó minoritaria important, és a dír més 
del 10%, a la participació d'una empresa, l'Estat i una 
de les comunitats autonomes han de donar compte al 
Parlament, a requeriment del Parlament, del funciona
ment d'aquestes empreses. Per que? Perque pareix logic 
que si és obligatori per a una societat donar compte i 
tenir dins el consell d'administració un soci que tengui 
un 10% o més, aquell soci també pareix logic que als 
seus accionistes, per parlar en termes mercantils, és a dir 
als seus controladors, en aquest cas el Parlament, li passi 
comptes. 

En aquesta comunitat autonoma vostes saben 
que per una proposta del Govern només es dóna 
compte quan el Govern té una posició de més del 50%. 
Faltaria més!, aixo ja seria de broma, que no ha fes 
així. Peró nosaltres, que som més modests, parlam que 
quan el Govern tengui el 20% o més de participació de 
capital, o de participació, a empreses públiques, a em
preses no públiques, privades, consorcis, etd:tera, doni 
compte del funcionament, aprovació modificació etcete
ra al Parlament; que siguin tractades igual que empreses 
públiques. 

Per que el Govern es nega a aixo? Jo els ho 
explicaré: el Govern durant aquests si o set anys darrers 
ha creat un entramat bastant complicat d'empreses pú
bliques i participades. Només els vull recordar que hi 
havia la Societat de Capital Risc, de la qual el Govern 
no és majoritari -s'ho imaginen?-, sinó que té el 40 i 
pico per cent, ha creat una' serie de societats de les quals 
la Societats de Capital Risc tampoc no és majoritaria, té 
entre el 40 i el 50%, i que per tant tot aquest holding el 
Govern no dóna compte a ningú. Ni en dóna compte ni 
en vol donar, i diu -i per les lleis d'aquesta comunitat 
auto noma hi esta- que esta emparat per la llei. Nosaltres 
creim que aixo és torna a situacions que no són gens 
recomanables. Aixó és la falta de c1aredat, de transpa
rencia, d'actuació diMana que ha de caracteritzar la 
utilització deIs doblers públics, el que du aquests tipus 
d'actuació del Govern. Si el Govern dedica 100 milions, 
10 milions, 20 milions ... a una empresa, i té participació 
dins aquesta empresa, i per tant participació suficient 
per tal de tenir tota la informació, el Govern hauria de 
donar obligatóriament aquesta informació als que l'han 
elegit, als diputats. 

Com que vos tes no volen aixo, les haurem de 
continuar acusant totalment de manca de c1aredat, man
ca de transparencia en la utilització de doblers públics. 
1 ara la graven, ara hi fiquen una punteta més: crearan 
l'empresa de telematica, el Govern hi posara el cent per 
cent. Quan li do ni la gana, sense donar compte a ningú, 
sense que ningú no ho sapiga, vendran o regalaran les 
accions, i arribara que no tendran una posició majo rita
ria, amb la qual cosa es sostrauran del control parlamen
tari. Supos que és el que volen, volen actuar amb els 
doblers públics com una empresa privada. Aixo no ho 
poden, aixó no haurien de valer fer mai. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Fixació de posicions? Sr. Jaén, 
del Grup PP-UM, té la paraula. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores 
diputados. Vamos a empezar por esta última enmienda del 
Grupo Parlamentario Socialista, que intenta -si la Cámara lo 
considerase y aprobase esta enmienda- modificar la Ley de 
finanzas. Por tanto se está utilizando un procedimiento que 
otras veces se critica, cuando (oo.) lo utiliza para modificar la 
ley. ¿Qué sucede en este momento, por lo que dice el Sr. 
Alfonso?, que el Gobierno respetando una ley, que es la Ley 
de finanzas, da cuenta al Parlamento cuando la ley le obliga; 
yeso es la obligación, ese dar cuenta que la Ley de finanzas 
dice, cuando el Gobierno tenga mayoría absoluta. Si no la 
tiene, no está obligado a hacerlo, porque así lo dice un 
precepto de dicha ley. 

Hay dos enmiendas que son coincidentes del Grupo 
PSM I EEM i del Grupo Socialista, y ser refieren a la crea
ción de esta empresa en la cual el Gobierno, llegado un 
momento si lo estima oportuno, puede perder la mayoría. 
Pues sí, ésta es la voluntad del Gobierno, que si en un mo
mento determinado la iniciativa privada se consolida y va 
adelante el tema del parque tecnológico, el Gobierno no 
tiene por qué tener mayoría en esa empresa. Seguramente 
desde otros sitios se defienden otras posiciones muy respeta
bles, que nosotros no compartimos. 

y sí convendría -al menos- detenerse en la cuestión 
de la enmienda 3513, que quiere que se contemple que no se 
perciban retribuciones -no retribuciones, que no es el térmi
no exacto, ya lo dije, sino indemnizaciones- por asistencia a 
los consejos de administración . Yo ya me manifesté en la 
ponencia y en la comisión, sobré todo en la comisión, que 
hubo más tiempo para discutir el tema, de que hay una vo
luntad manifestada en las empresas públicas a través de sus 
órganos de gobierno, que acuerdan lo que consideran proce
dente. Y por tanto, si una empresa pública acuerda que los 
miembros de su consejo de administración perciban una dieta 
por asistir al mismo, pues yo creo que no nos tenemos que 
oponer, porque eso compete al tema de la empresa pública. 

Pero lo que sí considero que es una incongruencia, 
y en esto no quisiera entrar después para que hubiese un 
turno de otros grupos por contradicciones, sino que es una 
incongruencia manifiesta, es que respetables miembros de 
grupos aquí presentes que están en otras empresas públicas, 
estén cobrando las dietas por asistencia a esos consejos de 
administración. Por tanto, empiecen ustedes a aplicar, si aca
so, el procedimiento, y es que o renuncien a cobrar esas die
tas, pero no denuncien aquí 10 que están haciendo en la 
práctica habitual. Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Sí, per que em demana la 
paraula, Sr. Sampol? 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Per contradiccions, Sr. President. Ha fet una 
aHusió el Sr. Jaén a respetables miembros de otros gru
pos. 

EL SR. PRESIDENT: 

AHusió, entenc que no hi ha estat; i contradic
cions, no concediré torn aquesta vegada de contradicci
ons, Sr. Sampol. 

Passam a l'exposició de motius, on veurem les 
esmenes 3687, 3688 i 3689, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA. Per fer-ne la defensa té la paraula el Sr. 
Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Al 
llarg d'aquest debat cree que hem deixat, en la nostra 
opinió, suficientment cIar que aquests pressuposts en la 
seva part dispositiva són els pressuposts que més involu
cionen -en el sentit democratic de la paraula- el funcio
nament d'aquesta comunitat autonoma. Són els pressu
posts, també creim, que més lleven la transparencia al 
funcionament deIs comptes públics de la Comunitat 
Autonoma; i són els pressuposts que via modificació de 
la Llei de finances de la Comunitat Autonoma més 
lleven al control parlamentari la feina de control de la 
despesa pública i del funcionament del Govern de tots 
els pressuposts que s'han fet en els darrers onze anys. 

A l'exposició de motius nosaltres es mena m 
precisament els tres primers paragrafs, que diuen tot el 
contrari, perque creim que es diu una mentida a l'expo
sició de motius. No es diu la veritat. Miri, primer para
graf, "són els pressuposts que duen la maxima contenció 
de la despesa corrent i priorització de l'activitat inverso
ra". Varem demostrar a l'esmena a la totalitat, senyors 
diputats, senyors consellers, que redulen 3.000 milions 
de pessetes de la inversió, i que pnlcticament es mante
nia constant la despesa corrent. Priorització de l'activitat 
inversora? No és ver. Contenció de la despesa corrent?, 
comparativament tampoc no és ver. Per tant, paragraf 
que s'ha llevar. 

"Racionalitat i eficacia en la gestió d'ingressos 
i despeses es garanteix d'acord amb la correcta definició 
d 'objectius i deIs seus seguiments". Aixo, quan es diuen 
frases d'aquestes a altres parlaments es diu "la gallina". 
Nosaltres creim que gallinas en el projecte de llei no 
n'hi ha d'haver, i aquí n'hi ha. Que és racionalitat i 
eficacia, Sr. portaveu del PP? Voste ha vist cap informe 
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del que és obligatori fer pel Govem de la Comunitat Auto
noma sobre racionalitat i eficacia de la funció del Govem de 
la Comunitat Autonoma, de les empreses públiques? Voste, 
que pertany a la ponencia de l'article 103, n'ha vista cap ni 
una a cap informe d'aquel!s?, i són obligatoris per la Llei de 
finances. Jo no vul! dir que totes les lIeis s'hagin de complir 
al peu de la lIetra, també és mal de fer, de vegades. L'obliga
ció que té el Govem de complir la Llei de finances, de vega
des no és bo de fer, i nosaltres voldrÍem ser comprensius. 
Pero un informe d'efid.cia, un, hagués anat bé veure'n un; 
com a mÍnim per veure com els feien. Res de res. 

1 el tercer paragraf que esmenam és lila transparen
cia en les actuacions, aixÍ com el control intern i extem 11. Jo 
cree que no importa dir res més. Transparencia? Transpa
rencia quan acabam de debatre fa un moment, senyors dipu
tats, que una empresa pública que es crea amb doblers pú
blics, per voluntat de Govem, saltant-se la Llei de finances, 
com és logic, que diu que la perdua de la posició majoritaria 
s'haura de justificar, haura de ten ir una justificació?, perque 
som nosaltres que aprovam la posició majoritaria, és aquest 
Parlament, encara que d'amagat, tapat, sense dir-ho clara
ment, sense saber quin capital, sense saber quina inversió. 
Encara que tot aixo, és a dir saltant-se l'esperit -i jo cree que 
la lIetra- d'aquella llei dolentÍssima que vostes arreglaren per 
ser la més dolenta, per esta dins el guinness de lIeis mal 
fetes, que és la Llei d'empresa pública; pero així i tot no els 
va bé i se la salten. I se salten la Llei de finances. Amb un 
paragraf petitó diuen lI el Govem podra perdre aquesta posi
ció majoritaria qua n vulgui 11. Aixo no és el que diu la Llei de 
finances. Aixo no és transparencia; si ha de perdre la posició 
majoritaria, que és possible que sigui convenient per a la 
Comunitat Autonoma, que perdre la posició majoritaria 
d 'una empresa de telematica, jo cree que és possible. 

A aquesta situació, si volen dir que aixo és transpa
rent, el Govem hauria de venir al Parlament i explicar, se
nyors, per que hi ha aquesta situació, IIperque l'empresa de 
tematica ha assolit els seus primers objectius, i ara convé que 
ho dugui I empresa privada. Tenim la venda de les accions, 
que ens ca aren mil pessetes cadascuna, i les vendrem a 
miL II igual. no b.i ha cap problema, per aixó, per aixo ... 
Nosaltres creim que hem de cedir, o hern de regalar, perque 
vengui l'IBM, o l'Apple, o la que sigui, és igual, o la Sie
mens. Hem de regalar aquestes accions, peró aixo es diu, es 
justifica davant el Parlament, perque així ho volía la Llei de 
finances. 1 vostes, des d'aquesta lIei, estan llevant la transpa
rencia que tenia la Llei de finances. 

Pero és molt més: des de quan no s'ha publicat una 
modificació de credit al butlletí de la Comunitat Autonoma? 
Des de quan no s'ha donat una explicació logica a les incor
poracions de credit que fa el Govem de la Comunitat Autó
noma? Des de quan -i és una cosa que esta incorporada a 
pressuposts- no s'ha donat compte deIs 10.000 milions de 
pessetes de les famoses de l'any 1989?, des de quan?, quan la 
Llei dei a cada quinze dies. 1 jo no vull que venguin cada 
quinze dies, vull que venguin a liquidar. Bastaria. Pero des de 
quan no s'ha complit la llei? La llei, no és una recomanació 

de la mare superiora, com dei a el Sr. Huguet, és una 
Ilei. Per que no la compleixen? Perque aquest paragraf 
de la transparencia, senyors del Govem, és una autenti
ca rialla posada a l'exposició de motius, és una presa de 
pel als diputats d'aquest Parlament. 

Senyors diputats del Grup Parlamentari PP-UM, 
jo els dic que amb aguests projectes de llei van per mal 
camí. Aquest és el pitjor quan a text articulat que s'ha 
presentat mai en aquesta Comunitat Autónoma. 1 mira 
que era mal de fer superar el Sr. Forcades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Alfonso. Passam al tom de fixació 
de posicions. Pel Grup PP-UM el Sr. Jaén té la paraula. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. En realidad tratamos 
tres enmiendas que son intrascendentes, y que nosotros 
tenemos la disposición, incluso la buena voluntad de 
aprobarlas porque no significan absolutamente nada. 
Pero yo no quiero entrar en un debate con el portavoz 
del Grupo Socialista, sólo fijar la posición. Esta posición 
la fijo contestando una pregunta: ¿Qué es racionalidad 
y qué es eficacia? Bueno, los contextos se definen de dos 
maneras: de forma esencial, por lo que son; o de forma 
operativa, por lo que hacen. La definición esencial es 
complicada, definir las cosas por 10 que son es compli
cado. Pero yo sí le definiré de forma operativa 10 que 
es racionalidad y eficacia. Lo que ustedes hacen justa
mente no es ni racionalidad ni eficacia. Muchas gracias, 
Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Acabat el debat... Sí, Sr. 
Alfonso, per que em demana la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Creim que guan ens diu 1110 que ustedes hacen ll 

és una clara contradicció. Em pareix. Si voste troba que 
no, pero nosaltres creim que ens ha dit IIlo que ustedes 
hacen es ... 1I 

EL SR. PRESIDENT: 

No donarem lloc aquesta vegada a contradicci
ons, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, nosaltres creim que sí, que ho és, 
pero ... 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Passam al debat de les distintes seccions 
pressupostaries, i comen<;arem en primer lloc amb l'esmena 
3787, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, de pro posta de 
creació d'una nova conselleria, en aquest cas conselleria de 
medi ambient. Té la paraula per fer la defensa de l'esmena 
la diputada Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. 
El Govern d'aquesta comunitat autonoma, malgrat tots els 
seus intents de rentar-se la cara pel que fa a les seves actua
cions en materia mediambiental, fins i tot canvi de conseller, 
després que aquests dies faci ja un any del gran afer, de la 
rebaixa de la Llei d'espais naturals, el Govern d'aquesta 
comunitat auto noma, presidit pel Sr. Cañellas, no ha aconse
guit superar amb aquests pressuposts que presenta avui el 
més baix llistó del que seria necessari fer per aconseguir un 
poc, tan just un poc més correcte i racional utilització i 
conservació del nostre entorn, deIs nostres recursos naturals. 

Dos fets continuen caracteritzant les actuacions d'a
quest govern en política de protecció del medi ambiento El 
continulsme es manté en dos aspectes fonamentals. En pri
mer lloc es manté en la pobresa -la miseria algunes vegades
de recursos economics que es dediquen a la protecció i a la 
gestió del nostre medi ambiento Hem de recordar que la 
inversió directa del Govern en programes mediambientals és 
només el 5,5% del que es pensa recaptar amb l'impost eco
lógico 1 també hem d'assenyalar que les inversions di rectes de 
la Conselleria d'Obres Públiques en medi ambient són el 
3,4% de les inversions de tota la conselleria. És ben poc, és 
molt poc. 1 no només és a<;ó, sinó que aquesta miseria pres
supostaria va acompanyada -perque els mals mai no vénen 
tot sols- d 'una immensa pobresa també en els continguts, en 
els objectius que es pretenen, que queden definits als pressu
posts en pures, simples i incompletes accions puntuals. 

La segona característica és la dispersió de les actua
cions, dispersió administrativa, que no només té per objectiu 
amagar aquesta manca de recursos economics que es destinen 
en inversions mediambientals, sinó que sobretot permet a 
aquest Govern actuar amb permanent contradicció. Els 
exemples són infinits, de les contradiccions que són capa<!os 
de desenvolupar els membres d'aquest Govern. Grans i cos
toses campanyes publicitaries duites anys enrera respecte el 
tema i la protecció deis nostres espais naturals, queden avui 
reduides només en 10 milions d 'inversió en la gestió deIs 
nostres espais naturals, 10 milions de pessetes. A la més 
mínima excusa redueixen sempre les inversions mediambien
tals. Objectius prioritaris en l'educació, estalvi energetic i 
recollida selectiva; pero el Govern a la me ' s mínima excusa 
aparca el Pla energetic, el de Menorca. El Pla director d'in
dústries energetiques du aparcat, aturat quatre anys; i el 
conseller de tom en gestió de residus, quan parla aquí de 
gestió, o bé diu no tenir competencies per a la gestió de 
determinats residus; pero si també 1i demanam que en sap 

de les seves responsabilitats en recollides selectives i 
recuperació, responsabilitats que té per reial decret, és 
més probable que faci l'habitual: que no faci absoluta
ment res. 

Exemples, moltíssims. Uns altres consellers 
prometen declaracions de parcs naturals, pero els matei
xos consellers que prometen en aquestes declaracions, 
també a continuació senyalen que no, que no és previ
sible que existeixin partides pressupostiries per a aquests 
nous parcs en aquests pressuposts. Paciencia. Diuen que 
fan feina en educació mediambiental. Sí, hi trobam les 
aules de mar, algun altre material, i alguna o altra cam
panya educativa o publicitaria. És cert, pero també hem 
de dir que no hi trobam cap programació coherent amb 
la nostra realitat, ni amb la realitat de l'ensenyament 
avui. Caos, caos és el qualificatiu que ha utilitzat la 
Universitat de les Illes Balears en analitzar la realitat de 
l'educació mediambiental a les nostres illes. 1 és clar, el 
caos aquest evidentment no es pot solucionar amb 17 
milions de pessetes, que és el que hi destinen. 

Volen treballar per la vigilancia de les mesures 
correctores en impactes ambientals? Com?, amb un 
decret caducat que va oblidar les responsabilitats, i que 
ha permes que es considerin aquests estudis com a sim
ples tnlmits; i a<;o ho va dir el propi conseller aquí, en 
aquest Parlamento 1 que a ningú se li ocorri ja creure el 
que va dir el conseller en la primera compareixen<;a en 
aquest Parlament, que la protecció del nostre medi am
bient vindra de la ma de 1'0rdenació del territori. No és 
possible creure a<;ó avui, quan aprovaran un pla de 
ports esportius sense canvis substancials, perque no 
precisa de nova exposició al públic, i que esta fonamen
tat en estudis totalment rebutjable, poc seriosos deia el 
propi conseller també en aquest Parlament. Un pla que 
permetri duplicar el nombre d'amarraments en vuit 
anys. Un pla que no tenia en compte les sol-licituds deIs 
ajuntaments de més protecció deIs seus litorals, ni cap 
garantia mediambiental fonamentada en estudis. 

On és el canvi? El can vi no és enlloc, senyors, 
és la mateixa política d'expoliació mediambiental, conti
nuista totalment. Ho veuen? Quasi bé la dispersió, la 
manca d'inversions és negativa. Amaga no només, com 
veim, aquesta pobresa de recursos, sinó també -i ho hem 
de dir- aquest munt immens de contradiccions. 1 aquí, 
a la nostra comunitat, no ens podem permetre més 
aquest luxe de no invertir en medi ambient. És un recurs 
per a la qualitat de vida, per a la millora de la nostra 
economia -i ho hem dit prou vegades- invertir en medi 
ambient és una inversió a llarg termini totalment im
prescindible per a una economia que vol vendre qualitat. 

Per a<;o, encara que només sigui per a<;o, és 
necessari, és imprescindible creim avui, una conselleria 
que de manera clara i seriosa faci feina, inverteixi, i si és 
possible sense pressions de qui avui comanda aquesta 
comunitat. Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Grups que volen fixar la posi
ció? Pel Grup PP-UM el Sr. González Ortea té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. 
Nuestra posición con relación a esta enmienda es de recha
zarla, fundamentalmente por una primera razón, y es que 
ésta es una cuestión cuya competencia confiere la legislación 
vigente en exclusiva al Presidente del Gobierno de la Co
munidad, la de creación o supresión de consellerías. Por 
consiguiente nos parece que no es un tema que sea ni objeto 
presupuestario, ni que esté bien encuadrado en este debate; 
no obstante lo cual, y en los pocos minutos que tengo, sí 
quisiera tomar posición respecto al tema en su conjunto, en 
su fondo, cuestión que ya se ha debatido aquí con bastante 
frecuencia. Y también con bastante frecuencia, y yo diría 
con reiteración, hemos venido sosteniendo en nuestro grupo 
que éste es un tema siempre discutible, si debe haber una 
única consellería que reúna todas las competencias en mate
ria de medio ambiente, o si las diversas materias medioam
bientales deben estar repartidas las competencias en una serie 
de consellerías distintas. 

La cuestión ofrece, efectivamente, ventajas e incon
venientes en cada uno de los planteamientos; y de hecho hay 
administraciones en España y en el resto del mundo que 
optan por una u otra solución. Nosotros vemos como venta
jas evidentes en una consellería única una mayor facilidad de 
coordinación y una cierta economía de escala en el trata
miento de los problemas medioambientales. Hay que signifi
car, sin embargo, que estas ventajas en una comunidad au
tónoma tan pequeña como la nuestra representan una igual
mente pequeña ventaja, puesto que la facilidad de coordina
ción es muy grande, al ser la administración reducida, y la 
economía de escala es muy pequeña, al ser las posibilidades 
económicas de la comunidad igualmente pequeña. 

¿ ~tajas, en cambio, de tener distribuida la cuestión 
medioambiental en varias consellerías? Se me ocurren, desde 
luego, dos evidentes y manifiestas. Lo primero es que hay 
una mayor imbricación de los temas medioambientales en 
todas y cada una de las actividades que desarrolla el Gobier
no de la Comunidad. Y la segunda es una flexibilidad norma
tiva que se opone a lo que a mi juicio es el principal inconve
niente de tener concentrada en una sola consellería todas las 
competencias medioambientales. Y es una visión normativa 
y práctica, exclusiva y excluyente del tema medioambiental 
que provocaría graves deficiencias en otras actuaciones del 
Gobierno. Por consiguiente, insisto, nosotros votaremos en 
contra de esta enmienda. Gracias, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. A la secció 02 no es 
manten en esmenes, passam a la secció 03 i 04, on veurem les 

esmenes 3487 i 3486, del Grup Parlamentari MIXT. Sr. 
Vidal, té la paraula. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors dipu
tats. Aquestes dues esmenes, corresponents a la secció 03 
i a la secció 04, són unes esmenes que en realitat repe
tim al projecte deis pressupostos, ja que en el del 1993 
ja les varem presentar. I creim que les hem de presentar 
en coherencia amb una cosa que va aprovar aquest 
Parlament, que esta posat en el projecte de pressupostos 
general s de la Comunitat Autonoma des de fa uns anys, 
des que ha estat aprovat, perque senzillament amb una 
partida oberta per posar-los en marxa. Nosaltres creim 
que tant la Sindicatura de Comptes, com el Consell Eco
nomic i Social de les Illes Balears, s 'han de posar en 
marxa i per tant se'ls ha de reservar una partida; i per 
aixo nosaItres proposam amb aquestes dues es menes 
d'addició la primera i la segona tenen la mateixa justifi
cació- pel que fa a la primera, per a dotar la posada en 
marxa de la Sindicatura de Comptes; i pel que fa al 
Consell Economic i Social de les Illes Balears el mateix, 
que fins i tot coincideix amb l'esmena 3882, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, quant a la dotació de l'alta, 
no així quant a la baixa, o sia de treure els diners per 
dotar aquesta posada en marxa del Consell Economic i 
Social de les Illes Balears. 

Per les mateixes raons que hem dit, i que varem 
ja anunciar l'any passat, creim que seria bo que s'assig
nassin aquestes partides, que treim ambdues de la secció 
11, de Presidencia, perque es poguessin posar en marxa 
aquests dos organismes -o millor dit, seccions ja dins els 
pressupostos-, tant la Sindicatura de Comptes i Consell 
Economic i Social de les Illes Balears. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Per defensar l'esmena 3882, 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el 
diputat Sr. Planells. 

EL SR. PLANELLS I COSTA: 

Perdó, Sr. President. Pensava fixar la posició 
respecte de l'esmena de ... Molt bé. Quant a l'esmena 
que presentam el Grup Socialista, reiterat en aquest 
Parlament la voluntat d'aquest grup que es cre! el Con
sell Economic i Social; ja s'ha presentat més d'una ve
gada, també s'han presentat i s'han fet esmenes als 
pressupostos generals de la Comunitat quant a dotar-lo 
d 'una partida; aquesta partida ve fixada en 10 milions, 
i realment el que cabria preguntar-se és per que es 
rebutgen aquestes esmenes quant a la creació d'aquest 
Consell Economic i Social. Realment no crec que calgui 
repetir les funcions que té, consultives i d 'assessorament, 
i sembla ser que hi hagi com una certa por quant a 
aquesta funció d'assessorament que pot tenir dins el seu 
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mate ix organisme, no només quant a les organitzacions pro
fessionals i altres, com poden ser les sindicals, inclos aquelles 
organitzacions i associacions velnals i de consumidors, sinó 
també en les comunicacions que pot tenir aquest consell amb 
el Govern. Hem pressupostat la posada en funcionament en 
10 milions, i creim que és un partida -torn a repetir- reitera
da, i una demanda que s'ha sol-licitat moltes vegades. Graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Planells. Fixació de posicions? Pel Grup 
PP-UM el Sr. Jaén té la paraula. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Estamos, como ha dicho el 
portavoz del Grupo Socialista, ante unas enmiendas que 
suelen ser habituales en los últimos presupuestos; y por lo 
que hace referencia a alguna enmienda que es coincidente 
con el Grupo Mixto, y en concreto a la referida al Consejo 
Económico y Social, yo creo que ya es conocida también por 
debatida en esta Cámara, cuál es la postura de nuestro grupo 
no hace mucho tiempo, ante una proposición del Grupo So
cialista, y ante otras comisiones y debates que hemos tenido. 
Lo cierto y seguro es que han debido transcurrir más de doce 
años desde que se aprobó la Constitución para que a nivel 
del Estado se crease un Consejo Económico y Social cuyo 
reglamento tiene poco más de un año. El reglamento se 
aprobó, si mal no recuerdo, el año pasado en el mes de no
viembre. 

¿Qué sucede? Pues que son temas de carácter com
plejo, cuya discusión siempre se origina en torno a dos asun
tos. Por una parte la composición, y por otra parte las fun
ciones. Desde el año 1979, con uno de los gobiernos de 
UCD, el Grupo Socialista, en una resolución en el Congreso 
de los Diputados, al debatirse temas de política económica 
general, consiguió que se aprobase una propuesta suya, que 
era instar al Gobierno a la creación del Consejo Económico 
y Social. Año 1979. El gobierno socialista, el Gobierno de la 
nación -para ser más exacto en su término- viene gobernan
do desde el año 1982, y ha transcurrido mucho más tiempo. 
Se ve que no era tan fácil en el 1979 visto desde la oposición 
crear un organismo de esta naturaleza. 

Hay precedentes, evidentemente, que todos conoce
mos, y yo no me pararé en ellos para detallarlos. Pero hay 
posturas contradictorias; por una parte los sindicatos, funda
mentalmente Comisiones Obreras, UGT, USO, vienen de
fendiendo un modelo distinto, y los representantes de la 
patronal eran más reacios a crear estos organismos, porque 
siempre aducían que eran organismos inoperantes, puramen
te burocráticos, y que poco más podían hacer. Pues bien, al 
amparo del artículo 139 de la Constitución se creó un orga
nismo que todos conocemos, a nivel estatal, que afortunada
mente no entra en el tema de la planificación, cosa en la cual 
ya nadie cree, parece ser, la planificación económica. 

¿ Que ha sucedido aquí? Pues que nuestra pos
tura ha sido que hubiese un acuerdo entre las partes que 
tienen que conformar este Consejo Económico y Social. 
Normalmente suelen ser por tercios, hay un tercio sindi
cal -por llamarlo así-, un tercio de representación de 
empresarios, y un tercio de personas de reconocido pres
tigio. En esto es difícil, como decía antes, ponerse de 
acuerdo. 

Pero es que nosotros no somos los únicos que 
no tenemos este consejo. Quiero recordar, por ejemplo, 
que hay comunidades de signo político variado que no 
disponen de él. Y me referiré, por ejemplo, a Cataluña, 
también Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía, Mur
cia, entre otras, que todavía no han encontrado el mo
mento, porque seguramente esperan como nosotros 
también, que además de que haya ese acuerdo veamos 
cómo se desarrolla el Consejo Económico y Social a 
nivel del Estado, para ver cuál es su experiencia y cuáles 
son sus frutos. Cuando eso sea, veremos que pasará. 

Por otra parte hay una postura del Gobierno en 
estos presupuestos que es clara: racionalización del gasto 
público. Yo creo, por tanto, que todo lo que sea crea
ción de organismos en estos momentos que impliquen 
gasto, como es éste, como es la Sindicatura de Comptes, 
yo creo que no procede darles apoyo para su creación. 
M uchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Passam a la secció ll-Pre
sidencia del Govern balear, juntament amb secció 32-
ens territorials. A la totalitat de la secció es manté l'es
mena 3578, del Grup PSM 1 EEM. Per fer-ne la defensa 
té la paraula el Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President; i serem breus perque les 
forces de les cardes vocals ens abandonen. No és massa 
habitual, pels antecedents que coneixem, esmenar a la 
totalitat a la secció de Presidencia, una secció -la de 
Presidencia del Govern- que hauria d'obeir més a crite
ris de coordinació general, pero que té alguns progra
mes que són dignes de tenir en compte. Hem tengut 
ocasions al llarg d'aquest període de sessions, de tenir 
debats més o menys fogosos aBa on hem analitzar les 
subvencions de Presidencia, i ja es poden imaginar els 
motius que inspiren aquesta es mena a la totalitat. 

Parlavem no fa molt, mitjan<;ant una inter
peHació parlamentaria i la moció subsegüent, de les 
subvencions als ajuntaments, a les corporacions locals. 
Una quantitat així mateix important, pensam que són 
uns 77 milions que hi ha als pressuposts d'enguany, 
destinats a subvencionar ajuntaments, alguns d'ells, que 
poden tenir un criteri, que són alguns ajuntaments de la 
serra de Tramuntana, altres sense justificació. Hem vist 
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com municipis importants de la part baixa del Pla de Mallor
ca, que no entraven dins aquests continguts de municipis 
petits de la serra de Tramuntana receptors d'un turisme 
important, i que per les seves disponibilitats pressupostaries 
no tenien justificada la subvenció, subvencions importants, 
de 10 o 15 milions, en no ser perque tenien majoria d'un 
determinat color poIític, evidentment del PP-UM. 

Per la nostra part estam en contra que el president 
del Govern quan visita algun d'aquests ajuntaments -i ho ha 
fet en algun cas- quinze dies abans de les eleccions es presen
ti a un ajuntament, i tregui el talonari, i faci un taló; perque 
aixo -ja ha varem dir- ens record a actuacions deIs governa
dors civils que anaven pels pobles i feien aquell taló de 
500.000 pessetes. D'aixo fa moIt de temps que n'hem parlat. 

A un altre nivell estan les subvencions a famílies i 
institucions sense fi de lucre. Aquí teníem el Ilistat de l'any 
1992, i la veritat és que hi ha de tot. Hi ha de tot, sense que 
nosaltres haguem pogut observar, determinar, deduir, cap 
criteri objectiu, cap finalitat concreta, en no ser el simple 
clientelisme. A part d'una associació de vetnats molt deter
minada, que és la gran afavorida, pensam que només hi ha 
dues o tres associacions subvencionades; ara, una tata sola 
se'n du 897.000 pessetes en subvencions de 180.000, 189.000, 
150.000, 378.000 etcetera, alllarg del mesas va rebent sub
vencions. Una associació, casualment, destacada per la seva 
beHigerancia en temes lingüístics, que ha estat famosa per 
editar uns programes de festes en un llenguatge gairebé 
ininteHigible, una especie de "Ilengua balear 11 amb una orto
grafía inventada. 

A part d'aixo trobam subvencions de fires, també 
subvencionades pel Consell Insular de Mallorca, algunes 
fires, no tates; subvencions a alguns clubs deportius, a algu
nes activitats extraescolars, de coHegis, festes d'alguns muni
cipis, clubs de tercera edat, romeries, parroquies, confraries 
de pescaerOrs, clubs colombófils, xocolatades, dins la Conse
lleria a-htiga adjunta a Presidencia es reprodueixen aquests 
tipus d'ajudes: mestresses de casa, més associacions de terce
ra edat, alguna APA més ... és a dir, tot aixo sense un criteri, 
sense haver fet un decret que informas les distintes instituci
ons que hi havia aquestes línies d'ajudes perque totes s'hi 
poguessen acollir d'acord amb uns criteris objectius. 

Que podríem dir d'un altres deIs programes de 
Presidencia, adquisició de patrimoni? Evidentment ens és 
difícil, i el nostre grup no hem presentat una esmena parcial 
per a l'adquisició de Mondragó, perque a pesar que no esti
guéssem d'acord en el seu dia, entenem que és un compro
mís del Govern, que si s'incomplia segurament donaria lloc 
a accions judicials contra el Govern, pero sí que no podrem 
estar d'acord amb la compra d'accions de Ficobalsa, que en 
definitiva paguen el deute de 200 milions d 'Ifeba!. Aquesta 
herencia d'aquesta fatídica empresa de fíres que ha provocat 
aquesta situació gairebé de fallida. 

Les ajudes al tercer món també estan dins el progra
ma de Presidencia; i simplement les qualificarem d'insufici-

ents, i intentarem mitjan~ant esmenes parcials incremen
tar aquesta partida. 

1 tampoc no ens estendrem amb el moIt debatut 
tema -i supos que d'aquí uns moments tendrem ocasió 
de tornar entrar en materia- deIs programes d'aquests 
famosos informatius a les televisions locals. No ens hi 
estendrem, perque d'aquí a un moment tendrem oc asió 
de parlar-neo 

En definitiva, nosaItres entenem que Presidencia 
no pot ser una vulgar repartidora, sinó que si té unes 
disponibilitats -i entenem que el president ha de tenir 
unes disponibilitats pressupostaries-, ja sigui de trans
ferencies a ajuntaments, ja sigui de transferencies a 
famílies, a institucions sense fi de lucre, les ha de con
cedir respectant la igualtat d'oportunitats. No pot ser 
només per la simpatia que des perta el peticionari, i per 
l'estat d'anim que aqueIl dia tengui el president. Si hi ha 
una línia d'ajudes a les associacions de tercera edat, a 
les associacions de pares d'alumne, a clubs esportius, 
etcetera, ha de ser mitjan<;ant un decret degudament 
publicitat al qual es puguin acollir tates les institucions 
a les quals van destinades aquestes subvencions. Del 
contrari, sempre el podrem acusar, Sr. President, de fer 
favoritisme i de partidisme en la concessió de les sub
vencions. Moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampa!. Grups que valen fixar 
posició? Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA el Sr. Tur 
té la paraula. 

EL SR. TUR 1 TORRES: 

Sr. President, vull anunciar que donarem suport 
a aquesta esmena de devolució de la secció 11, perque 
evidentment no podem estar d'acord amb els objectius 
d'aquesta secció. No podem estar d'acord molt especial
ment amb els criteris subvencionadors que es fixen al 
programa d'aquesta secció, i no hi podem estar d'acord 
perque estam en contra, evidentment, que es continul 
amb una política discriminatoria i partidista a l'hora de 
concedir aquests ajuts, aquestes subvencions. 

En debats parlamentaris hem pogut comprovar 
com amb el criteri de subvencionar ajuntaments petits, 
es donaven subvencions a ajuntaments que no tenien 
absolutament res de petits; o amb el criteri que fossin de 
la serra de Tramuntana s'han subvencionat ajuntaments 
ben aIlunyats de la serra de Tramuntana. 1 tot -i ente
nem que és el més greu- sense cap criteri de publicitat 
i d'objectivitat, condicions mínimes per fer ús de qual
sevol pressupost público 

Que s'ha de millorar la finan~ació deIs nostres 
ajuntaments? Evidentment, estam d'acord; pero esta m 
d'acord en tot, i en aquest sentit el Grup Parlamentari 
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Socialista té una esmena, que es veura més envant, i en la 
qual jo ara no m'estendré. Coincidim a més el nostre grup 
i feim nostra les reivindicacions de la Federació Espanyola 
de Municipis, pero les assumim totes. Podria recordar ara el 
que varem veure al Consell d'Eivissa i Formentera aquesta 
setmana passada, on davant una esmena del grup majoritari, 
del PP, es proposava demanar al Govern de l'Estat que do
nas suport a les reivindicacions de la Federació de Municipis, 
pero en canvi no es donava suport a una esmena de l'oposi
ció , del Grup Socialista en aquest cas, demanant que també 
es fes en quant fa referencia la Federació de Municipis a la 
necessitat que es crein fons de cooperació municipal a les 
comunitats autonomes. Repetesc que fa falta que hi haja 
coherencia en aquesta política, i que si es diu que s'ha de 
millorar la finan~ació deIs nostres ajuntaments, deIs ajunta
ments de la Comunitat Autonoma, s'ha de fer i s'ha d'assu
mir amb totes les conseqüencies. 

Esta cIar, per tant que el Govern o que el Partit 
Popular no t' una intenció de millorar aquesta finan~ació, 
sinó que li és més útil aprofitar-se d'aquesta situació per 
continuar fent una política partidista. Si fos així, ja en el 
seu moment s'hagués donat suport a la proposició no de llei 
que va presentar el Grup Parlamentari Socialista, i que va ser 
vetada pel Govern, i no va ser possible tractar-Ia en aquest 
Parlament, pero en qualsevol cas som a temps d'aprovar 
l'esmena que veurem més endavant, i que en aquest cas, per 
tant, nosaltres entenem que és coherent i que és logic que 
donem suport a aquesta esmena de devolució. 

Que dir del programa d'informatius, o del famós 
video de que s'ha parlat tant aquests dies? Jo crec que amb 
aixo em limitaré a llegir un deIs objectius, el número de 
referencia 09 del mateix programa que presenta el Govern, 
que diu "els mitjans audiovisuals no han de ser únicament... 

EL SR. PRESIDENT: 

Estam fixant posició, Sr. Tur, en relació a l'esmena 
de totalitat, del Grup PSM 1 EEM, no hem entrat en pro
grames concrets. 

EL SR. TUR 1 TORRES: 

D'acord, Sr. President. Llegesc a títol informatiu i 
per sustentar la meya argumentació. Diu l'objectiu: " ... no ha 
de ser únicament -referint-se als mitjans audiovisuals- una 
acció propagandista del Govern". N o han de ser una acció 
propagandista del Govern, únicament; vol dir que han de ser 
altres coses, pero que s'accepta i s'escriu que poden ser, o 
que haurien de ser, o que seran, utilitzats com una acció 
propagandista del Govern. Nosaltres amb aquest criteris no 
hi podem estar d 'acors, i per aixo, Sr. President, anuncii que 
donarem suport a l'esmena que presenta el Grup Parlamen
tari PSM 1 EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr Tur. pel Grup PP-UM la Sra. Salom 
té la paraula. 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors dipu
tats. Pareix amb aquest cas que és una consellería -en 
aquest cas la Presidencia- que té un pressupost global 
aproximat d'un 2098 milions de pessetes, fan una esme
na a la totalitat d'aquesta conselleria motivada per una 
partida de subvencions, que té una quantia no superior 
en aquest cas a 77 milions de pessetes, no arriba a un 
4% del total del pressupost d'aquesta conselleria. Pero 
segons sembla no estan en contra de les subvencions, 
esta n en contra només deIs criteris del seu atorgament. 

Amb tots els respectes, al nostre grup no ens 
pareixen arguments suficients per justificar aquesta 
es mena a la totalitat, en la mesura que només representa 
un 4% del pressupost de la totalitat. No obstant aixo, a 
nosaltres en aquest ens agradaría més no parlar de sub
vencions, ja que corresponen en aquest cas a transferen
cies de capital, que venen a capítol 7, és a dir a ajudes 
per fer inversions als distints municipis de Mallorca. 

Per una altra part, han de saber les senyores i 
senyors diputats que l'atorgament de subvencions per 
part de les administracions públiques és una forma 
d'actuació administrativa, coneguda en termes jurídics 
com a activitat administrativa de foment. 1 aquesta acti
vitat administrativa consisteix en dirigir les accions cap 
a fins d 'interes general. 1 la determinació de 1 'interes 
general va a canec del Govern, que per aixo té l'encar
rec del poble que l'ha elegit. 

Vostes han xerrat en aquest cas, 1 JO voldria 
justificar, de disconformitat amb els criteris de subven
cions i amb els objectius fixats. Ido bé, ens trobam en 
aquest cas amb una serie de municipis, els que corres
ponen a la serra de Tramuntana, que segons contempla 
la llei reguladora, quan a l'expedient s'acrediti necessitat 
urgent o de caracter social, es podran concedir ajudes 
eximint al principi de publicitat. 1 en aquest cas ens 
trobam amb una serie de municipis que manegen uns 
pressuposts inferíors als 1.000 milions de pessetes; fins 
i tot alguns d'ells inferiors a 25 milions de pessetes; 
municipis que tenen menys de 1.000 habitants, fins i tot 
algun menys de 250 habitants; i municipis que no poden 
enfrontar per ells mateixos la realització d'unes obres 
d'infraestructura, que han de fer perque són municipis 
que durant els mesos d'estiu hi passa una gran quantitat 
de turistes, hi passen milers de persones, i que fan que 
hagin de tenir unes infraestructures per poder donar un 
bon servei a tots els turistes que passen. 1 per aixo han 
de fer obres d'empedrats, de parcs públics, de passejos, 
o d'arranjament de camins. 1 feia falta que el Govern, en 
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aquest cas aquesta institució, els ajuda per poder fer front a 
tota una serie d'obres d'infraestructura. 

1 vostes, sí, diuen que les ajudes són partidistes, 
perque la majoria d'aquests ajuntaments de la serra de Tra
muntana són governats per un determinat partit. Pero és que 
és normal que a Mallorca la majoria deIs ajuntaments estan 
governats per batles que en concret són d'un determinat 
color polític, i per aixo jo els voldria dir, justificant que les 
subvencions que dóna aquest Govern són objectives, dir-li 
que quan el Govern s'ha fixat un altre objectiu, com podia 
ser ajudar a millorar la imatge deIs municipis turístics, quan 
ha posat en marxa el Pla d'embelliment a les zones turÍsti
ques, va dinar ajudes per fer inversions a un caramull d'a
juntaments, deIs quals jo els relacionaré ajuntament i quanti
tat, perque vostes jutgin si són o no són partidistes les ajudes 
que dóna el Govern balear. 

1 així tenim que dins el Pla d'embelliment de zones 
turístiques Alcúdia -ajuntament que no governa el Partit 
Popular- l'any 1991 se li varen donar 224 milions de pesse
tes, l'any 1992 298 milions de pessetes, i l'any 1993 28 mi
!ions de pessetes. Calvia, l'any 1991 437 milions de pessetes, 
el 1992 155 milions de pessetes, l'any 1993 82 milions de 
pessetes. Capdepera, l'any 1991 85 milions de pessetes, l'any 
1993 111 milions de pessetes. Jo cree que les senyores i sen
yors diputats no tenen dubte que aquestes ajudes que dóna 
el Govern balear, o que dóna Presidencia, o que dóna qual
sevol aItra conselleria, no podem dir en cap cas que sigui n 
partidistes, sinó que res ponen a l'interes general de la majo
ria de municipis d'aquesta comunitat autonoma. 

1 per acabar, Sr. President, respecte a les subvencions 
de capítol 4, de famílies i institucions sense fi de lucre, els 
he de dir que dins Vicepresidencia s'intenta fomentar al 
maxim tot el relacionat amb les associacions, i que fins i tot 
s'ha fet un decret que les regula, i una ordre per intentar 
determinar quin es són les normatives que han de complir les 
associacions per poder rebre unes determinades ajudes o 
subvencions. Fins i tot a aquests decrets i a aquestes ordres 
es fa referencia i es fa incidencia en associacions de tercera 
edat, amb ajudes a família, a dones, o a cases regionals. 

Per tot el que he dit, Sr. President, el nostre grup no 
donara suport a aquesta esmena a la totalitat, perque consi
deram que amb el que s'ha dit aquí no hi ha arguments 
suficients que ho justifiquin. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salomo Per contradiccions té un torn 
de cinc minuts, Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Sra. Salom, abans de jo defen
sar l'esmena a la totalitat, és possible que als distints debats 
només haguessen parlat de les subvencions, que signifiquen 
un 4% del pressupost de Presidencia. Ara, voste hi sumi el 

programa d'adquisició, del qual he parlat i que deu 
sumar 500 o 600 milions de pessetes, o tal vegada més; 
hi sumi la part de tercer món, hi sumi el que no sabem -
perque és una incognita- el destinat a aquests programes 
de propaganda a les televisions locals; i tal vegada li 
augmenti un poquet aquest 4%, tal vegada se'n vagi a 
un 30 o un 40% de la secció de que parlam. Perque 
n'he parlat, de totes aquestes coses. 

1 em diu que aquestes subvencions són inver
sions a alguns municipis. Evidentment inversions electo
rals a alguns municipis, i no a tots els municipis, a al
guns municipis; perque em parla de la serra de Tramun
tana, i jo Ji he dit que podia compartir alguns criteris de 
la serra de Tramuntana. Ara bé, Valldemossa ni és tan 
petit, ni té un pressupost tan esquifit, comen«;a a haver
n'hi. Pero, i sa Pobla, que té a veure amb la serra de 
Tramuntana? 15 milionets de pessetes. 1 Manacor? Hau
ríem d'haver duit un mapa per veure on cau. O no 
sabem on ens trobam, Sra. Salom? 10 milionets més de 
pessetes. 1 perque dins aquests anys he cercar pobles 
similars: per exemple Manacor, capital de comarca. 
Pero, i per que no Inca? Dins aquest any, sa Pobla, a 
veure un similar que també estaria prop de la serra de 
Tramuntana, que també té una problematica molt espe
cífica: Sóller, per exemple, abans d'haver-hi la 'moció de 
censura; com així no tenia els mateixos 15 milionets de 
pessetes? 1 així hi ha altres pobles que es poden equipa
rar a aquests. 

I llavors, tots de Mallorca, ni un de Menorca, ni 
un d'Eivissa Formentera. Per tant, no vulguin justificar 
el que és injustificable. Només trobarem una similitud, 
només trobarem un nexe d'unió en tots els municipis 
que han rebut subvencions de Presidencia: esser del 
Partit Popular-Unió Mallorquina. 

I no em parli del Pla d'embelliment de zones 
turístiques per justificar subvencions a municipis que no 
són de majoria Partit Popular-Unió Mallorquina, perque 
es varen atorgar mitjan«;ant una llei aprovada per aquest 
Parlament, i no depenen de la secció de la qual parlam. 

I respecte a les ajudes a entitats, que jo n'hi he 
llegides unes quantes -evidentment elllistat és llarguet
jo li podria anomenar moltíssimes institucions, moltís
simes entitats que, acollint-se als decrets, han sol-licitat 
subvencions i no n 'han rebuto I per que aquí associa
cions com la que jo he dit, una associació dins Palma, 
només una, destacada, coneguda, per la seva 
bel-ligerancia lingüística, com he dit abans, que s'ha fet 
famosa per aixo, per aquest... bé obviarem qualificatius; 
per que quasi un milió de pessetes a aquesta associació 
de velns, i cap altra associació de velns, només una, la 
que fa guerra en qüestions lingüístiques, que obvia, esta 
en contra de l 'Estatut d' Autonomia, ignora quina és la 
llengua oficial de les Illes Balears. 



3932""- DIARI DE SESSIONS / Núm. 98/ Fascicle 2 / 20, 21 i 22 de desembre del 1993 
(' 

Senyores i senyors diputats. Voldríem que la políti
ca de Presidencia canvias, perque respectam la institució de 
Presidencia de Govern, i sempre ho hem demostrat, Sr. 
President. Sr. Cañellas, voldríem que el nostre president -
perque també sou el nostre president- fos el president de 
tots els mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers; 
i que tots els ciutadans de les Illes Balears tenguessin els 
mateixos quan es dirigeixen a voste per demanar-li una sub
venció. 

EL SR. PRESIDENT: 

La contradicció, Sr. Sampol, era a la intervenció de 
la Sra. Salomo 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, i perdoni l'extralimitació, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gn'tcies, Sr. Sampol. Passam al debat de globalitat de 
la resta d'esmena a aquesta secció, i a la 32 ens territorials. 
En primer lloc, per defensar les esmenes 3494 i 3491, del 
Grup Parlamentari MIXT té la paraula el diputat Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President, sen yo res i senyors diputats. 
Durant les compareixences deIs honorables consellers per 
presentar aquests pressuposts deIs quals veim avui aquest 
projecte de llei, hem estat demanant, inquirint, buscant a 
veure on estava aquella partida famosa per subvencionar la 
nova seu del Consell Insular d'Eivissa i Formentera. Nosal
tres hem estat, com die, buscant, i fins i tot volíem anar al 
programa aquell d'en Lobatón Quien sabe dónde? Pero, 
cIar, si jo sabia quien sabe dónde, i quien sabe dónde es avui 
aquí, i bé, no die que també per una similitud amb un altre 
programa televisiu s'hagués prohibit, així com hi ha allo de 
la máquina de la verdad, que s'hagués prohibit contestar una 
pregunta, si no és degut a unes cireumstancies que no tenen 
res a veure amb cap censura, sinó de temps parlamentari, 
aquesta pregunta que volia fer davant pIe, tampoc no la vaig 
poder formular. 

Avui jo tenc l'esperan<;a que aquí on deim de treure 
de la presumpta subvenció anual per a construir una nova 
seu per al Consell Insular d'Eivissa i Formentera, que com 
s'ha dit i s'ha publicat almenys a la premsa d'Eivissa, al 
consell insular no li costa res, per tant és segur que ha de 
venir del pressupost general de la Comunitat Autonoma, 
encara que jo crec que costa igual al Consell Insular el que 
ve de la Comunitat Autónoma que el que ve de l'administra
ció central; perque jo estic conven<;ut que no es cap esqui
zofrenia política que els consells insulars -aixó es té ta ve
gada alineat amb les tesis del grup majoritari- són a més 
d'ens locals -i d'aquí ve el que els arriba de l'administració 
central- com órgans de la Comunitat Autónoma, segons esta 
completament reconegut per les lleis de la nostra comunitat. 

Per tant, els diners tant si vénen d'una banda com de 
l'aItra, surten d'alla mateix, de les butxaques deis ciuta
dans. 

I que a un any que es proclama l'austeritat, i 
que a més és obligada, el Govern de la Comunitat Au
tónoma destini una xifra que -encara que sigui amb una 
despesa plurianual. assolira prop deis 1.000 milions de 
pessetes, crec jo que ... bé al regne de Hassan, on fan una 
mesquita i tot aixó, no importa donar tantes explicaci
ons, peró crec que s'havia de fer una de les dues coses, 
o donar una explicació o no donar-la perque al Govern 
amb aquest marc d'aquests pressuposts. que tenen mol
tes coses positives, no té cap justificació. Per tant, ens 
perdonin que nosaltres posem de la presumpta -encara 
que sigui segura- subvenció anual per a construir una 
nova seu del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, i 
nosaltres només ho retallam en 150 milions. O sia, 
aquesta partida que quin sabe dónde, ja saben d'on, surt 
el retall, aquests 150 milions, i es destini aquest import -
i amb aixó no hi hauria cap contradicció en el marc 
aquest d'austeritat i bona gestió deis diners públics de la 
nostra comunitat auto noma- es destini a adquirir patri
moni divers, dic jo per al gaudi públic, peró també pot 
ser amb finalitats educatives, culturals, etcetera, perque 
amb 150 milions, que alla només és un decima part, per 
altres coses reten. 

Per exemple, a l'illa de Formentera, que no té 
una finca, una area recreativa així com tenen les altres 
illes, amb 30, 409, 50 milions es podria fer. Sí, possible
ment sortiran el dia que facin falta, peró crec jo que 
seria prioritari, i al mateix temps tal vegada se sal varia 
un contenciós que hi ha, que tots coneixem perfecta
ment, alló d'aquest camping de Ca Marí, que tal vegada 
amb aixo es podria arribar a un acord i es proporciona
ria al poble de Formentera una finca rural per area 
recreativa. També es podria destinar per exemple -és 
una suggerencia- a unes infraestructures de tipus educa
tiu, com seria col, laborar en aquesta construcció que 
cree que es demana de Ferreries, a l'iBa de Menorca, i 
amb aixó estam demostrant una solidaritat, i hi deu 
haver moltes coses per fer també a Mallorca, perque 
naturalment, amb la seva població i la seva superfície, 
hi deu haver aItres coses prioritaries. 

Per tant no cree que sigui cap broma demanar 
que aquests 150 milions, si és que surten deis pressu
posts d 'aquesta comunitat autónoma, que no és d'alguna 
fundació o d'alguna cosa, dones que es digui, perque el 
secretari general de Presidencia va dir a la comparei
xen<;a que no existien als pressuposts del 1994. CIar, no 
comer por haber comido, tal vegada ja s'ha donat abans, 
amb carrec a aItres pressupostos. Per aixo hi ha la co
missió aquesta del 103 -que no té res a veure amb el 
conyac, sinó amb la Llei de finances- i tal vegada surt 
aixo. Sr. President, avui, perdonin la broma, pero tal 
vegada Ji aniria millor el conyac, per aquest constipat 
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que du damunt. Jo crec vertaderament, parlant seriosament, 
que valdria la pena reflexionar amb aquest assumpte. 

1 perque no fos cosa que no em quedas temps, hi ha 
un altre tema que afecta també Presidencia, i és per no ser 
menys que la resta de l'oposició, pero crec que aixo no ho he 
copiat a ningú, jo crec que s'hauría de substituir també la 
despesa prevista -i amb aixo pas a la 3491- per a l'elaboració 
-ja sé que diuen "pero bé, aixo no és aixo, i aixo així com 
es dóna informació per escrit", i jo dic "no, aixo és un po
quet com el No-Do "el mundo entero al alcance de todos los 
españoles", el mundo entero que convé, que teníem els que 
som un poquet vells i ens en recordam del No-Do i deIs seu s 
plantejaments. Doncs aquesta eIaboració d'una informació 
audiovisual, que necessita una infraestructura, uns aparells, 
i que val diners, eh?, aixo no són quatre centims, es destinas 
a la dotació d'un possible conveni amb el centre territorial de 
Televisió Espanyola; naturalment, amb Televisió Espanyola. 
1 ja sé fins i tot , perque a mi m 'arriben així mateix les in
formacions, que s'han mantingut converses amb Radio Tele
visió Espanyola, nosaltres estam al costat del Govern de la 
Comunitat Autonoma, quan a no fer un dispendi enorme 
com seria el d 'una televisió propia, ho veig molt bé, estam 
d'acrod que s'ajudi les televisions locals, no hi ha cap incon
venient. 

Pero, alerta, hi ha l'amena<ta, el perill, que es des
munti el centre territorial de Radio Televisió Espanyola a 
Balears, i seria un buit que valdria la pena anticipar-se; i jo 
no vull un buit -amb b de Barcelona, no un vuit, sinó un 
buit-. Seria convenient -i no és que vulgui donar consells al 
Govern, pero del viejo el consejo- que aquestes conversac~ons 
cristaHitzassin, i que aquesta quantitat que aquí se senyala, 
i que naturalment es pot rebaixar i es por arribar a una tran
sacció, no es destinas a elaborar informatius tipus No-Do ni 
tot aixo, sinó a aquest possible conveni amb el centre terri
torial de Televisió Espanyola, o sigui amb Radio Televisió 
Espanyola. Moltes gracies. 

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. presi\ 
dent en la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Per part del Grup Parlamentari 
PSM 1 EEM hi ha l'esmena 3629, 3643, 3579, i 3612. Per 
defensar-Ies té la paraula el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Quatre esmenes, diríem quatre esmenes amb gran contingut 
polític i economic. A la primera proposam crear un nou 
programa amb el títol "creació del fons de cooperació mu
nicipal". Tal vegada, i el més polític d'aquest debat que 
puguem tenir, és d'on surten les baixes necessaries per, sense 
un increment deIs imposts, poder fer front a aquest fons, el 
qual dotam amb 435 milions de pessetes; baixes que surten 
de les transferencies corrents i transferencies de capital de 

totes les seccions pressupostaries, excepte les de sanitat, 
perque entenem que tenen un objectiu més finalista. 
Així, de la secció 11, 13, 14, 15, 17. 20, 21, anam detra
ient aquestes quantitats fins a obtenir aquests 435 mili
ons de pessetes, que ja comen<tarien a ser una quantitat 
tal vegada no suficient, pero sí important per dotar un 
fons de cooperació municipal que naturalment hauria de 
ten ir uns criteris més objectius que els que tenen els 
distints consellers quan reparteixen les quantitat que 
tenen assignades als pressuposts per aquests conceptes. 

Entram ara a la famosa activitat número 10-01 
"amb el material gravat s'oferira a la Federació de tele
visions locals un informatiu setmanal". No esta quantifi
cat als pressuposts, per tant és una esmena de O pesse
tes, perque no precisen els pressuposts la quantitat que 
es destina a aquest concepte. Ara bé, el que sí és im
portant és aquesta activitat en concreto 1 ja sé el que han 
argumentat durant la tramitació, el debat en comissió, 
que simplement vostes el que fan és filmar les activitats 
que fa el Govern i posar-les a disposició de les televi
sions locals per si les volen emetre, i aixo ja depen ex
c1usivament del criteri de cadascuna de les televisions 
locals. Fins i tot aixo s'ha comparat com si fos un co
municat que pot fer un partit poIític, que fa el mateix 
Govern un comunitat. 

1 jo cree que no ens hauríem d'equivocar, no és 
exactament el mateix; hi ha molta de diferencia. Prime
ra, perque un comunicat públic, un comunicat escrit, el 
pot fer qualsevol grup,. qualsevol entitat; filmar amb un 
mínim de garanties tecniques tots els actes institucio
nals, no esta a l'abast de qualsevol, sobretot si no només 
es filmen els actes institucionals, sinó que també es 
posen altres informacions dins aquest video. Per exem
pIe, aquestes setmanes hem tengut ocasió de polemitzar 
per primera vegada amb el conseller de Turisme per 
mor del Pla d'ordenació de l'oferta turística, amb el 
qual evidentment hem discrepat. El nostre grup parla
mentari va convocar una roda de premsa, i la replica del 
conseller no es va produir amb una roda informativa, 
sinó que aquest gabinet de premsa, aquest gabinet de 
filmació va filmar el conseller sense que els periodistes, 
lliurement, objectivament, críticament, li poguessin 
formular preguntes, el poguessin interrogar sobre el 
contingut d'aquest pla d'ordenació de l'oferta turística. 
No sabem si aquest video es posara a disposició de les 
televisions locals. Si s'hi posa, suposa un greuge compa
ratiu important, vulnerar la iguaItat d'oportunitats, 
perque en aquest cas és evident que les televisions locals 
no hauríen tengut la nostra informació i haurien tenguin 
la versió del conseller. 

Volem alertar amb aixo deIs perills. No sé si 
s'ha produit, Sr. President, pero el tema és molt delicat, 
i no s'ho prengui amb tantes rialles; perque jo ja m'ima
gin les televisions locals, que algunes fan una hora o 
dues de programació cada día, i si comencen per con
nectar a la una, i d 'una a una i deu el veuen a voste 
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presentant el video de la Fundació Illes Balears, que té uns 
objectius molt lloables, pero entenem que voste no n 'hauria 
de ser el presentador, no hauria de ser el speaker, hauria de 
ser neutral. Jo he presidit una entitat, evidentment molt més 
modesta que la Fundació Illes Balears, i tot d'una que vaig 
accedir a un carrec públic vaig obviar aparicions en públic, 
i el vicepresident va assumir aquestes funcions. Crec que 
voste també hauria de fer el mateix. Imaginem-nos connec
tar amb la televisió local: set o vuit minuts de Fundació Illes 
Balears, presentats pel Sr. Cañellas, que casualment és el 
president de la Comunitat Autonoma, i a continuació el 
video institucional, on torna sortir el Govern en el Dijous 
Bo, o tallant la cinta d'una autopista, o el que sigui. 

Jo crec que no és molt correcta aquesta via, i crec 
que pot fer una magre favor a les televisions locals; crec que 
pot provocar una reacció que possiblement podría ser de 
nefastes conseqüencies per a les televisions locals. 1 no pre
tenc amb aixo una amena~a a les televisions locals, pero 
altres instancies, altres autoritats podrien intervenir i paga
ríen justos per pecadors. Pagaría gent que no esta passant 
aquestes informacions, i en definitiva podria ser que es tan
cassin. És així. De totes maneres també des d'aquí, des 
d'aquesta tribuna, faríem una crida a les televisions locals 
perque intentassen ser tan objectives com fos possible. 

1 parlant de televisió entraríem a l'esmena 3579, que 
pressuposta 100 milions de pessetes per convenis per poten
ciar les emissions de televisió que fomentin i defensin la 
cultura i la llengua de les Illes Balears. Evidentment aquí 
entraria en part la proposta del Sr. Vidal, de potenciar el 
centre territorial de Televisió Espanyola a les Illes Balears, 
el qual per desgracia ha vist disminuir la programació gradu
alment, un centre que segons l'estudi d'audiencia que va fer 
el Consell Assessor de Radio Televisió Espanyola, és la cade
na que té més audiencia de totes les Illes Balears; crec que 
algun mitja de comunicació va parlar que tenia més de 
170.000 televidents l'Informatiu Balear, per exemple; i mit
jan~ant el qual conveni el Govern podria ajudar a cofinan~ar 
algun programa que incrementas la franja d'emissió en llen
gua catalana, promovent programes que potenciassen i defen
sassen la nostra cultura. 

Dins aquest mateix programa, evidentment, hi entra
rien les ajudes a les televisions locals, altra vegada amb crite
rís d'objectivitat, no a unes determinades, sinó que totes 
poguessen concórrer amb igualtat de condicions, i evi
dentment segons les necessitats de cadascun deIs municipis, 
atenent si volem a criterís de població i dimensió del muni
cipi, pero també amb un certs criteris, i no en absolut a 
discrecionali tato 

1 finalment, i per acabar aquest bloc de quatre esme
nes, hi ha una proposta d'incrementar els ajuts al tercer món 
mitjan~ant unes transferencies que avaluam en 27 milions i 
mig de pessetes, transferencies al fons mallorquí i al fons 
menorquí de solidaritat i cooperació al desenvolupament. 
Són dues instancies que s'han creat recentment, dins en
guany, a Mallorca i a Menorca - a Eivissa encara no esta 

creada, si no també ho proposaríem- i garanteixen que 
els recursos economics que es destinin arribaran al seu 
destí final; perque a vegades -i fa uns dies tenguérem 
ocasió de parlar-ne al Consell Insular de Mallorca- les 
dificultats són en la canalització d'aquesta ajuda perque 
no es perdi pel camí, i tal vegada no es destinin per 
usos contraris als quals estaven inicialment prevists. 

Per tant aquestes dues entitats, que d'una mane
ra altruista fan feina per ser solidaris i cooperar al de
senvolupament del tercer món, mereixerien el suport del 
Govern, i pensam que la situació internacional, aquests 
dies no tan soIs el tema de l'antiga Iugoslavia, el cas que 
hem conegut d'aquest mallorquins que han vengut 
aquests dies del Burundi, i que conten vertaderes calami
tat de centenars de milers de refugiats a Rwanda, al 
Sahara, del qual aquest parlament ha estat abanderat, 
Somalia, America Llatina, etcetera; un món que cada 
vegada esta més girat damunt-davall, mere ix que tots 
facem un esfor~, i que incrementem els pressuposts de 
suport al tercer món. Moltes de gracies. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Per defensar les esmenes 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA té la paraula el Sr. 
Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Defen
saré un conjunt d'esmenes que es poden resumir -per
que un altre eompany en defensara un altre grup- en 
dues nosaltres ereim que molt importants propostes. 
Una ... a vegades et toca parlar darrere un diputat que ja 
ha explicat el fonament d 'una proposta determinada, 
aquesta vegada no és d 'una, sinó de dues propostes 
determinades; hi ha hagut, encara que no en xifres, sí 
una coincidencia practicament absoluta en la necessitat 
de les dues esmenes que jo defensaré. La primera és el 
fons de cooperació municipal, i la segona aquell famo
síssim -jo cree que ja s'ha fet súper famós- programa 
10-01 de Presidencia del Govern, objectiu 10-01, pro
grames televisius per intoxicar televisions locals. No ho 
diu exactament així, pero jo crec que és una bona tra
ducció. 

Fons de cooperació municipal: nosaltres pro po
sam una esmena de 350 milions, i no hem anat a cercar 
les transferencies a eorporacions loeals que hi ha a la 
resta del pressupost, com ha fet el PSM, i no hi hem 
anat perque senzillament perque sabem que és una 
presa de pel dir "transfere,ncies a corporacions locals, 
100 milions de pessetes", perque igual poden anar a 
corporacions locals com a qualsevol altre lloc. Altre lloc 
pot ser consells insulars, per exemple, que no estava tan 
malament, o via petita modificació de credit, alla on 
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doni la gana. Nosaltres no hem anat a aixo, sinó que hem 
cercat una manera de finan($ar aquests 350 milions de pesse
tes que no esta dins el pressupost, pero que hi éso És aixo 
d'aquell pressupost que, com deiem avui de matí, és un 
pressupost així, un poc confós. Hi ha coses que no estan 
dins el pressupost, pero que hi són. 1 ho explicaré. 

Nosaltres hem aplicat un artic1e que permet que el 
Govern s'endeuti amb el que ha liquidat del famós impost 
sobre el medi ambient, allo que 1i diuen impost ecologic -no 
té res a veure amb l'ecologia-. CIar, com que aixo pot supo
sar, fent números, 7.800 milions de pessetes, perque al final 
ens hem assabentat que l'any 1994 la previsió és de 1.800 
milions, pero ( ... ) seran 7.800 milions de pessetes; nosaltres 
hem dit "ni 7.800, ni 9.000, ni 5.000, sinó com els regateja
dors del mercat hem rebaixat, i com que nosaltres proposa
vem només el 1994 perque es pogués accedir a aquest cre
dit, hem proposat una part d'aquests 350 milions via a aques
ta partida, que no esta dins el pressupost, pero sí que hi éso 
Com tots sabem, hi és, perque pens que el primer que faran 
en tenir aprovada aquesta llei és accedir a aquest credit -o 
tot d'una que ho necessitin- perque així ho ha autoritzat el 
Grup Parlamentari PP-UM, obviament el Parlament, amb els 
nos tres vots en contra. 

Aquest fons de cooperació municipal, senyors dipu
tats del Partit Popular, té una justificació jo crec que molt 
senzilla. No és la necessitat finan cera que existeix del ajun
tament; no és només aixo. No és només la necessitat d'in
versió pública de creació de capital públic, de donar serveis 
imprescindibles als ajuntaments, petits, grossos i mitjancers; 
no és voler solucionar una situació que a les altures de final 
del segle XX hauríem d'estar empegueits que passassin, que 
hi ha encara bastants d'ajuntaments que no tenen aigua co
rrent o que no tenen cIavegueram; no és només aixo, és que 
tot aquest conjunt d'accions subvencionadores que ens reco
neixia fa una estona la senyora portaveu del Partit Popular 
que fa el Govern, estiguin incloses dins un marc jurídic i 
normatiu que doni les mateixes oportunitats a tots els ajun
taments d'aquestes illes. Que logicament aquest marc es faci 
discutint i consensuant amb la Federació de Municipis -que 
vostes controlen, no es preocupin- pero que no sera igual; i 
que aquestes actuacions, en definitiva, estiguin regulad es 
suficientment perque ningú pus mai més pugui dir a aquest 
govern que Manacor esta a la serra de Tramuntana, o sa 
Pobla és un poble petit també damunt el cap curucull del 
puig Major. La veritat és que aixo ja els ho han dit dues o 
tres vegades en aquest parlament, i trob que no s'hauria de 
dír més. 

El segon tema, per aixo nosaltres proposam acumu
latiu, no separadament, 350 milions que es podrien perfec
tament sumar, i supos que el PSM no estaria en absolut en 
desacord, a l'esmena que ha presentat en el mateix sentit el 
PSM 1 EEM. 1 després anam a una esmena a zero pessetes, 
bona d'aprovar, no modifica res, deIs programes televisius. 
Poca cosa més a afegir al que ha dit al Sr. Sampo!. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Alfonso, esta a la meitat del seu temps. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A. 

Acab amb un minut, Sr. President .... pero els 
voldría fer una reflexió: vostes creuen que és compa
rable una televisió, d'Alaró, Inca, Palma mateix, és 
igual; amb qualsevoI mitja de comunicació que vostes 
els puguin enviar un document? Vostes creuen que és 
comparable la capacitat de generar informatius, o notí
cies, o textos, o imatges d'una teIevisió local a un diari? 
Aixo qualcú s'ho pot plantejar? Vostes no creuen -ho 
saben cert- que la seva acció és una cIara manipulació 
informativa en benefici d'un partit polític? És absoIu
tament escandaló s que el Govern es plantegi tan sois fer 
un informatiu setmanal per donar a televisions locals. 
Obviament no es plante gen donar-los a televisions nacio
naIs, perque no els ho acceptarien. Ni Antena 3 els ho 
acceptaria. No els acceptaria res de tot aixo una televisió 
que tengui mitjans. Pero amb la falta de mitjans que té 
la televisió local, Sr. President, voste sap de sobres que 
aixo és un intent de manipulació informativa en benefici 
d 'un partit político 1 aixo, la veritat, és que és absolu
tament impresentable. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Abans de continuar voldria 
fer l'observació que entenc que des del moment que es 
fa una agrupació d'esmenes els grups parlamentaris 
renuncien a la possibilitat de fer divisió de torno És a dir, 
la divisió de torn no esta contemplada, esta contempla
da la cessió de torno En aquest cas, ates que són dues 
seccions, acceptaré la divisió, pero sense que serveixi de 
precedent. No acceptaré cap altra divisió de torn alllarg 
d'aquest debat, i si qualcú vol replantejar l'agrupació 
d'esmenes que hi ha consensuada, podem fer Junta de 
Portaveus i podem determinar una modificació distinta. 
Pero faig l'observació que la divisió de torns no esta 
contemplada en el reglament d'aquesta cambra. Sí, Sr. 
Alfonso? 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. Nosaltres per actualitzar, per 
fer molt rapid i agilitzar el funcionament parlamentari 
varem estar d'acord amb grans agrupacions esmenes. 
Sap que hi ha quasi setanta esmenes agrupades. 1 varem 
dir -tal vegada no es va transmetre bé- que en certs 
casos, pocs, faríem divisió d'actuacions. Ha varem dir 
a la reunió que varem fer els portaveus amb els lletrats, 
Si vol després, Sr. President, feim una Junta de Porta
veus per dir exactament com les volem desagrupar; 
perque ho havÍem dit, aixo, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Jo faig l'observació que divisió de tom, amb el regla
ment a la ma, no faig comptes acceptar-ne; i si hi ha una 
proposta de modificació, que es faci. Sra. Riera, té un temps 
de tres minuts. 

LA SRA. RIERA 1 MADURELL: 

Gracies, Sr. President. Les esmenes del Grup Socia
lista que defensaré, i també l'esmena 3612 presentada pel 
Grup PSM 1 EEM, a la qual el nostre grup també donara 
suport, són totes elles d'addició a la secció 11 per incremen
tar els ajuts a les societats del tercer món i zones en conflic
te, per atenció als emigrants i per campanyes d'educació per 
a la pau i també per a la igualtat d'oportunitats de la dona. 
Per tant, Sr. President, Ji agraeixo molt la seva tolerancia, 
pero com pot veure són temes molt importants, i li agrairia 
que em donés una mica més de tres minuts. 

Com ja ha dit el Sr. Sampol, tots som conscients que 
el desenvolupament i retard economic i social de les societats 
del tercer món se'ns mostra amb molta freqüencia en les 
seves manifestacions més lamentables d'injustícia i miseria. 
També la transició que alguns paisos estan fent cap a una 
nova situació política i economica similar a la de les demo
cracies occidentals esta plagada d'unes dificultats materials 
de gran envergadura, que en molts de casos es compliquen 
per les dificultats polítiques d'aconseguir acords de convi
vencia pacífica entre societats molt heterogenies i contrapo
sades. 

Nosaltres creim que el nou ordre mundial que es 
construeix s'ha de regir pels principis de Nacions Unides, de 
tal manera que les relacions entre els pobles es basin en 
l'enfortiment deIs lla~os de cooperació. En aquest sentit 
l'esmena 3879 del nostre grup va dirigida que aquesta comu
nitat auto noma coHabori en tasques de cooperació, desti
nant-hi una quantitat del seu pressupost, que s'acosti molt 
més al 0,7% del PIB, que és la quantitat que recomanen les 
Nacions Unides, objectiu d'altra banda recollit també, per 
exemple, en els estatuts deIs consorcis de Fons Mallorquí i 
Menorquí de Solidaritat i Cooperació, consorcis als quals es 
varen acollir els consells insulars; i evidentment els diputats, 
que són al hora consellers, no haurien d'entrar en contradic
ció. 

Respecte del tema de la immigració, tots som cons
cients que en el moment actual els estats d'Europa occidental 
i desenvolupada són pols d'atracció per a processos migrato
ris d'orígens molt diversos. Aquesta immigració incideix a 
l'Estat espanyol, incidira a la nostra comunitat autonoma 
cada cop més. És molt important que el marc d'acollida de 
l'emigrant sigui l'adequat. Si la societat que el reb li facilita 
els instruments necessaris per a la seva integració voluntaria, 
la cosa es fa molt més senzilla. Aquesta actitud ha de ser 
compartida per tots els sectors de la societat. i els poders 
públics tenen l'obligació de fer front a la seva responsabilitat 
en aquests temes, creant el marc institucional, el Pla d'inte-

gració que proposem en l'esmena 3710, que compleixi 
amb les finalitats d 'integració, solidaritat i respecte que 
des de tots els punts de vista són desitjables. 

En el tema de l'educació per la pau, el paper del 
desenvolupament i de la cooperació entre les diferents 
societats, entes com una forma de compromís del con
junt deIs ciutadans i ciutadanes, és ara més que mai un 
compromís per la pau. Avui més que mai la pau no 
s'entén com una qüestió de control i reducció de la 
violencia, sinó també com una qüestió de desenvolupa
ment sostingut. Entesa la pau en aquest sentit, l'educa
ció per a la pau, els drets humans, l'educació mediam
biental, no han de ser només qüestions que afectin de
terminad es línies transversals de les que dissenya la 
LOGSE; cal organitzar diferents experiencies docents 
per a joves i grans, que tinguin el seu nuc1i vertebrador 
en els continguts i metodes del que es coneix com edu
cació per al desenvolupament. D'aquí les esmenes 3708 
i 3709. 

Respecte a les esmenes que fan referencia a la 
Comissió interdepartamental de la dona, no m'estendré, 
perque és un tema que ja ha estat molt debatut en 
aquesta cambra. Creiem que falta informació actualitza
da de quina és la situació eco no mica i social de les do
nes a la nostra comunitat autonoma, i per aixo propo
sem l'esmena 3706, malgrat no es tingui un coneixement 
exhaustiu de la realitat social de la dona, el que és segur 
és que hi ha dos coHectius amb una problematica parti
cularment important i seriosa, que són les dones amb 
carrega familiar no compartida, i les dones que sofreixen 
mals tractaments. D'aquí les esmenes 3704 i 3705. És la 
primera vegada que es fan uns pressupostos amb una 
petita referencia a afavorir que la dona tingui accés a la 
cultura, a l'educació, i a la formació professional per 
accedir al món del treball. Ara, Sra. Estaras, només 
falta que hi posin els diners. Per aixo nosaltres presen
tem esmenes en aquest sentit; la 3707 és per poder fer 
un pla de formació per a les dones que treballen a\. 
sector turístic, i la 3831 és per a poder dur a terme un 
pal de reciclatge professional per a aquelles dones que 
precisament per culpa d'una educació sexista varen ser 
apartades del món del treball . 

EIs problemes de salut específics és un altre 
tema que és la primera vegada que se cita. Ara posin 
també els doblers per poder fer alguna cosa, i per aixo 
nosaltres en aquest sentit presentem l'esmena 3713. La 
veritat és que si tinguéssim un institut per a la dona 
amb un pressupost propi, podríem fer totes aquestes 
coses amb una certa agilitat. Pero com que no el tenim, 
per poder fer qualque cosa, ara hauran d'anar a dema
nar almoina per les conselleries. Sra. Vicepresidenta del 
Govern, voste diu que és igual tenir una comissió que 
un instituto Ara, a l'hora de parlar del doblers, a l'hora 
de la veritat, queda cIar que aixo no és així. Per aixo 
presentem l'esmena 4070, on demanem novament la 
creació de l'institut. Gracies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Riera. 1 abans de continuar, vull retirar 
la interpretació feta abans quant a la divisió de torn, ates que 
l'apartat 3.2 de la Resolució de Presidencia de 25 de febrer 
del 1992, que contempla la tramitació en debat final del 
projecte de pressupost, contempla expressament aquesta 
possibilitat de divisió del torn d'intervenció. 

1 passam a la fixació de posicions. Té la paraula la 
diputada Sra. Salomo 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Intentaré fixar la posició del Grup Parlamentari PP-UM 
sense entrar en contradiccions. Respecte deIs famosos infor
matius, he de dir que jo cree que en aquest tema hi ha hagut 
una interpretació equivocada, que es tracta ni més ni manco 
que de donar unes facilitats als mitjans de comunicació; unes 
facilitats com poden ser que s'envien diariament a través 
deIs gabinets de mitjans de comunicació de les distintes insti
tucions, s'envien notes de premsa, via fax, a al premsa escrita 
perque puguin tenir un seguiment de les activitats que du a 
terme aquella institució. De la mateixa manera, s'envien 
cintes a les radios perque puguin tenir un complert segui
ment de quines són les activitats que duen a terme les distin
tes institucions; i respecte de les televisions, dones s'enviaran 
unes cintes audiovisuals per informar de quines són les acti
vitats que duen a terme les institucions, les conselleries. 1 no 
només era a televisions locals, sinó que fins i tot s'Oenvia 
informació i s'envien cintes audiovisuals a Televisió Espa
nyola, a Antena 3, i fins i tot d'altres paisos qualque vegada 
s'ha demanat informació sobre determinats temes, i aixo s'ha 
fet arribar puntualment. 

Pero no solament aixo. Amb aquest sistema disposam 
en primer lloc d'un instrument per intentar millorar el nivell 
de normalització lingüística de la nostra comunitat. En 
segon lloc, donam compliment a la normativa que obliga a 
les nostres institucions a donar-se a coneixer a si mateixes, en 
la mesura que són institucions propies com a elements d'au
togovern. En tercer lloc és un instrument per donar difusió 
a les actuacions de les nostres institucions, que són de tots els 
ciutadans de la nostra comunitat auto noma, sense distingir el 
seu color político 

Pero si la preocupació és la finan cera, s'ha de dir 
que el cost és mínim, ates que la realització d'aquestes imat
ges sera assolida pel propi personal que té presidencia. 1 per 
acabar quant al tema deis informatius, és que la finalitat 
d'aquestes imatges oferides als mitjans de comunicació social, 
és simplement que aquests les puguin fer servir si les troben 
interessants, i si la informació facilitada els pareix oportuna. 
1 si no, igualment com fan els restants mitjans de comunica
ció amb les notes de premsa que reben d'altres institucions 
o d'altres entitats; dones senzillament no les empraran. El 
Govern no vol obligar ningú a transmetre cap tipus d'infor
mació perque, com és natural a un estat de dret com és el 

nostre, no s'imposen aquest tipus de coses. L'únic que 
s 'intenta imposar és la llibertat. 

No obstant aixo, com que s'han aixecat tan tes 
polemiques en aquest sentit, a l'esmena presentada pel 
PSM 1 EEM, que és la número 3613, que parla de su
primir l'activitat 10-01, que diu el següent: "amb el 
material gravat s'oferira a la Federació de televisions 
locals un informatiu setmanal, el nostre grup, el Grup 
Parlamentari PP-UM, esta disposat a acceptar aquesta 
esmena. 

Quant al fons de cooperació municipal, els he 
de dir que encara que el nostre grup considera positiva
ment la constitució d'un fons de cooperació municipal. 
Pero hem de veure com, i resulta que nosaltres hem 
examinat detingudament les esmenes, i les baixes per 
aconseguir una partida important per a poder fer un 
fons de cooperació municipal, unes corresponen a in ver
sions -alguna ~ que són des peses compromeses pel 
Govern, en la mesura que són plurianual, amb la qual 
cosa si el Govern no tengué en aquestes responsabilitats, 
serien dos problemes-, i altres corresponen, 400 milions 
i un poc de pessetes, a baixes de des pesa corrent. 1 no
saltres hem d'assenyalar que quan es varen presentar 
aquests pressuposts de la comunitat, que consideram que 
són de contenció de la despesa pública, ja es va retallar 
d'una manera important el capítol 2 de despesa corrent. 
Per tant és una partida molt ajustada i, degut a les bai
xes en aquest cas, podria ser una justificació per no 
acceptar la creació del fons de cooperació municipal. 

Pero arnés, per quedar bé, per justificar-nos 
aquí, podríem arreplegar totes les partides fina listes 
que tenim d'ajuts als municipis recollir-Ies totes en un 
paquet, i intentar constituir -i també seria ja de cara a la 
galeria- aquest fons de cooperació municipal. 1 en aquest 
cas seria un fons de cooperació municipal finalista; fons 
que han fet d'aquesta mateixa manera altres comunitats 
autonomes. 

Pero nosaltres creim que els problemes de fi
nan~ació de municipis no se solucionaran d'aquesta 
manera. Creim que els municipis passen per seriosos 
problemes, i que la finan~ació municipal és un tema a 
resoldre per l'administració central, que el responsable
com s'ha determinat a la federació espanyola de munici
pis- ha de ser el Govern central, que ha de prendre 
cartes, i d'una manera bastant seriosa, en aquest tema; 
amb la qual cosa, Sr. President, el nostre grup no do
nara suport a la creació del fons de cooperació muni
cipal. 

Quant a les ajudes al tercer món, creim que 
estam davant un tema que desitjaríem no haver de 
tractar; estam davant un tema que ens afecta tots quant 
a la nostra humanitat i sensibilitat social. 1 sí, el doblers 
que hi dedicam en aquest cas són pocs. Si aprovassim les 
distintes esmenes presentades el doblers continuarien 
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sent pocs, i si dedicassim tot el pressupost de la nostra comu
nitat autonoma, desgraciadament tampoc no solucionarÍem 
aquest problema mundial. El que sí esta clar és que a pesar 
que aquí hem presentat uns pressupostos de contenció i 
d'austeritat, hem mantingut la quantia que dedicavem al 
tercer món, quantia que esta en 35 milions de pessetes ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sra Salomo 

LA SRA SALOM: 

Sí, Sr. President. . .. amb la qual cosa podríem dir 
que si el pressupost de la Comunitat s'ha redutt i hem man
tingut aquesta quantia pressupostaria, es podria senyalar, en 
certa manera, que hi ha hagut un augment percentual respec
te de l'any anterior. 

1 quant al tema de la dona, vull senyala moIt breu
ment, Sr. President, que la majoria de les actuacions que 
se'ns proposa a les distintes esmenes, la Comissió Interdepar
tamental de la Dona ho ve fent complertament alllarg de les 
seves actuacions. Tot el relacionat amb tema de dones mal
tractades, es fa comptes de fer un estudi socioeconomic sobre 
la problemihica de les dones. Es fan i s'han fet programes 
per a la formació ocupacional de les dones en el sector turís
tic. Es duen a terme programes de formació de les dones 
adultes i un llarg etcetera d'actuacions que du a terme 
aquesta comissió, i que en certa manera es veurien incloses 
dins les es menes presentades pels distints grups parlamenta
riso Vista la qual cosa el nostre grup, Sr. President, no donara 
suport a aquest conjunt d'esmenes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salomo Passam a la secció 12-Conse
Heria de Turisme i Institut Balear de Turisme. En primer 
Hoc, veurem les esmenes a la totalitat de la secció 3640, del 
Grup PSM i EEM, i la 4032, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Sr. President, per una qüestió d'ordre. 

EL SR. PRESIDENT: 

S'? 1. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Saber si hi tenc un torn, perque no s'ha fet referen
cia a cap de les es menes que hem presentat nosaltres per part 
del grup majoritari, i era saber si qui calla, atorga. 

EL SR. PRESIDENT: 

No hi ha lloc a torn, Sr. Vidal, perque és pura
ment fixació de posicions. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Bé, jo l'hi volia demanar. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam, ido, a la secció 12-Conselleria de Turis
me i Institut Balear de Turisme. Comen~arem per les de 
totalitat, i per fer la defensa de l'esmena 3640, del Grup 
PSM i EEM, té la paraula el diputat Sr. Sansó. 

EL SR. SANSÓ I SERVERA: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors dipu
tats. De la memoria del POOT he tret unes paraules que 
jo mate ix vull subscriure: El turisme no ha tingut la 
consideració prioritaria que mereixia en l'esfera política 
i administrativa. A la comissió, on vaig treure les matei
xes paraules, se'm va dir que aquestes paraules anaven 
referid es a l' Administració central. Jo cree, davant 
aquests pressuposts, que hi afegiria que també van per 
al Govern balear. D'aqui la nostra es mena a la totalitat, 
ja que no podem estar d'acord amb els criteris d'ordena
ció de l'oferta turística i promoció del turisme que avui 
ens presenten. 

1 no hi podem estar d'acord perque el turisme 
d'avui es mostra cada vegada més exigent ja que no es 
conforma només amb el sol i la platja, ja no podem ofe
rir tampoc els preus a la baixa. El nostre grup ha vengut 
afirmant en aquest Parlament que per competir dins el 
mercat actual haurem d'incrementar la qualitat a tota 
l'oferta turística donant uns millors serveis, formant i 
reciclant eIs nostre treballadors, protegint molt més el 
nostre medi ambient, donant més importancia als aspec
tes socials, culturals, etc. Darrerament em semblava que 
aquesta era la política prevista pel Govern, fins i tot 
hem sentit parlar el president Cañellas d'una revolució 
turística amb un objectiu de qualitat. Contínuament 
ens trobam amb declaracions, escrits, contestes del Sr. 
Conseller de Turisme en aquest sentit, titulars de prem
sa, com un del mes de juliol que deia: liLa política del 
nou conseller de Turisme se centrara en l'ordenació del 
sector" o un altre del mes de setembre: "EI conseller de 
Turisme anuncia que iniciara accions per rompre l'esta
cionalitat amb noves ofertes turístiques ". 

Tot aixo, aquest munt de bones intencions, de 
beBes paraules, ens pareix molt bé, pero, senyores i 
senyors del Govern, ja les coneixem, les hem sentit mas
sa vegades en boca de vostes. 

El pressupost que en presenten avui no reflec
teix la política turística que ens esta anunciant. el pla 
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que havia d'ordenar l'oferta turística a Mallorca, el pla que 
naixia per assegurar el nostre futur turÍstic, el pla que era 
l'esperan<;a dels sectors progressistes, el pla que possiblement 
va propiciar un canvi de govern, el famós POOT, senyores 
i senyors diputats, i a pesar que qualque conseller pensa que 
el PSM i EEM sois fa demagogia, es pot retardar tot el 94, 
pero no vull pensar-ne el pitjor, que aquest pla no seguira 
endavant. 1 si aixo passa a Mallorca, que podem esperar del 
POOT de Menorca i del d'Eivissa-Formentera? POOT que, 
any rera any, aquest Govern ens prometo 

Notam a falta dins aquest pressupost una preocupa
ció que el nostre grup ve plantejant des de sempre en aquest 
Parlament: on són eIs factors limitants al creixement turÍs
tic? Continuam, a pesar de tan tes belles paraules, amb una 
política de com més turistes venguin i com més habitatges 
s'hi construeixin, millor. El Govern ens parla d'augmentar-ne 
la qualitat, pero peI mateix camÍ de sempre: consumir més 
territori, saturar el mercat, crear nous camps de golf, i tot 
aixo sense determinar cap tipus de mesura per a l'esalvi 
d'aigua, oblidar els temes ambientals, com la recollida selecti
va deIs fems i el seu recic1atge. 

No basta, senyores i senyors diputats, amb el concep
te de places d'allotjament turÍstic sobrants, obsoletes, a re
convertir i a desapareixer, si no es fa el mateix amb els locals 
comercials, activitats recreatives i tot l'oferta comple
mentaria. 

Des del PSM i EEM no creim que amb aquest pres
supost el turisme es vegi com a patrimoni social durador, 
com a motor de la nostra economia. No creim que amb 
aquest pressupost, reduit en més del 20% respecte del de 
l'any passat, es doni la importancia que per a aquestes illes 
té el turisme, i el mateix podem dir de la promoció turística, 
on veim com hi ha els mateixos 840 milions de 1992 i de 
1993, soIs que amb una diferencia important, que si bé es 
manté el mateix pressupost, aquest, a causa sobretot de les 
devaluacions de la pesseta, sofreix una forta davallada, entre 
el 20 i el 25%. Aquest fet, al PSM i EEM, ens preocupa, ja 
que, com deiem abans, no creim que es doni la importancia 
que té el turisme per a les nos tres illes. 

En aquests moments de consolidar i ampliar la nos
tra posició dins certs mercats, veim com el Govern no fa 
l'esfor~ en promoció, propaganda, marqueting, i es limita 
una vegada més a intentar cobrir l'expedient. Per dec1ara
cions fetes des de la Conselleria de Turisme, pensavem que 
enguany aquest pressupost de promoció aniria per un altre 
camí, camí que, amb altres esmenes presentad es pel nostre 
grup, intentam redre~ar en aportar el que per a nosaltres 
haurien d'haver estat prioritats d'aquest pressupost, d'aquesta 
promoció. 

No veim tampoc dins aquest pressupost que s'intenti 
rompre l'estacionalitat, s'hauria de fer més promoció cap a 
un turisme d'hivern amb programes atractius, amb campa
nyes específiques. Des del PSM i EEM dubtam molt que 

amb aquest pressupost presentat puguem aspirar a com
plir amb els grans reptes que tenim plantejats. 

Dins aquesta competitivitat en que ens movem, 
després de tants d'anys de tenir competencies en turis
me, quan el turisme és la nostra primera i principal font 
d'ingressos, aquests 840 milions per a promoció, deva
luats -com dei a abans-, hem de reconeixer que són 
insuficients per dur endavant la política de promoció 
que les nostres illes necessiten. 

A tot aixo, no podem oblidar tampoc que cada 
illa té les seves peculiaritats, cosa que suposa agreujar 
més el pressupost, ja que, a més d'unes campanyes 
conjuntes, no podem deixar de fer unes campanyes 
específiques de cada illa. Ens preocupa com ho fara 
Ibatur per oferir altres alternatives al turisme de sol i 
platja, com promocionara altres aspectes de les Illes, 
altres alternatives, si a la vegada vol mantenir el que ha 
estat fent fins ara. 

Amb aquest pressupost de promoció, el Govern 
ens proposa continuar amb la línia anterior, continuar 
fent el que s'ha fet fins ara. 

El PSM i EEM mantenim certes promocions 
dutes a terme aquests darrers anys, volem ampliar aques
ta promoció cap a un altre tipus de turisme, un turisme 
alternatiu, un turisme cultural, respectuós amb la natu
ralesa. Per a aixo, ens fa falta promoure els espais natu
rals, els aspectes culturals, el cic1oturisme, aprofitar, per 
exemple, de Menorca la dec1aració de reserva de la 
biosfera per la UNESCO o de Mallorca la Fundació 
Pilar i Joan Miró. 

No ens queda més remei que, davant la perdua 
d'atractiu que pateixen les nostres illes, mostrar el que 
fins ara hem amagat, aixo pot ser la nova seducció que 
necessita el turisme que volem. 

Hem de potenciar molt més les vacan ces de aire 
social i cultural. EIs tour operators diuen contínuament 
que la demanda motivada per inquietud s culturals aug
menta any rera any. Tenim, a les Illes Balears, una his
toria desconeguda per a la majoria deIs turistes que ens 
visiten; tenim molts d'atractius culturals desconeguts que 
cal donar a coneixer i que amb aquest pressupost, amb 
aquesta promoció, no es fa. 

Per tot aixo, no podem estar d'acord amb aquest 
pressupost que ens presenten. Per aixo hem fet aquesta 
esmena a la totalitat i moltes al tres esmenes, que inten
ten donar un altre caire a l'ordenació de l'oferta turísti
ca i a la prom oció de turisme. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. 
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Per defensar l'esmena 4032, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Pallicer. 

EL SR. PALLICER I PUJOL: 

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Formulam 
aquesta esmena a la totalitat a la secció 12 perque, en una 
epoca de canvi dins el món turístic, els pressuposts de la 
conselleria no s'adeqüen ni amb propostes polítiques ni amb 
dotacions pressupostaries als nous reptes. 

Volia comen<;ar aquesta intervenció per dir que 
aquesta temporada turística afortunadament ha tornat el 
somriure als empresaris turístics i ha servit per injectar 
doblers a les maltractades empreses. Així i tot, hem de re
cordar que els mesos d 'abril i maig es va produir una situació 
de temor davant la temporada, cosa que va fer que moltíssi
mes empreses entrassin dins el barranc de les ofertes, i els 
puc confirmar que, fins el mes de juliol, hotels de tres estre
lles, amb mitja pensió, cobraven 1.850 pessetes, tant a llevant 
com a ponent. 

Afortunadament una serie de circumstancíes, que de 
tots són conegudes, varen fer possible allargar la temporada 
i rompre al final el fet diabolic de les ofertes. Les devalua
cions de la pesseta, que han representat en els mercats fins 
quasi el 20% de baixada real; la guerra de lugoslavia, que 
absorbia una bona part de la quota de la mediterrania; les 
qüestions del terrorisme als paisos arabs, a Egipte, Turquia 
i Marroc; els problemes de seguretat a tots els ( ... ) de Flori
da, parlam de Miami; tot junt ha fet que la península iberica 
-Portugal i Espanya- així com Canaries, i amb més motiu 
les Illes, hagin estat seleccionad es pels dients per passar-hi 
les vacances. Pero, així i tot, podem dir que els preus que 
s'han cobrat han estat molt baixos, i com he dit abans, es va 
tornar a caure dins el negre camp de les baixades temeraries 
i perilloses. 

En pulsar els mercats ara, pareix que l'any que ve 
pot ser, per les mateixes raons i circumstancies apuntades, un 
any d 'unes grans vendes per al sector turístico Ido bé, a 
pesar de gaudir d'aquestes expectatives, els puc dir, senyores 
i senyors diputats, que la mitjana d'augment de preus en 
contractes signats amb els tour operators han osciHat entre 
el 4'5% i el 6%, i en casos excepcionals, hotels que es venen 
molt bé, s'hi ha arribat a un 9. 

He fet aquesta breu introducció per situar-nos dins 
la realitat, i voldría que aquesta temporada passada no servís 
com una cortina de fum que no ens deixi veure la situació 
actual, perque, en definitiva, molt poques coses han canviat 
des deIs darrers anys, i els greus problemes que tenÍem con
tinuen incubant, continuar fent una política de preus baixos 
i xifres, a causa deIs greus desequilibris entre 1 'oferta i la 
demanda, que, d'una manera o altra, van marcant i marcaran 
el comportament futur. 

La realitat és que tenim una planta hotelera, en més 
del 60% obsoleta, i que provoca una competencia deslleial, 

que llan<;a al mercat preus baixíssims enfront de les 
empreses que hi han invertít i que compleixen la Llei de 
modernització del 90. 1 voste ho sap, Sr. Conseller, no 
fer complir la llei i les normes perjudica el bo i premia 
el dolent; a més a més, i no li ho he de dir, precisament 
a voste, aixo desprestigia aquest Parlament amb tot el 
que significa. 

Un altre deIs greus i eterns problemes és la 
professionalitat. Tenim, i és de tots conegut, una certa 
degradació dins els serveis; a causa deIs preus que es 
cobren, els empresaris es veuen obligats a fer, entre 
altres, retallad es a la qualitat; llevat d'excepcions, els 
grans professionals que tenÍem són ben pocs, i ningú, 
d'una manera racional i coherent, no s'ha preocupat 
d'obligar afer recidatges anuals per posar a punt el més 
important que té com a valor la indústria deIs serveis i 
que forma part del producte, que és l'home. 

La mancan<;a en seguretat n'és un altre deIs 
problemes que ja es varen debatre. es varen debatre i va 
quedar dar el problema que hi ha quant a instaHacions 
fixes de lluita contra incendis, i més greu que aixo, els 
plans d'emergencia, que no es compleixen, i la formació 
del personal que els ha d'aplicar. 

Del problema de l'estacionalitat, el meu com
pany n'ha fet menció. No s'ha fet practicament res 
respecte a intentar rompre l'estacionalitat. Evidentment, 
Sr. Conseller, jo esperava que amb aquests pressuposts, 
que ja són seus, es fes una política de fets i no de pa
raules. Allo que hi ha escrit als pressuposts no s'ajusta 
a les paraules que li varem sentir, no es fara una políti
ca turística amb paraules. L'hivern és difícil de vendre, 
pero nosaltres, fent una altra política, podríem ser una 
destinació turística especialitzada en hivern. 

Després de deu anys de tenir-ne les com
petencies, el balan<; és negatiu, i aixo perjudica tota 
l'economia, per l'efecte multiplicador deIs llocs de feina, 
de les des peses a l'oferta complementaria i, evi
dentment, de les despeses de les estades als hotels. Si no 
es canvia de política hi ha el perill que les zones turÍsti
ques es desertitzin tancant hotels i negocis de l'oferta 
complementaria. 

I el més greu deIs problemes que, com hem 
comentat, és l'excés d'oferta. Vostes, amb la seva polí
tica, varen desequilibrar el mercat. Recordi que de l'any 
86 fins al 89 es varen incrementar les places hotel eres en 
un índex superior al 26% acumulatiu i, com a apoteosi 
el 87, es varen incrementar en el 35'30, aixo va fer en
fonsar la indústria, i ara ens veim obligats a refer el mal 
feto Fa falta acabar, amb plans específics, amb l'oferta 
obsoleta i amb les aglomeracions a les zones turístiques. 
L'instrument més important per fer-ho era la Llei de 
modernització i el POOT. 1 que hi fan vostes? Quant a 
la Llei de modernització, ja ho hem vist, i quant al PO
OT, desgraciadament no tenc prou temps per fer-li'n 
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una analisi exhaustiva, del que és aquest POOT que li han 
fet treure, de totes maneres, supos que en llegir els informes 
que li n'han arribat, se n'adonara. 

Jo li vull dir que des del 86 el Diari de Sessions d'a
quest Parlament parla del Pla d'ordenació de l'oferta turísti
ca, que, a més, hi ha un mandat del Parlament del 89 en els 
criteris, que l'any 90, el conseller de Turisme, en manifestaci
ons a la premsa, va dir que ja estava fet i que immediatament 
s'aplicaria. Ido bé, després de crear ara una expectativa, que 
és quasi de pel·lícula de suspens, en el sentit que seria la 
panacea que curaria els nostres mals, resulta que treuen uns 
papers que fan que, efectivament, ens quedem en suspenso 
Vostes, una vegada més, just fan coses de cara a la galeria; 
han fet el POOT, pero, a la primera lectura, vaig pensar: 
aixo regula no les necessitats i els problemes d'avui i de 
dema, sinó que regula els possibles creixements hotelers del 
futur, amb els plans parcials aprovats o amb els territoris no 
qualificats, a deu, quinze o vint-i-cinc anys vista. 1 mal aura
dament deixen les mans lliures, a dins les zones turístiques, 
al creixement d'habitatges i apartaments a sol urba i a sol 
urbanitzable programat amb pla parcial aprovat. Pero és que 
voste no sap que, a dins les zones turístiques, les construcci
ons no turístiques tenen els mateixos efectes que un edifici 
d'apartaments turístics?, no sap vostes que, si no s'estenen 
els parametres turístics a les edificacions no turístiques, el 
que fem és tot el contrari a l'esperit i a la filosofia del man
dat d'aquest Parlament i al sentit comú?, no veu voste que, 
si no regulen aquests soIs, ens dura cap a nous "calama
jors"?, com podem reduir densitats si per una part intentam 
fer reconversions i per l'altra autoritzam a edificar sense un 
maxim de densitat, com a altre esborrany del POOT -110 
habitants per hectarea- i sense uns mateixos criteris turís
tics? 

Vostes s'han definit clarament. Voste, Sr. Conseller, 
supos que se n'ha adonat, és un instrument -i ho dic sense 
cap to p~joratiu- que aquest Govern utilitza per alinear-se 
amb altres sectors economics. És una paradoxa que el conse
ller de Turisme sigui qui defensa les polítiques d'altres sec
tors en detriment de la indústria turística i hotelera. Vostes 
incompleixen els criteris del Parlament, el 3, el 4, el 13, el 
12, el 14, el 16, el 17, el 21, el 23, no tenc temps per expli
car-los-ne el contingut. Vostes incompleixen també la propia 
LIei d'ordenació territorial, quant als plans directors sectori
als. 

1 del finan<;;ament? Bé, aixo ja és el súmmum de la 
manca de seriositat, Sr. Conseller. Voste sap que l'estudi 
economico-financer ha d'imputar els costos de les inversions 
a cada un deIs agents implicats, aquesta qüestió és la pe<;;a 
clau de tot el pla, perque, de no tenir-ho present, és com si 
nosaltres féssim castells en l'aire o somniéssim paradisos 
perduts. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Pallicer, per favor. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

1 així podríem continuar -em sap greu no tenir
hi temps- amb una serie de qüestions i de polítiques, les 
quals, des del meu punt de vista i des del meu grup, no 
estan a l'altura de les circumstancies en aquest moment. 

Li vull dir una cosa: De cara al futur, jo li de
man, si no som capa<;;os de canviar de política turística, 
d'anar a un altre model, qui pagara l'aigua quan hagim 
de fer una planta dessalinitzadora o la recerca deIs aqüí
fers o les infraestructures per a la distribució?, qui paga
ra el processos de tractament de reciclatge de deixalles 
i de fems?, qui pagara el tractament d'aigües residuals?, 
qui pagara la seguretat?, qui pagara la neteja de platges 
i boscs?, qui pagara la recuperació de la natura? Aques
ta política turística que han fet fins ara ja no serveix, 
l'hem de canviar. Les Illes són un capital turístic que a 
poc a poc es descapitalitza i dóna recursos escassos a 
canvi de quasi res, mal venem el producte, som quasi 
colonitzadors de la nostra propia terra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Pallicer, per favor. 

EL SR. P ALLICER 1 PUJOL: 

Em sap greu no tenir més temps, Sr. Conseller, 
pero esper, en un altre moment, poder debatre més el 
tema turístic, que és el més important que tenim a 
aquestes illes. 

Jo li vull dir una cosa -un segon, Sr. President-. 

EL SR. PRESIDENT: 

Li vull recordar, Sr. Pallicer, que som a un debat 
de pressuposts, no a un debat de política general en 
materia de turisme. Som davant una esmena de totalitat 
a la secció, aixo és cert, pero no som a un debat de 
política general en materia turística. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Bé, Sr. President, ja acabo L'únic que vuIl és que 
em deba llegir tres paragrafs. 

EL SR. PRESIDENT: 

Li concedesc un minut més, Ilavors li tallaré el 
temps. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Bé, li vull dir, Sr. Conseller, que totes aquestes 
polítiques ens duen a una reflexió, hem de reflexionar 
sobre el futur i entendre que tot té un límit, i que la 
política de futur és aquella que va cap a un turisme 
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sostenible, passar-ne la frontera, com estam fent, ens conver
teix en botxins del nostre propi futur. 

Les Illes són uns petits vaixells ancorats a la me di ter
ra.nia i no els podem carregar de més i, si ho feim, ens en
fonsarem, i amb ells també ens enfonsarem nosaltres. Gnki
es i perdoni'm. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Per fixar la posició, pel Grup 
PP-UM, té la paraula el Sr. Palau. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 

Gracies, Sr. President. bé, ens trobam davant uns 
pressupostos de la secció 12, concretament Conselleria de 
Turisme, els quals nosaltres hem estudiat amb deteniment i 
n'hem valorat el contengut a fi de poder fixar posició quant 
a les dues esmenes a la totalitat que se'ns han presentat fa un 
momento 

Vull dir que, efectivament, presenten una rebaixa en 
relació amb els pressupostos de 1'any 1993, pero nosaltres 
entenem molt bé que aquesta rebaixa ve provocada perque 
en els darrers anys, concretament 1993 i 1992, s'hi havien 
incIós, en els pressupostos d'aquesta secció, partides molt 
importants que feien referencia a les obres de plans d'embe
lliment, i en aquest any, concretament el 1994, només hi 
queden algunes obres residuals, que és la quantitat que es 
contempla en aquests pressuposts, i a causa d'aixo se n'ha 
rebaixat la quantitat. 

Valoram aquests pressupostos perque crec que són 
uns pressupostos de contenció, d'austeritat i que, d'alguna 
manera, fan una reducció molt important quant al capítol 1 
(Personal) i quant a despeses corrents. Nosaltres tenim molt 
clar endemés que la Consellería de Turisme no és una conse
Heria inversora, excepte per algunes quantitats, com he dit, 
que puguin ser per a plans d'embelliment, per a altres activi
tats o per altres capítols que pugui tenir, sinó que més aviat 
és una conseHeria reguladora i de control deIs serves que es 
donen a les diferents indústries turístiques. 

No obstant aixo, valoram molt positivament els ob
jectius que es marquen en aquests pressupostos, uns objectius 
que van encaminats a aconseguir per a la nostra comunitat 
autonoma una oferta turística modelica, competitiva i de 
qualitat; no se'ns escapa, al nostre grupo que la competitivitat 
i la qualitat de l'oferta és el futur de les nostres illes, i la 
basam concretament en diferents objectius i en diferents 
inversions que s'han de fer en aquesta comunitat, unes són 
inversions de la iniciativa privada, que es duen a terme en 
aplicació deIs plans de remodelació de l'oferta turística, i 
altres que es contemplen dins aquesta propia secció, com pot 
ser la partida que esta destinada concretament a la posada en 
funcionament del Pla d 'ordenació de l'oferta turística de 
Mallorca, partides per a finalització, com he dit abans, del 
Pla de millores de la infraestructura turística, partid es desti-

nades a acabar l'escola d'hostaleria i la posada en fund
onament l'any 1994, i altres partides que també tenen 
com a objectiu conveni amb la Universitat, quant a 
finan~ar en part els estudis de turisme i la llicenciatura, 
crec que serem la primera comunitat autónoma, la co
munitat modelica, que la tendrem de tot l'Estat espa
nyol. 

Quant al POOT, no vull entrar en la seva des
cripció. Nosaltres pensam que el decret tutelar que se'ns 
ha fet per a paralització de les obres que es vulguin fer 
durant l'elaboració del POOT ha estat positiu, i per 
1'altra banda tenim un altre apartat, un altre capítol, un 
altre programa, de la conselleria, que és el que es refe
reix a promoció. 

Nosaltres valoram positivament, des del nostre 
grup, que, a pesar que he dit abans que són uns pressu
postos de contenció, pressupostos restrictius, i que no ho 
són només els d'aquesta secció, sinó tots els de la Co
munitat Autonoma, es pugui mantenir la partida quant 
a promoció que veníem tenint l'any 1993. Cree que a 
vega des una bona gestió no consisteix només en una 
quantitat molt important per a inversió, i la prava la 
tenim en els resultats que hem tengut abans, fins ara, 
amb Ibatur. Crec que aquests recursos que tenim a Iba
tur, a tots ens agradaría, com és natural, que fossin més 
grossos. més elevats, peró que mitjan~ant convenis, com 
poden tenir-se amb el Foment del Turisme, amb Tures
paña, amb els consells insulars i amb altres entitats 10-
cals, crec que es pot fer que, en optimitzar tots aquests 
recursos que tenim, es pugui aconseguir la política 
turística quant a promoció més adient per a les nostres 
illes. 

Per tot aixo que he dit abans, nosaltres creim 
que aquests pressupostos són positius, i en base a aixo, 
votarem en contra de les dues esmenes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Palau. 

Arribat aquest moment, se suspen la sessió per 
anar a sopar, la qual recomen~ara, que hi quedi cIar, a 
les deu en punt del vespre, és a dir, se suspen ara fins 
a les deu en punt del vespre. 

Sen yo res i senyors diputats, recomen~a la sessió. 
Passam al debat, el qual es fara global, de les esmenes a 
la secció 12-Conselleria de Turisme. Comen~arem per 
les esmenes 3558, 3580, 3581, 3582, 3583 del Grup PSM 
i EEM. Per fer-ne la defensa, té la paraula el diputat Sr. 
SansÓ. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Grades, Sr. President. Senyores i senyors dipu
tats. Esta molt bé que els nostres visitants ens coneguin 
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pel sol i la platja, aquesta imatge ens ha servit fins ara per 
captar un turisme de masses, ara bé, com ja hem dit abans, 
a la defensa de l'esmena a la totalitat, el nostre grup pensa 
que cal captar un altre turisme i que cal promocionar un 
aItre turisme. D'aquí aquestes cinc esmenes, al pressupost 
d'Ibatur, que intentare m explicar. 

Demanam en primer lloc 5 milions per a una campa
nya de difusió de la realitat de les Illes Balears als turistes i 
visitants. Després de tants d'anys de rebre a les nostres illes 
visitants de tot el món, en trobam que moIts pocs, d'aquests 
visitants, saben d'aquesta realitat nostra, realitat que res té a 
veure amb el flamenc, per posar-ne un exemple clar, del que 
hem mostrat als turistes que ens visiten. La majoria d'aquests 
visitants se'n tornen conven¡;uts que les Illes Balears tenen 
la mateixa cultura que Extremadura o que Múrcia, la mateixa 
llengua que Castella o que Andalusia. Encara que només 
sigui des del punt de vista sentimental, creim que valla pena 
intentar modificar aquesta imatge. Dins un pressupost de 840 
milions, agafar-ne 5 per tal de mostrar la nostra realitat, per 
tal de mostrar als nostres visitants que aquí tenim una llen
gua propia, una cultura propia, una historia, i que, des del 
punt de vista economic -no els podem oblidar-, uns produc
tes propis que també cal mostrar i vendre als nostres visi
tants. Creim, com deiem, que agafar 5 milions de 840 per 
intentar mantenir la dignitat com a poble val la pena i que 
pot ser una bona inversió. 

Una altra esmena que presentam és la de 50 milions 
per a una campanya de cicloturisme i divulgació d'espais 
naturals. Aquests darrers anys hem vist augmentar el ciclotu
risme a aquestes illes, fins al punt que avui podem afirmar 
que és un turisme rendible, com han comprovat certs establi
ments hotelers que han posat en marxa aquesta practica, i 
que, segons informacions donades per la Conselleria de Tu
risme, ja són més de vint-i-sis mil persones les que es des
placen a les Illes per practicar aquest esport. La possibilitat 
de creixement d'aquest turisme és encara molt important, 
sobretot per la necessitat que tenim d'intentar allargar la 
temporada turística. Estam conven~uts que es pot fer molta 
més promoció que la que s'ha fet fins ara. El nostre grup 
coneix més de vint promocions distintes d'aquest tipus de 
ciclisme, les possibilitats per tant, són moltes. Cal afegir-hi 
que, quan parlam de promoció, de fer una campanya de 
cicloturisme, no ens referim només a retols, sinó a condici
ons de viatge, estades, dies, etc., i també cal tenir-hi unes 
condicions adequades per practicar aquest esport. 

Tenim unes espais naturals que cal promocionar, ja 
que molts pocs deIs turistes que ens visiten saben que aquÍ 
tenim uns espais naturals protegits. Per poder parlar de turis
me de qualitat, per millorar la nostra oferta turística, cal 
divulgar aquests espais, ja que pocs turistes ens visiten per 
una oferta natural, i possiblement aixo és així perque aques
ta oferta natural no es coneix, el nostre grup vol que aquesta 
oferta es conegui. Entenem que les Illes balears ten en una 
imatge devaluada, de turisme de masses, de turisme barat, 
que cal millorar en el possible i que la divulgació d'aquests 

espais naturals, sens dubte, pot contribuir molt a millo
rar aquesta imatge. 

Demana també 25 milions per dur a terme una 
campanya de promoció del patrimoni historic i artístic 
de les Illes Balears. de tots és sabut que aquest és molt 
nombrós, pero poc conegut. Aquesta quantitat modesta 
pot incidir moIt dins el turisme, ja que aixo pot diversifi
car l'oferta turística. Aprofitem molt més, per posar-ne 
un exemple, les nostres restes arqueologiques, que són 
moItes, tan poc conegudes fins i tot pels ciutadans d'a
questes illes. Hem fet esmenes a altres seccions per con
servar i ampliar aquest patrimoni historic i artístic, per 
aixo entenem que calia fer també aquestes esmenes, per 
donar a coneixer aquest patrimonio 

Volem també 20 milions per mantenir la campa
nya "Les Illes Balears es presenten ", realitzada aquests 
anys passats a Barcelona i a Valencia. No dubtam de 
l'exit d'aquestes campanyes amb la idea de vendre una 
imatge diferent de les Illes Balears que, a més de sol i 
platja -i no ens cansare m de dir-ho- compta també amb 
una cultura propia. Dins 1 'Estat espanyol podem captar 
un turisme que, no per ser més nombrós, deixa de ser 
important. Po es d'aquests turistes espanyols que ens 
visiten ho fan per l'oferta cultural, i creim que no ho 
fan no perque no hi existeixi, més aviat perque no es 
coneix. Hem de dir també que el turisme espanyol que 
ens visita ha sofert un cert descens, a més d'estar cada 
vegada més poc temps entre nosaltres, com es demostra 
a diferents enquestes donades a coneixer. sens dubte, la 
part economica pot haver influit en aquest fet, pero 
també creim que part de culpa la pot tenir que l'oferta 
turística de les nostres illes dins l'Estat espanyol ha 
deixat de ser atractiva, com molt bé demostra un estudi 
d'IBATUR, que valora l'opinió sobre les Illes Balears 
dins el mercat espanyol. Tots podem estar d'acord que 
tenim molt a presentar, pero també que ens coneixen 
poc i malament. Cal cap girar aquesta imatge desfavora
ble de les nostres illes amb campanyes ja iniciades com 
aquesta, i que s'haurien d'ampliar més amb conferenci
es, exposicions, mostres, etc. 

Acabam aquestes esmenes demanant 25 milions 
per a turisme cultural, en el sentit d'ampliar les oferts 
conegudes i poder lluitar contra l'estacionalitat, el nostre 
greu problema en temporada baixa; per diferents decla
racions del Govern, sabem que el Govern vol rompre 
aquesta estacionalitat, jo dic, i d'aquí les nostres esme
nes, que creim que amb aquestes esmenes és possible 
almanco intentar rompre aquesta estacionalitat, és per 
aixo que esperam el suport d'aquest Parlament. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gr:kies, Sr. Sansó. Per defensar les esmenes, a 
aquesta secció, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té 
la paraula el Sr. Tur i Ferrer. 
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EL SR TUR 1 FERRER: 

Sí, Sr. President. Jo demanaria partir el temps, el Sr. 
Antoni PaIlicer defensaria l'esmena número 4033 i jo la 
resta. 

EL SR PRESIDENT: 

D'acord, en qualsevol cas, el temps d'intervenció és 
de deu minuts. Té la paraula. 

EL SR TUR 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
aquest bloc d'esmenes, pel que fa a les que van de la 4046 a 
la 4051, les quals podríem nomenar d' exce¡'¡encia turística, 
es refereixen a una millora de la informació de cara al mer
cat turístico És cIar que una comunitat eminentment turís
tica com la nostra necessita una millor xarxa d'informació, 
tant pel que fa a oficines d'atenció al visitant com a la propia 
xarxa viaria. 

Per fer més facil l'accessibilitat als punts d'interes 
es fa necessari crear tota una infraestructura de títols i de 
senyalitzacions, on el visitant pugui veure ben cIar on estan 
situats aquells dins el nostre ambit. Aquesta mancan~a és 
pales a totes les illes de la nostra comunitat, per aixo és 
necessari més esfor~ pressupostari, per millorar la nostra 
imatge de cara als visitants. Hem d'aconseguir que el nivell 
d'informació turística estigui a l'altura que pretenem tenir 
tant a l'oferta hotelera com a l'oferta complementaria, cosa 
que per ara és molt inferior. 

Pel que fa a l'esmena número 4019, és necessari 
dotar una partida per poder continuar amb una tasca ja co
men~ada a l'illa de Formentera, que consisteix en una xarxa 
de rutes alternatives d'un gran valor ecologic i paisatgístic, 
les quals .han tengut una total acceptació pels visitants. 

Pel que fa a la resta de les esmenes als pressupostos 
de la Conselleria de Turisme, i agrupades dins aquest mateix 
bloc, com hauran vist els senyors diputats, esta n en conso
nancia per ampliar i oferir una millor gestió de les eines que 
tenim al nostre abast per millorar el servei i el nostre entorn, 
i en conseqüencia, afavorir i potenciar la qualitat del nostre 
producte turístico 

Per tant, és necessari dotar les nostres platges de les 
degudes instal'lacions, inventariar les instal·lacions esportives 
de la nostra comunitat i fer un pla de promoció de possibili
tats d'ambit esportiu, i donar-hi la suficient publicitat i aten
ció, és un altre al-licient per omplir el nostre mercat turístico 
Augmentar la dotació per al Festival de música de Pollen~a, 
que ha vist minvada l'aportació del govern, i que és, ara per 
ara, el principal esdeveniment musical de Mallorca, creim 
nosaltres que necessita un adequat suporto Així mateix, és 
necessaria la creació d'una empresa per gestionar, millorar 
i promocionar el Pla Futures a la nostra comunitat. 

En un altre ordre de coses, i pel que fa a la 
promoció turística dins Europa, el nostre grup creu que 
és insuficient la partida que s'hi destina. Per aixo es fa 
necessari l'aprovació, per aquesta cambra, de les esme
nes que avui tractam. Hem de ser conscient que si avui 
el turisme és la principal font economica de Balears, es 
requereixen mitjan suficients per promocionar el nostre 
producte a l'exterior. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. Té la paraula el Sr. Pallicer. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Gracies, Sr. President. analitzarem l'Ibatur en 
aquesta esmena que hem presentat. 

Volem comen~ar per dir que sabem, ja no hi ha 
cap dubte, que la millor propaganda que es fa és el 
propi producte, qua n el c1ient en queda satisfet, és alJo 
que comunament es diu ( ... ) house promotion, en queda 
satisfet i, a més ho comenta dins el seu cerc1e d'amics. 

Pero avui no basta amb aixo, no és com abans, 
el buen paño, en el arca no se vende. S'ha de combatre 
dins el mercat amb plans seriosos i amb doblers. Així 
tenim que, en aquests pressuposts, vostes destinen a la 
promoció menys doblers el 94 que el 93, evidentment 
a causa de la devaluació. 

Pero no és aixo l'únic que em preocupa d'a
quests pressuposts. Vostes fan la mateixa promoció que 
feien fa vint-i-cinc anys, la que feia la indústria turística 
fa vint-i-cinc anys, i en fa deu, fan una promoció dirigi
da a la indústria, als tour operators, als agents de viatges, 
assistencia a fires, etc. Bé, pero es que avui no som en 
la mateixa situació que fa vint-i-tres anys, fins i tot no 
som en la mateixa situació que fa deu anys, vivim en un 
món distint, no només pels competidors que han sortit, 
deIs quals hi ha aproximadament un 300%, sinó pels 
instruments que tenim al nostre abast, les tecnologies, 
tecniques publicitilries i de promoció viuen ja una terce
ra generació, i nosaltres feim el mateix, són metodes 
que s'han de mantenir, pero s'ha de donar una passa 
més. Avui, repartir fullets ja és simbolic, fa temps que 
aquesta conselJeria hauria d 'haver fet comprendre el 
Govern que hem d'anar a polítiques promocionals diri
gides directament als consumidors i tenir un pla amb 
uns objectius i amb uns mitjans economics un poc més 
importants. 

Es tracta de comunicar directament als futurs 
compradors els nostres productes, no podem continuar 
esperant, com feim ara, que venguin de fora els tour 
operalors i ens diguin: A mi m'interessa aixo perque va 
bé a la meya política, hi vaig més tranquil, hi tenc 
menys riscs, etc. Pens que nosaltres, a aquestes altures 
dins la historia del turisme, ja hem de saber que volem 
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i hem de posar mitjans per aconseguir-ho. Ja som grans en 
turisme, o no? Per aixo, hem de presentar l'oferta que ens 
interessi, a nosaltres, amb una segmentació per seduir els 
nostres elients, perque comprin a les nostres empreses. Hem 
de donar aquesta passa amb programes de promoció a través 
de les televisions regionals, de radios, hem de cercar sempre 
segments de mercat, la conveniencia deIs quals creim millor 
per a les nostres empreses, i hem de col, laborar, evidentment, 
amb els tour operators, pero hem de comunicar els nostres 
productes amb la imatge que ens interessi i que do ni més 
rendibilitat a les nostres empreses. 

Aquesta política, que queda escrita i representada en 
aquest pressupost, és un feble favor que fan a l'economia i 
al futur de la indústria, entre altres coses perque mai no 
serem els nostres propis protagonistes en la gestió de 1110 

nostro" , ens deixarem dur pels esdeveniments, i pagarem, 
com les pagam, les conseqüencies. 

Hem d'aconseguir nous mercats, hem d'aconseguir 
una segmentació, i no hi dedicam quasi res, hem d'aconse
guir lluitar contra l'estacionalitat i no hi tenim un pla espe
cífic, tant a l'interior com a l'exterior. 

Vostes ja no poden ser neutrals, han de tenir una 
política, i aquesta no ha d'estar d'acord amb la filosofía que 
a vegades diuen, la de fer el mínim, que les forces del mer
cat ho arreglin tot; vostes no poden ser neutrals perque les 
forces del mercat no ens arreglaran res si abans no hi ha 
unes regles de joc justes. Si no canvien, vostes continuaran 
fent el que fa més de vint-i-quatre anys es feia, viuran en 
aquest món, pero, mentrestant, hi ha una nova realitat, que 
és una maquina que passa a tota, que deixa i deixara un estel 
de nostalgia i de buidor. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. En torn de fixació de posicions, 
pel Grup PP-UM, Sr. Palau, té la paraula. 

EL SR. P ALAU 1 TORRES: 

Gracies, sr. President. Molt breument, per fixar la 
posició a les diferents esmenes, tant a les del PSM i EEM 
com a les del Grup Socialista. 

En primer lloc, pel que fa a l'esmena 3558, voldria 
dir al representant del PSM i EEM, que el nostre grup l'ac
ceptaria sempre que ens acceptas una transacció que volem 
fer en relació amb aquesta esmena, que, en comptes de ser 
una esmena d'addició, ho fos d'afectació, i que la baixa es 
concretas de la mateixa secció 12, pero centre de cost 12100, 
subprograma 7513000, subconcepte 74001. 

Quant a la següent esmena, que fa referencia a cam
panya de cicloturisme i divulgació d'espais naturals, li vull 
dir que la Conselleria de Turisme, inelos en els programes 
que duu a terme el propi Ibatur, ja té en molt en compte el 
que és tota aquesta serie de promoció turística, i té editat 

en aquests moments -el que passa és que fa la campanya 
conjuntament amb altres activitats- uns fullets de rutes 
ciclistes de les nostres illes i també fullets de programes 
d'espais naturals. 

Quant a l'esmena 67, campanya de promoció 
del patrimoni historie i artístic de les Illes Balears, bé 
aquesta campanya es fa, es fa inseparablement, com és 
natural, de tota la campanya que duu endavant l'Institut 
Balear de Turisme (Ibatur), pero aquesta campanya es 
fa mitjanc;ant posters, mitjanc;ant fullets, mitjanc;ant 
videos, etc. 

De l' esmena 3582 podríem dir que és una es
mena tradicional, em pareix que és el tercer any que la 
presenten, i també li vull anunciar que sera el tercer any 
que nosaltres la hi acceptarem, o sigui, que a aquesta 
votarem que sí, tal com se'ns presenta aquí. 

1 l'esmena 69, turisme cultural; bé, la del turis
me cultural, practicament la podria donar ja per contes
tada, perque vostes aquí proposen una afectació de 25 
milíons de pessetes, pero be, aquesta baixa precisament 
és una transferencia de capital, a dins el pressupost, del 
propi Institut Balear de Turisme. Jo cree que aixo no
més és una afectació que hi fan vostes, pero, a la mi
llor, al final de l'exercici, el propi Institut Balear de 
Turisme gasta una quantitat molt superior en promoció 
d'aquest turisme cultural que la que vostes hi proposen. 
Per tant, aquesta, els la votarem que no. 

Passam ja a les es menes del Grup Socialista, La 
primera que hi trobam és ]'esmena a la totalitat que fan 
a Ibatur. Bé, jo li voldria dir que crec que ja, amb l'es
mena a la totalitat de la conselleria, d'alguna manera 
han tocat de passada tot el que fa referencia a promoci
ó. Pero be, jo continuu pensant allo que he dit abans, i 
el nostre grup pensa que tal vegada ens agradaria a tots 
que tenguéssim més partida pressupostaria per poder 
fer front a les diferents campanyes turístiques, que, com 
és natural, necessiten les nostres illes, i cada dia més, 
pero que en aquests moments, a causa de la recessió 
eco no mica que tenen les nostres illes i a causa deIs pres
supostos restrictius, almenys s'ha aconseguit d'alguna 
manera mantenir-hi les mateixes quantitats que tenÍem 
abans. 

Jo cree que la política que duu l'Institut Balear 
de Turisme en no promocionar tan soIs el turisme de sol 
i platja, que ha estat el turisme tradicional de les nostres 
illes, sinó que també dins els conceptes de promoció 
inelou una promoció dirigida al turisme cultural, al 
turisme ecologic, al turisme culinari, etc. Crec que 
aquesta és una política encertada i que aixo fa que 
diversifiquem una mica l'oferta a les nostres illes. 

Per altra part, esta dirigida tant al mercat nacio
nal com al mercat internacional; quant a mercat nacio-
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nal, hi ha campanyes anuals, fetes al País Basc, a Astúries, 
a Catalunya, a Aragó, a Valencia, a Madrid, etc. 

El nostre grup pensa que, en aquests moments, una 
de les campanyes que tal vegada podríem fer és que pogués
sim aconseguir una mica la rebaixa o, si no és la rebaixa, la 
supressió total del que és l'IV A aeri quant als transports 
aeris. 

Per altra part, hi ha cooperació, com és natural, amb 
els diferents tour operators internacionals a fi de poder dur 
endavant tota aquesta serie de campanyes, i com és natural 
també una de les bases molt primordials de la prom oció es 
fa en a110 que nosaltres denominam educacionals, educacio
nals quant a visita, tant de representant de diferents tour 
operators com de representants de diferents mitjans de comu
nicació. 

A part d'aixo, també es continua amb seminaris, 
congressos, programes dirigits al turisme d'hivern, etc. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Palau, per favor. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 

Sí. Quant a les altres esmenes, permeti'm que faci 
una intervenció general per a totes, perque la majoria són 
esmenes que es refereixen quan a a110 que puguin ser oficines 
d'informació, indicadors de zones turístiques, planols infor
matius, etc. Vull dir que, pre dos conceptes, hi direm que no; 
un és perque la baixa correspon precisament a una inversió 
que té destinada la Conselleria de Turisme a l'escola d'hosta
leria i, per altra banda, també vu11 dir que nos al tres pensam 
que la majoria d'aquestos conceptes són competencies muni
cipals, per la qual cosa crec que IBATUR no ha d'entrar en 
aquests quefers; per tant, nosaltres hi votarem que no. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau. Abans de continuar, voldria de
manar al portaveu del Grup PSM 1 EEM si acceptaria la 
transacció, també necessitam l'assentiment de tots els grups 
perque es tramiti. La transacció que proposa el Grup PP-UM 
en relació amb I'esmena 3558, que es convertir-la en una 
esmena d'afectació. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Sí, el nostre grup accepta aquesta transacció. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. Hi estan els altres grups d'acord? 
Se sotmetra a votació, ido, la transacció. 

Sí, Sr. Pallicer? 

Passarem al debat de la secció 13-Conselleria de 
Cultura, Educació i Esports. Veurem, en primer lloc, les 
dues esmenes que, a la totalitat de la secció, s'hi mante
nen, que són la 3557, del PSM i EEM, i la 3891, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Per fer la defensa de I'esmena del PSM i EEM, 
la 3557, té la paraula el Sr. Gomila i Barber. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Una 
esmena a la totalitat que presenta el Grup PSM i EEM, 
a la secció 13-Conselleria de Cultura Educació i Esports, 
ve motivada per la gran quantitat de des peses amb ca
racter immaterial que aquestes tenen, diferencies que 
nosaltres creim que hi ha entre els objectius que es mar
quen en aquests pressuposts i les realitats numeriques 
que aquests mateixos es quantifiquen, i també per una 
serie de programes que, al nostre entendre, són molt 
difícils de dur a terme, perque no es tenen les compe
tencies per fer-jo, així com una serie d'oblits i insufici
encies que nosaltres creim que calen esmenar, perque 
fan impossible tirar endavant amb una política seriosa, 
de defensa del patrimoni, de crear una vertadera infraes
tructura cultural, i nosaltres creim també que una man
ca de voluntat d'avan ' ~ar en el procés de normalització 
lingüística d'aquest país, una inconcreció de programes 
-ja ho he dit abans-, amb un excés d'inversions de carac
ter immaterial en quasi 500 milions de pessetes, inverti
des immaterialment, i que, per contra, en aquest pressu
posts, no hi veim despeses pubJicitaries ja que la seva 
conse11eria sol ser una de les conselleries que més desti
nen a aquesta partida. Vull recordar que, en un any i 
mig, la Conselleria de Cultura va ser capa~ de gastar 200 
milions de pessetes, i si tenim en compte que l'any 94 
sera un any preelectoral, ens estranya no veure qualque 
assignació més que partides obertes de vint duros per al 
tema de publicitat i propaganda. Per tant, al nostre grup, 
Ji interessaria saber que havia de destinar a aquestes 
partides la seva conselleria. 

Per altra part també, i a la compareixen~a que 
es va realitzar per a la presentació deIs pressupost de 
l'any anterior, -el 93-, se'ns van explicitar una serie de 
lleis que fiaven dur a terme durant aquest any que ara 
conc1ou. A la passada compareixen~a ni tan soIs es van 
esmentar aquestes lleis, cosa que difícilment és explici
table sobre uns pressuposts, pero ens va estranyar que 
no s'explicités. 

Quant al primer programa que veim, Preparació 
de les transferencies educatives -programa 422-, nosal
tres ens demanam fins quan prepararem competencies 
educatives, ja fa tres o quatre anys que les preparam. No 
sé si és que el personal de la conselleria no esta prou 
preparat per rebre aquestes competencies, ja que cada 
any ens gastam quaranta o cinquanta milions de pessetes 
en aquesta partida. Nosaltres creim que és un programa 
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totalment innecessari, perque, quan venguin les transferenci
es a aquesta comunitat autonoma, vindran dotades de perso
nal, d'infraestructura, fins i tot d'al-lots, si hem de ten ir les 
escoles. Per tant, nosaltres creim que és innecessaria aquesta 
preparació . 1 si a¡;;o no fos poc, al damunt hi ha un altre 
programa que es titula: Experimentar i divulgar un model 
propi de les Illes Balears, que també ja fa quatre o cinc anys 
que és en aquests pressuposts. És a dir, no hi tenim compe
tencies i ja aplicam un model educatiu que, al nostre enten
dre, amb competencies és de molt difícil aplicació. En 
aquest moment no hi ha cap comunitat autonoma, amb sufi
cient autonomia per gestionar el tema d'educació, que pugui 
tenir-ne un model propio EIs models estan emmarcats dins 

;. un marc global estatal, que és el que defineix el model edu
catiu de l'Estat espanyol; al qual després es poden fer adap
tacions curriculars, adaptacions amb projectes, pero de cap 
manera poder tenir un model educatiu propio 

1 no només nosaltres creim que és innecessari aquest 
model educatiu per no tenir les competencies, és que, arnés, 
en aquests pressuposts del 94 ja l'estam innovant, ni tan soIs 
hem tingut temps per aplicar-lo i ja ens ha quedat desfasat, 
un deIs objectius de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esports és innovar aquest model educatiu. Per tant, repetesc 
que els trenta i busques de milions que es destinen a aquestes 
qüestions, nosaltres creim que seria molt més aprofitable que 
es destinessin a altres actuacions, com els esquifits 17 mili
ons de pessetes que destina la seva conselleria al programa 
d'educació d'adults, nosaltres creim que aquí, el programa 
d'educació d'adults, que es fa amb consells insulars i ajunta
ments, és una despesa prou important per a aquestes admi
nistracions, i que la seva conselleria hauria de participar-hi 
molt més, no només amb aquests 17 milions de pessetes. 

Una altra qüestió, que la LOGSE també permet, en 
temes d'educació, que hi participin les comunitats autono
mes, a¡;;o seria les escoles d'educació infantil, a les quals la 
seva conselleria, en aquests pressuposts, em sembla que no hi 
dediquen ni una pesseta o almanco no ve marcat sobre els 
pressuposts. 1 nos al tres també creim que el que es destina a 
la preparació de competencies i a l'experimentació del model 
educatiu propi es podria destinar a les escoles d'educació 
infantil. 

És a dir, dos programes que, al nostre entendre, ens 
costen uns vuitanta milions de pessetes cada any, que d'aquí 
que tinguem competencies, és a dir, l'any 97, ens haurem 
gastat en preparar les transferencies educatives i en experi
mentar un model educatiu inexperimentable, perque no hi 
tenim competencies, més o sobre un cinc-cents milions de 
pessetes, despeses que no entenem perque es fan en aquests 
moments i que són totalment innecessaries. 

\ Una partida que sí que té ben concreta en els plans 
i sistema educatius la Conselleria de Cultura és l'assignació 
d'un ajut a la Universitat de les Illes Balears per a la cons
trucció d'una residencia universitaria, aquest any en 73 
milions, i s'hi espera una inversió global de 400 milions de 
pessetes. Sobre aquest tema només li diré que és una llasti-

ma que, amb una inversió tan important, la Conselleria 
de Cultura no pugui, com a mínim, intervenir en els 
preus d'aquesta residencia, perque, la veritat, a nosaltres 
ens semblen poc a l'abast deIs estudiants que han de 
venir de fora de Mallorca o de fora de Palma. 

Passam a un altre programa de la seva conselle
ria, del qual ja li vam manifestar a la compareixen¡;;a que 
vam ten ir davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts 
que convindria que baratés el títol, és el tema de cons
truir una administració agil i efica¡;;. A nosaltres ens 
sembla que totes les conselleries han vetllar perque l'ad
ministració en sigui agil i efica¡;;, i que no cal aquest 
títol, que sigui el programa d'una sola conselleria. Per 
tant, nosaltres ens demanam fins quan construira una 
administració agil i efica¡;;. 

Per tant, i sense entrar en res més, perque em 
sembla que hi ha un altre grup que té una esmena a 
aquest tema, no hi entraríem tampoco 

Una altra qüestió, la del programa 455, Promo
ció i difusió cultural, vostes hi han oblidat, quan parlen 
de potenciar les enciclopedies de Mallorca i d'Eivissa -
no sé si intencionadament-, l'enciclopedia de Menorca, 
que és una de les pioneres en aquest camp a Balears, ens 
ha sorpres a¡;;o. 

D'una altra partida que hem vist com ha dismi
nult el seu programa, la seva assignació, és la destinada 
a arxiu d'imatge i so de les Illes Balears, que ha passat 
d'1.500.000 pessetes a 456.000 pessetes. Nosaltres creim 
que amb aquesta quantitat és impossible fer el que s'hi 
havia previst, el que fos, per a aquest arxiu d'imatge. 
Nosaltres, més ambiciosos, voldríem que fos una filmo
teca modesta, pero una filmoteca de les Illes Balears, i 
evidentment, amb 456.000 pessetes a¡;;o és impossible, 
fora que ho facem amb fotocopies, perque tota va desti
nada a despeses d'oficina. 

Una altra qüestió és que també creim que 
s'hauria d'incrementar l'ajut o el foment de les actuaci
ons en materia de teatre. el teatre, en aquest moment, 
és la parenta pobra de les arts dins la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esports, s'hi dediquen senzillament 
17 milions de pessetes, nosaltres creim que no són sufi
cients, ja que si la comparam amb el tema musical, hi 
veim que l'assignació esta molt desequilibrada. 

En qüestió de normalització lingüística, nosal
tres no feim aquí no tant una esmena, sinó una queixa, 
perque creim que el Govern hauria de cercar la corres
ponsabilitat del finan¡;;ament en materia lingüística, no 
basten les actuacions que hi fa la Comunitat Autonoma, 
nosaltres creim que la nostra llengua és n patrimoni de 
l'Estat espanyol i que, com a tal, s'hauria de mirar que 
l'Estat també hi cooperés, que també hi cofinancés la 
normalització lingüística. 



3948 DIARI DE SESSIONS / Núm. 98 / Fascicle 2 / 20, 21 i 22 de desembre del 1993 

També aquí veim una serie de campanyes i de fo
ment de la normalització lingüística, pero una timidesa 
important a l'hora de prendre mesures efectives, a l'hora de 
prendre mesures de l'accés a l'administració pública, una 
serie de mesures per a superació d'etapes dins la propia 
funció pública, a l'hora de pujar escalafons dins la funció 
pública, on s'hauria d'exigir el coneixement de la nostra 
llengua, i a~o, en aquests moments, no és aÍJó. 

Quant al programa 455, de protecció de béns cultu
rals, aquí sí que li he de dir, sobretot quant al tema arque
ologic, que la seva conselleria es destina els darrers set anys 
únicament i exclusiva a realitzar cartes arqueologiques, les 
quals sembla que ara tenim acabades, i ara comen~am amb 
les cartes arqueologiques submarines, la qual cosa preveura 
que no s'hi podran fer excavacions arqueologiques en, a la 
millor, set anys més; haurem estat catorze anys sense fer 
excavacions arqueologiques a la nostra comunitat autonoma. 
A nosaltres a~o ens sembla perillós, sobretot pel que hem 
vist aquests darrers mesos sobre temes d'expoli, sobre temes 
de gent que té col-leccions privades de material arqueologic, 
el qual no sabem d'on l'han tret, si han estat excavades 
il-legalment o amb autorització. 1 veim que la conselleria, ni 
a temes d'inspecció, ni a temes de protecció, ni a temes 
d'excavació, no hi participa. Per tant, creim que és una qües
tió que la seva conselleria hauria d'esmenar, i veim que no 
ho fan. 

1 sobre aquest mateix tema, tant voste com la minis
tra de Cultura han anunciat que obririen el museu de Menor
ca dins el 94, pero en aquests pressuposts no es reflecteix que 
sigui possible aquesta obertura, perque vostes mantenen tres 
persones com a personal d'aquest museu de Menorca, cosa 
que ens pareix totalment insuficient; si ho comparam amb 
altres museus que té la conselleria, hi veura que falta una 
quantitat de gent -personal laboral, fixos, fixos discontinus
perque l'obertura d'aquest museu sigui possible. 

Per tant, i al nostre entendre, nosaltres creim que els 
pressuposts de la Conselleria de Cultura per a l'any 94 no 
serviran per redre~ar una serie de polítiques, que nosaltres 
les consideram deficitaries i equivocades, que té aquest go
vern en temes d'ensenyament, malgrat aquesta preparació de 
transferencies en temes de normalització lingüística i, sobre
tot, en temes de defensa del patrimonio Moltes gracies. 

(Continua) 
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