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

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Pons per defensar l'esme
na a la totalitat en aquesta secció. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. El pressu
post de la secció 13 és per primera vegada responsabilitat 
ineludible del Sr. Conseller, ja no fa dos dies que és aquí, ha 
tengut temps de continuar una política o de redre~ar una 
política, ha redre~at res?, ha canviat res? Ha continuat, ha 
continuat dins un camí esteril i totalment equivocat. 

Entre 1983 i 1994 la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears haura gastat una petita quantitat, quasi 20.000 

I milions de pessetes, en materia de cultura, educació i es
ports, i la pregunta és molt simple, Sr. Conseller, després 

I d'aqeuts anys, després de gastar 20.000 milions de pessetes, 
que deu la cultura, que és l'area principal d'actuació, a la 
Comunitat Autonoma de les IIles Balears?, que han fet?, que 
han creat? 1 la veritat és que, a 1 'hora de fer-ne el balan~, 
pnkticament no li deu gairebé res. 

El Sr. Conseller és moIt donat a engrescar-se en les 
idees, pero sobretot en les paraule_s. Ve la ministra de Cultu
ra, la Sra. Carme Alborch, i diu que les Illes semblen un lloc 
perfecte per rendibilitzar les infraestructures culturals i tu
rístiques, i el conseller immediatament afegeix: És ciar, amb 
aixo estam totalment d'acord. Pero, ai, Sr. Conseller!, a part 

de la foto amb la Sra. Consellera de Cultura, no n'hem 
de comentar més. 

Pero anam als pressuposts, i que és el que sus
tenta el pressupost d'aqueixes paraules?, on són les 
infraestructures que pensa fer e194? Pnkticament res de 
res. EIs mitjans de comunicació, una miqueta d'ajuda, 
bastant publicitat, unes quantes rodes de premsa, i els 
podra vendre les moros que vulgui, pero nosaItres aga
fam els pressuposts, una cosa arida, dura, pero certa. i 
deim: i quines inversions fa el Sr. Rotger, veiam? 1 ens 
surten 1.032 milions de pessetes, uep!, una tercera part 
del pressupost, fantastic, un pressupost inversor, un 
pressupost creador d 'infraestrcutures, una cosa solida, 
pero, ai!, llavors agafam el desengramponador i resulta 
que: inversions reals, 558 milions -han baixat-; 474 mili
ons són per a inversions immaterials. 

Sr. Conseller, nosaltres creim que no es pot fer 
de les gran declaracions, de les grans paraules, de la 
xaranga, de la bolla, del fum de formatjada, del fum, 
fum, fum, tot un vertader arto Jo creia que, realment, els 
mags, el iHusionistes, tenien un gran merit en treure un 
conill o un colom del capell, pero és que voste en treu 
474 milions, i aixo té molt més merit que treure'n co
nills o treure'n coloms, voste és el magic Rotger. .. 

(Rialles). 

... el magic Rotger, 474 milions, el 46% practica
ment de totes les inversions, és autentica mentida, és 
fum de formatjada, és bolla, és bolla, i per tant, no és 
res. 
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Per tant, quan voste diu -ho fa escriure als seu s 
escrivents, als seus burocrates-: objectiu prioritari, és com
pletar el mapa d 'infraestructures culturals, educa ti ves i espor
tives. Aixo, ho conti a qui no llegeix els pressuposts, pero no 
ens ho conti a nosaltres, jo som de lletres pero números 
canten. Per tant, inversions immediatament pra.cticament 
reduldes a la meitat, ja tenim l'invent del magic Rotger. 

Un altra cosa, un altre objectiu que també és fumo 
Voste ho ha dit, vol ser conseller d'Educació, no vol ser ni 
conseller de Cultura ni d'Esports, aixo ha de passar als con
sells insulars. Diu: "La conselleria responsabilitzara", estic 
llegint la memoria deIs pressuposts o el programa previ, "de 
la coordinació de la política cultural, educativa i esportiva de 
les institucions públiques i privades de les mes Balears", i 
quina coordinació ha fet?, i quina coordinació planteja aguest 
pressupost? Com a gran realització, voste mate ix ho diu, la 
consecució d'un pacte cultural interinstitucional. Miri, no fa 
gaire hi va haver un pacte cultura entre conselleria -no sé 
per que no entre comunitat autonoma-, Ajuntament de Pal
ma i Consell Insular de Mallorca, que 1 'han vist passar pel 
carrer, aquest pacte? 

(Rialles). 

Escolti, ens havien d'informar cada mes, s'havien de 
reunir, si la consellera de Cultura no té un duro, si el Con
sell Insular de Mallorca no té recursos, si l' Ajuntament de 
Palma ha disminui"t, fins caure practicament dins la dave
guera els seus recursos, i voste els ha augmentat. 1 com es 
que d'aquest pacte no forma part el Consell Insular de Me
norca i el Consell Insular d'Eivissa? Vos te neda en recursos 
i ells no tenen res; és dar, voste aquí fa grans paraules, en 
els pressuposts, llavors en repassam les xifres, i no hi ha res, 
magic Rotger. 

Cases de cultura. No vol infraestructures, voste? Em 
vol dir en aquest pressupost la indigencia en cases de cultura 
que pateix Eivissa i Formentera?, quants de milions els anun
cia perque crei"n a cada municipi, com té practicament 
Menorca i quasi quasi complet Mallorca, una xarxa de cases 
de cultura?, hi ha una sola pesseta per a aixo? No hi ha res, 
no hi ha res; infraestructures, magic Rotger. 

El 1993 no n'hi havia cap, el 1994 no en tendran cap 
a Eivissa i Formentera, les hauran de fer vos tes sense l'ajuda 
d'una conselleria que, en temps de crisi, augmenta els seus 
recursos, pero no per fer cultura, alerta! Triau-Ios mallor
quins, aquesta és la qüestió. De publicitat, n'hi haura molta; 
pressupost d'infraestructures, cap. 

Museus. Infraestructura? Tenim la que tenÍem. El de 
Menorca encara tancat, el de Mallorca, amb una secció a 
Muro que depen d'un ordenanc;a que ha de rodar daus i 
se'nva a berenar, i l'arqueologic d'Eivissa. El que s'ha creat 
en aqueixa materia s'ha creat a esfor<;os d'ajuntaments i de 
consells insulars; ens podríem anar a Valldemossa, els han 
creat un museu els de la Conselleria de Cultura? No. 

Arxius. Bé, crec que arribaré a ser arxiver hono
rari, perque intent salvar una cosa de la qual pareix que 
vostes no volen entendre. No hi ha una infraestructura 
creada a partir de l'actuació de la Conselleria de Cultu
ra, hi ha el que varen fer en el seu moment els ajunta
ments i els consells insulars. I voste té un gran patrimo
ni documental a Eivissa, a l'Arxiu Diocesa de Mallorca
que és a dues passes-, a l'Arxiu del Regne de Mallorca, 
etc., alla on s'esta perdent cada dia documentació. Vos
te no hi té programa d 'actuació. 

Biblioteques. Home, aquí, hi han actuat, aquÍ 
hi havia negocio Han passat la bolla als de patrimoni per 
dir: nosaltres en som lliures, valia 115, bé, en volem 
pagar 397, ara mirarem d'embullar la ministra de Cultu
ra, a veure si la comprometem, pica i diu que realment 
Can Sales són unes rUInes magnífiques, estic disposada 
a dur-ne 600, de milions. Escolti, aquí han actuat, pero 
en els pressuposts no hi ha res, que passa?, si han de 
pagar, com ho faran, si els condemna el tribunal?, que 
els condemnara" perque vostes fan tots els esfor<;os a fi 
de perdre, no? Es cIar, ni una pesseta. 

Sr. Rotger, jo crec que aquest pressupost real
ment és una situació vertaderament lamentable del que 
no pot ser de cap manera una actuació seriosa dins el 
món de la cultura. Creim que no hi ha creació d 'infraes
tructura, no hi ha actuacions solvents en cap de les arees 
vitals de la cultura de les mes Balears, i el que hi ha és 
una conselleria fictícia, una conselleria que incrementa 
el seu pressupost a partir de maniobres poIítiques, pero 
no a partir de programes afer, i que han aconseguit de 
moment comprar la pau al Sr. President fins al 95, pero 
vos tes saben que, el 94, aquest pressupost ser vira única
ment per mantenir la indigencia cultural de les mes 
Balears, i que cap deIs problemes que el món cultura de 
les Illes Balears té sera resolt a través de la seva actua
ció pressupostaria, i si no, Sr. Conseller, pugi a aquesta 
tribuna i em desmenteixi. Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el conseller Sr. 
Rotger. Queda oberta la qüestió incidental. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDU
CACIÓ 1 ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Gomila, Sr. Damia Pons, estam de festa, vénen les fes
tes, i dins les festes hi ha pallassos, hi ha circs, hi ha ball 
de bot, hi ha teatre, hi ha cavallets, voste tril, Sr. Pons, 
voste tril, pareix la tia Xiroia, la de les rondalles mallor
quines, pero com que és festa, deixi'm que faci magia, 
la magia d 'uns pressuposts que han crescut, la magia de 
fer el maxim pel nostre poble, de crear infraestructura, 
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i la magia d'aconseguir més pressuposts de fora. I ara la hi 
contaré, la peHícula, mentrestant la tia Xiroia esta fent el 
pallasso, i com que és festa, crec que és logic que tothom 
faci el paper que li toca. 

Pero anem al que és seriós i veiam els nostres pres
suposts. Jo li contestaria, d'una forma comuna en aquest cas, 
que, efectivament, hi ha hagut una serie d'observacions a 
unes partides i a uns conceptes puntuals, que han estat objec
te d'observacions de tipus negatiu, de parers diferents, pero 
per als quals no he vist l'esmena a la totalitat enlloc, vull dir 
que a mi m'ha fet la impressió que la totalitat deIs pressu
posts pareixien positius i que, a continuació, expressaven una 
serie de coses concretes, les quals ja varen ser objecte de la 
comissió informativa, i que deis quals, amb molt de gust, po
dria respondre, pero jo em pensava que era una esmena a la 
totalitat, jo he d'entndre que la totalitat del pressupost pareix 
bastant coherent. 

I efectivament, jo voldria dir que és un programa 
coherent el que tenim, i aquest programa coherent exigeix un 
finam;ament, al darrera els comptes, molt oberts, molt trans
parents, hi ha un programa, i els pressuposts no vénen a ser 
més que el financ;ament d'aquest programa. Un programa 
esta integrat per objectius, que no són els seus, no els agra
den i no hi estan d'acord, de la qual cosa jo quasi m'alegr, 
perque vol dir que anam bé. Pero, que es un objectiu -si em 
permet una mica la intemperancia academica-? Un objectiu 
no és més que la formulació positiva d 'una mancanc;a; efec
tivament, hi ha un diagnostic previ, ens adonam que hi ha 
una serie de necessitats, i naturalment, després de coneixer 
aquestes necessitats, procuram satisfer aquestes necessitats a 
base d'objectius, i l'objectiu no és més que el reconeixement 
d'una mancanc;a que es formula positivament, i estic segur 
que vos tes mai no faran objectius, perque construir, fer 
coses positives, encara no els ho he vist en aquest parlament, 
i aixo 'és penós. Per tant, es necessita una certa alegria, es 
necessita una certa confian¡;a, i es necessita sobretot cons
truir, estar en una sintonia positiva, perque un objectiu és 
una formulació positiva d 'una serie de mancances. 

Tenim programa, en tenim els objectius i tenim, jo 
crec, un bon pressupost per dur a terme aquests objectius. 

Efectivament, aquest pressupost, a dins les circums
tancies actuals, que no són les millors, s'ha incrementat en 
el 9'67; els objectius, els programes i els pressuposts, en 
aquest cas de Cultura, Educació i Esports, s'han incrementat 
en el 9'67, bé, jo crec que aixo esta bé. Pero es que ende
més, amb aquests pressuposts, que s'han incrementat, i que 
són 3.341 miJions, el que hem de fer és procurar a través de 
col'laboracions, de concordances, de constancia, incrementar
los amb coHaboracions d'altres institucions; i puc anunciar 
que ja concretament en els pressuposts del 94 -i aixo és en 
els pressuposts- hi haura unes inversions de 450 milions per 
part del Ministeri d'Educació Ciencia, 150 per part del Mi
nisteri de Cultura, 150 per ajuntaments i Consell Superior 
d'Esports , entre altres coses hem fet ja prop de cinquanta 
pistes poliesportives per a centres escolars, de les quals ja 

gaudeixen la gent deis pobles, les escoles, aquest és el 
model educa ti u nostre. Quan deim experimentació del 
model educatiu no vol dir que facem difusió ni que 
facem coses rares, hi ha més de vint-i-cinc centres que 
el fan, amb competencies o sense, ja hi ha vint-i-cinc 
centres que l'experimenten. A més, aixo su posa tenir un 
programa d'educació d'adults, i su posa ten ir un sistema 
d'informatització per als centes, i su posa fer pistes poli
esportives que es posen en marxa, i suposa fer material 
didactic, fer formació del professorat; així es preparen 
les transferencies així es prepara un model nostre, 
actuant, no fent exercicis de magia, bé, sÍ, efectivament 
hi ha una mica de magia perque l'efidcia, l'agilitat i la 
capacitat creativa exigeixen una certa magia i, sobretot, 
una certa alegria, una formulació positiva. 

Senyores i senyors diputats, aquesta conselleria 
qualque cosa fa, i quan ha passat per aquí el Sr. Pons i 
un poc el Sr. Gomila, pareix que nosaltres estam en 
babia, que som retardats mentals, home!, ens atorguin 
un mÍnim de consideració, perque crec que feim coses. 

Quins són els objectius d'aquesta conselleria? 
Primera qüestió, infraestructura: Conservatori de músi
ca, esta programat, dins I'any 94 hi haura projecte i hi 
comenc;arem les obres, Conservatori de música, amb 
possibilitats que el Ministeri d'Educació i Ciencia hi 
participi; biblioteca pública, ai, fill meu!, ha vengut la 
ministra de Cultura, i ara resulta que nosaltres l'hem 
enganada, que l'hem enganada, que I'hem embullada, 
aquesta és la paraula que ha dit, home, tengui més 
consideració a una ministra del seu govern, vulI dir del 
Partit Socialista, que és qui governa, home, hauria de 
tractar millor els seus ministres, jo crec que s 'ho mereix, 
aquesta senyora, no crec que es deixi embullar, i més 
per una persona magica, bé, magica sí, a la millor 
resulta que sí que n'és, de magica; pero la veritat és 
que hi ha una serie d'inversions, hi ha programes euro
peus, tenim ja relacions amb la FRENET, la qual, per 
cert, ha elogiat moltÍssim el nostre model educatiu, ara 
resulta que els organismes internacional s ens diuen que 
és molt bo, i els d'aquÍ, com sempre, ens diuen que és 
molt dolent; tenim relacions amb I'Institut Guep d'Ale
manya, amb Anglaterra, amb Corsega, i tenim ja un 
programa europeu que incrementara les nostres possibi
litats de fer -per que no?- rehabilitació d 'edificis, itine
raris culturals, en benefici d'un turisme de qualitat; jo 
estic d'acord amb la ministra, millor dit, ella esta d'a
cord amb mi, perque fa estona que ho veig i que ho dic. 
Total, que, entre ajuntaments, Consell Superior d'Es
ports, Ministeri d'Educació i Ciencia, Ministeri de 
Cultura i programes europeus, aquest pressupost, per 
desgracia -imagin- deIs senyors diputats que m 'han 
precedit en l'ús de la paraula, pot ser que passi a 4.000 
milions de pessetes. Invertiran? Naturalment. 

Infraestructura, primer punt, importantíssim, 
ho duien els mateixos pressuposts, s'ha incrementat el 
capítol corresponent a infraestructura en el 109'02%, és 
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a dir, que hem passat de cinc-cents i busques de milions a 
tenir-ne 1.114, aixo és ( ... ). 

Pressupost immaterial, partides immaterials, natural
ment, pero tenen un concepte i un programa complet, que 
els hi puc llegir, un per un, si tengués temps, supos que no 
en tendré tant com per dir-los-hi. Endemés, la qüestió im
material és que l'educació també té qualque cosa d'immate
rial, i la cultura també en té qualque cosa, d'immaterial, el 
que passa és que hem de saber arribar a tots aquests concep
tes, i a la millor no hi saben arribar, pero bé, ja els ho expli
caré qualque día. 

Infraestructura, molt important, l'hem doblada, pero 
endemés aconseguirem increments per part de l'exterior. 
Amb empreses prívades acabam de signar un conveni, en 
aquest sentit, d'esports, amb una entitat privada que hi posa 
40 milions de pessetes; acabam de signar un conveni amb 
entitats privades que suposa ajudes per a l'orquestra simfoni
ca, que suposa ajudes per a cultura, creus de terme. Així 
anam, si aixo és la magia, benvinguda sigui, encara que 
estiguin de festa i hagí parlat jo de la tia Xiroía, pero bé, 
aixo de la tia Xiroia queda com una anecdota. 

No tan soIs infraestructures, sinó transferencies, 
naturalment que transferencies, pero escolti, som en un 
procés molt seriós. Hem de preparar el professorat, i gastam 
50 milions de pessetes per formar-lo nosaltres amb una pro
grama concret amb la Universitat. Si aíxo és experímentació 
del model educatiu i si aixo és preparar les transferencies, 
em pareix que és bo i que és positiu, no estam fent llibres 
blancs, estam formant el professorat cada any amb 50 mili
ons de pessetes de programa. 

Transferencies? Naturalment, estam creant material 
propí, on hem invertít molts de doblers, i gracies a aixo, les 
escoles, el material que tenen en la nostra llengua, precisa
ment és el nostre, perque el Ministeri d'Educació i Ciencia 
no hi ha fet res, res, i hi té totes les competencies. Vull dir 
que, quan parlam de transferencies, no estam parlant d'ente
lequies, estam parlant de coses concretes, i en podría enume
rar fins a vint-i-dues amb un pressupost importantíssim. 
Educació, més de cinc-cents milions se'n van darrera els 
centres que tenim, com són conservatori, formació musical 
~el professorat, escoles de música, més de cinc-cents milions. 
Es que pare ix que tot es tracta d'estudis i de coses rares. 

Experimentar el model educatiu vol dir invertir, vol 
dir crear infraestructura, vol dir crear ajudes, perque l'educa
ció que tenim aquí és insuficient, perque, quan ens transfe
reixin i ens financiin, resulta que si no ho hem fet abans i no 
ho hem preparat, no ho tendrem. Per que s'han creat aquí 
pistes poliesportives pels pobles? Perque nosaltres hem donat 
la passa endavant, i ens hi hem gastat més de quatre-cents 
milions de pessetes, i d'aquesta manera, gracies als ajunta
ments que hi han participat i gracies a nosaltres, amb una 
inversió també, que l'ehm provocada, del Consell Superior 
d'Esports, aviat tendrem 50 pistes poliesportives, les quals no 
haguéssim tengudes ni amb finan<;ament ni sense . 

Si hi ha un sistema informatic a les escoles, 
normalitzat, és gracies que nosaltres l'hem produIt, el 
tenguin en compte quan parlem de transferencies, quan 
parlem d'experimentació del model educatiu i quan 
parlem de des peses immaterials. No tan sois infraestruc
tura, sinó també millora de la gestió i funcionament deis 
centres cuIturals que tenim, que són museus, bibliote
ques, conservatoris, Príncipes de España, Cala Nova, 
etc. 

lncrement de l'esport, de tal manera que estam 
disposats a donar un impuls molt fort a l'esport. En el 
55'03% s'ha incrementat l'esport, pero, aixo, no ho 
diuen, aquí ningú no parla d'esport, i on són els repre
sentants del partit de l'oposició quan parlam d'esports? 
Ningú no en diu res, home, a mi m'agradaria que algú 
ho digués, perque és que l'hem incrementat el 55'03%; 
aixo vol dir que nosaltres teníem abans un pressupost 
de 531 milions i busques, i en tenim 824. Crec que és 
important tot aixo. Estam dísposats que centres, com és 
el Príncipes de España, per on passen 60.000 usuarís 
cada mes, vull dir que té una incidencia social extraordi
naria, 60.000 usuaris cada mes pel Príncipes de España; 
quan estam parlant del Cala Nova, el qual ens acaba de 
ser transferít í que el convertirem en un centre esportíu 
d'alta categoria al servei de la gent, deIs aHots, de les 
( ... ) del nostre poble. A tot aixo, hi hem de fer inversi
ons, i ho hem de fer creant ínfraestructures. Sí aixo és 
magia, benvinguda sigui la magia. 

Endemés, tenim programes específics per a 
patrimoni, 273 milions, pero és que hi farem convenis 
amb el Ministeri de Cultura, i endemés, jo esper que la 
Llei de mecenatge, per a la qual esper l'aprovació, per
que es tic molt d'acord amb aquesta llei, que esta apro
vada en Consell de Govern, també faciliti moltíssim les 
aportacions i la participació d'organismes privats, d'enti
tats privades, de manera que l'aportació economica, el 
finan<;ament del nostre patrimoni, que és ric, dispers i 
al qual hem de dedicar la maxima aportació, es pugui 
incrementar, i que endemés tot aixo es podra juntar 
amb 1'1 % cultural. 

Promoció sociocultural, basta veure una cosa: 
l'orquestra simfonica, que crec que és un resultat prac
tic no tan sol del que som capa<;os de fer en promoció 
sociocultural, sinó també del pacte cultural que s'ha 
signat entre els tres institucions, el qual, per cert, esta 
obert als consells -i ells ho saben- de Menorca i d'Eivis
sa, i no tan sois als consells de Menorca i d'Eivissa, sinó 
que a la Universitat i a altres entitats esta absolutament 
obert. 

Normalització lingüística, també amb un pro
grama específic de 103 milions, i també estam disposats 
a negociar, perque s'incrementin, amb el Ministeri de 
Cultura i amb el Ministeri d'Educació, perque, real
ment, ens hi haurien de donar molt més. 
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Cree que tots ens hauríem d'esfon;ar perque aquest 
programa que tenim, perque aquests objectius, que, al meu 
entendre, són formulacions positives de les mancances, real
ment fossin objectius de tots. Jo comprenc que no poden 
estar d'acord amb tots els objectius, pero tampoc no és ver 
que s'hagi de donar aquesta impressió absurda que la conse
lleria no fa res, que no inverteix, que no hi ha infraestructu
ra. Després de deu anys, jo no crec que el poble ens hagi de 
donar les gracies per res, hem fet el que hem pogut, hem fet 
el que s'ha merescut aquest poble, el que es mereix el nostre 
poble, i el que realment vull dir és que la cultura, gracies a 
Déu, no la feim nosaltres, la fa el poble, i el que nosaltres 
feim és ajudar a crear els mitjans, els recursos i els instru
ments, i sobretot la infraestructura, perque aquesta cultura 
es pugui fer, es pugui fer d'una manera positiva i eficient. 

Administració efica<; i agil. Bé, a la millar pot sonar 
una mica rar aixo de dir que un objectiu és crear una admi
nistració agil i efica~. Que aixo hauria de ser per a tot el 
Govern? Ha és, ha és, el que passa és que les altres conselle
ries no ha necessiten perque són més agils i eficaces que la 
nostra, pero com que a nasal tres ens estimula veure que 
d'altres són millors, el que ens proposam és que l'administra
ció estigui al servei de la gent, que, quan vengui gent a la 
nostra conselleria, se'n vagi contenta, se'n vagi satisfeta, que 
no hi ha burocracia, que el que hi ha són ganes d'ajudar, 
ganes de resoldre o d'orientar, perque no sempre es poden 
resoldre els problemes que planteja la gent, que no és gent 
indefinida, que és el nostre poble, la nostra gent, i a la qual 
es pot orientar, i amb aixo estam, crear una administració 
agil i efica~, i no tan sois crear-hi infraestructura, natural
ment que, quan parl d'infraestructura, parl també d'infraes
tructura legal. Tenguin paciencia, que tot arribara, hi estam 
treballant, tot arribara, perque estam fent les consultes, 
estam fent les analisis perque una llei, quan sigui feta, quan 
quedi aprovada per aquest parlament, resulti una llei efica~, 
una llei d'aquestes que es poden complir, no és fer molt de 
paper, moltes lleis que després son difícils de complir, sinó 
amb realisme, amb una certa magia, pero també amb realis
me. 

Per tant, anuncil -com ja he fet altres vegades- que 
nasal tres procurarem, a través deIs tramits corresponents, la 
llei de 1'1 + D, la qual crec que és important, amb participa
ció d'altres conselleries, que endemés sera una investigació 
i un desenvolupament tecnologic paral·lel a tot el que és el 
Pla de competitivitat i a tot el que és el parc tecnologic. 

Feim comptes presentar la Llei de l'esport, ja esta 
molt avan~ada, practicament esta acabada, hem volgut con
sultar els consells insulars, hem volgut consultar les federaci
ons, hem volgut fer-la bé, cosa que, quan la presentem, estic 
segur que es notara i crec que aquest parlament l'aprovara 
per unanimitat, n'estic quasi conven~ut. 

La Llei de patrimoni també, la Llei de biblioteques, 
museus i arxius. El museu de Menorca, després de deu anys, 
s'obrid.; hi duim poc temps, a dins la conselleria, pero, gral cies a alió que han fe' els meus an'ece,,",s, se'l podrá obrir 

ara. Hi ha 97 milions pressupostats, no és que n'hi hagi 
O, hi ha 97 milions, que aquests 97 milions estiguin al 
Ministeri de Cultura, millor, no?, fantastic, si hem acon
seguit, a través de la ministra de Cultura, que, els 97 
milions, els programi ella, fantastic, no l'hem embullada, 
és una cosa que és als pressuposts generals de l'Estat. 
Que hi tenim tres persones, voldrien que després de 10 
anys d'estar aturat, amb les portes tancades, hi tengués
sim 25 persones? És que aixo va de debo, vol dir que em 
diuen: Per l'amor de Déu, si és tancat el museu, hi hem 
de tenir 20 persones -o 15 persones-; no, si era tancat, 
no hi feia falta tot aixo, ara, quan se l'obri, no se'n 
preocupin, tot anira bé, hi tendrem les persones que 
toquen, i a més a més amb imaginació, a la millar resul
ta que no tan sois hi són els funcionaris, sinó becaris, a 
la millar gent que hi ajudara. Hi ha malta creativitat, hi 
ha molt magia en aquesta conselleria. 

De moment hi ha partides concretes a Menorca, 
i de moment hi ha un compromís, jo cree que hi ha 
molts pocs que s'atrevesquin a dir-ho, donar dates, i les 
don, abans de l'estiu, perque estic segur que la ministra 
de Cultura complira, jo sí que en ten e un altre concep
te, que no és tan negatiu com el seu, perque crec que 
aquesta senyora no es deixa embullar tan f<lcilment, el 
que passa és que és raonable, i com que nosaltres tenim 
arguments forts i suficients, no hi ha problema. Menorca 
s'obrid.. 

Esper que dins aquest conveni que es faci de 
cultura i prom oció sociocultural entrin una serie de 
temes importantíssims, com és el castell d'Eivissa, com 
són les catedrals de Menorca, d 'Eivissa i de Mallorca, 
com és el claustre de Sant Francesc, com són les mura
des d' Alcúdia, fins i tot plantejarem Pollentia. Entre la 
Llei del mecenatge, amb aportacions del sector privat, 
els nostres pressuposts, les ajudes del Ministeri de Cultu
ra i els programes europeus, crec que hem comen<;at 
d'una manera modesta, efectivament, tenim un sol pro
grama que implica Corsega, Sardenya i Mallorca, que 
tracta de millorar el turisme de qualitat, arribar a un 
turisme de qualitat a través del que són itineraris cultu
rals, pero a través de tot aixo arribarem a complir els 
objectius, que són formulacions positives de les máncan
ces, i endemés amb tata eficacia. MoIts gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Conse11er. Dins la qüestió 
incidental, té la paraula, en primer lloc, el Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors dipu
tats. Qüestions puntual s són a110 que nosaltres hem 
presentat als pressuposts de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esports del Govern de les Illes Balears. 

Sr. Conseller, té dos programes sencers que 
nosaltres creim inaplicables, que són inaplicables: Prepa-
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ració de transferencies educatives i Experimentació del mo
del educatiu propi de les Illes Balears. 

Si tenim en compte que les transferencies en educa
ció arribaran el 97, que en educació, aquests darrers anys, el 
ministeri hi ha fet un esfors; inversor important, s'ha invertit 
en escoles, en material, sera una transferencia que vindra 
ben dotada, els professionals no seran més bons quan els 
gestioni voste que ara, que els gestiona el ministre d'Educaci
ó. Per tant, és un programa totalment innecessari. Sr. Conse
ller, voste ha parlat de fets i de teatre, jo li parlaré de 
peHícules. El programa de preparació de competencies a mi 
em recorda la peHícula de Berlanga Bienvenido Mr. Mars
hall, molt de preparar, molt de preparar, pero, quan arriben 
aquí, els veurem passar, i no seran competencies plenes, 
seran competencies de gestió ordinaria, allo que en aquests 
moments fa una direcció provincial. 

Les pistes poliesportives són el seu model educatiu 
propi de les Illes Balears, sota un programa del MEC, on els 
ajuntaments participen, Sr. Conseller, els ajuntaments hi 
aporten el 33%, i esta englobat dins un programa més ampli 
del Ministeri d'Educació. Jo li diré perque serveix el seu 
model educatiu, possiblement que aquí a fora, a l'estranger 
o a organismes internacionals, tengui molt acceptació, pero 
és un model inaplicable, és un model inaplicable, que no se'l 
pot aplicar sense competencies, amb competencies ja seria 
difícil i, sense competencies, em cregui que és impossible. 
Jo li diré perque serveix, aquest mes d'abril voste va venir 
a Menorca quan hi havia una encesa polemica sobre el finan
s;ament de les escoles infantils, l'endema que voste se'n va 
anar surt a la premsa: IILes escoletes de Ciutadella aplicaran 
el model educatiu propi de les Illes Balears ll

, i aquest diputat 
s'hi va interessar, va anar a veure les escoletes, a veure que 
era as;o d'aplicar el model educatiu pro pi de les Illes Balears, 
i que li'n van dir? No, no, aquí no farem res, enviarem la 
programació a principi de curs i suposam que hi arribara 
una subvenció. As;o és el seu model educatiu, subvencionar 
determinades institucions perque hi facin no sabem que, i 
una inconcreció total a allo que és el programa educatiu. 

M'ha de perdonar perque allo deIs 93 milions deIs 
pressuposts generals de l'Estat no ho sabíem, com que en 
aquest pressupost no els hem vists, ens alegram que al museu 
de Menorca venguin aquests 93 milions perque es pugui 
obrir, el museu de Menorca sí que ha estat tancat, pero ha 
estat tancat al públic, és a dir, que els tres funcionaris sí que 
eren necessaris fer-hi una serie de feines i una serie de cata
logacions, i quan ha dit que hi havia gent que ajudaria gratu
ltament a aquesta obertura, perdoni'm, pero m'ha et sospi
tar d'un debat que vam tenir fa poc sobre qüestions de patri
moni, voste, en el tema de patrimoni, no hi ha entrat, en el 
tema de patrimoni arqueologic que jo li he plantejat, en 
aquest moment hem vist a la premsa de Menorca una serie 
d'espoliacions a jaciments arqueologics, ja sabem que a Bale
ars n'hi ha molts, pero és que vostes no excaven a cap d'ells, 
ni a un, per as;o ja n'hi ha uns altres que ho fan per la con
selleria, el que passa és que no sabem que fan amb les peces, 
no sabem si se les queden, i evidentment, el públic, els ciuta-

dans d'aquestes illes, no tendra manera de poder-les 
veure, perque no romandran exposades a cap museu. 1 
en as;o, en aplicació de la Llei 16/85, la seva conselleria 
falla, falla i bastant. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Sr. Pons, té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Conseller, si voste, a nivell pressupostari, ens ha resultat 
el magic Rotger, a l'hora d'intevenir, és un vertader 
molí de paraules, com diuen els francesos, hi ha parau
les per a tot i conceptes, pero, un moment, al final, 
quantifiquem, i el pressupost es el que éso 

Bé, jo crec que ha dit una cosa amb la qual 
estam totalment d'acord, que, la cultura, no la feim 
nosaltres, d'acord; la cultura, la fa el poble, d'acord, 
perque, com que vos tes són un poder que al llarg de 
1983-1994 haura gastat uns vint mil milions de pessetes 
sota l'epígraf de cultura, realment el poble esta 
aHucinat que amb 20.000 milions de pessetes el balans; 
en sigui tan miserable, tan miserable. Jo som una perso
na modesta pero m'agrada trepitjar el terreny, vaig al 
museu, vaig a l'arxiu i vaig a veure els monuments, i la 
veritat, de tota aquesta infraestructura que hi pugui 
haver, a les Illes Balears, hi ha molt poca cosa, per no 
dir gairebé res, que sigui obra seva, fins i tot el franquis
me hi va fer museus i hi va obrir cases de cultura, no el 
regim exactament, sinó persones que lluitaven dins 
l'adversitat, pero hi varen ser. El museu de Muro, -Sr. 
Conseller, no se'n rigui-, una donació del Sr. Gabriel 
Alomar Esteve, i voste que hi té al museu de Muro, 
annex del museu de Mallorca? Un ordenans;a, és la 
caricatura de la seva política. 

No se'n vagi a parlar de tants de milions i de 
tan tes paraules, i senzillament arregli ca seva, endreci la 
casa, hi posi el personal que toca. 

El museu de Menorca, per favor, voste no sap 
aquella anecdota, que des de la conselleria telefonaven 
i feien una enquesta: A veure quants de visitants tenien 
els museus; i varen fer: ring, ring, museu de Menorca? 
Sí, quants de visitants? Diu: Perdoni'm, des de l'any tal 
és tancat. Ah, perdoni'm, perdoni'm. Aquesta és la 
conversa de la seva Conselleria de Cultura. Hem de 
saber ... , no, no, alerta!, que, quan un surt aquí a parlar, 
sap del que paria, a mi, d'acudits, no me'n contara, 
podra treure quatre conillets, pero jo som un bon cas;a
dor, sé tirar, i amb postes endemés. 

(Rialles) . 
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1 és clar, pacte cultural, ridícul, ha hagut d'oferir un 
pacte als d 'Eivissa i als de Menorca perque hi anava perdut, 
aquí al mig, ha hagut d'improvisar, per favor. 

Infraestructures culturals, quin es cases de cultura té 
preparades per a Eivissa i Formentera? Zero, fora, a baix. 

Disseny del procés de transferencies educatives, i 
aixo que costa? 

Preparació de les transferencies, 59 miJions, d'entre
nament, 59 milions. Escolti'm, amb 59 milíons es fan moltes 
coses. 

Experimentació del model educatiu, una partida de 
42 milions. 1 els experiments no es fan amb gasosa?, o es fan 
amb nitroglicerina parlamentaria aquí? 

Ordenació de l'ensenyament en !lengua catalana -
estic !legint epígrafs que voste hi posa-, si l'altre dia es va 
negar que una simple area educativa es fes en catala, perque 
hi ha por, no et molestis amb aixo del catala, aixo no interes
sa, no, fora, és igual si es mor, que té més?, mentre nosal
tres comandem, que té més si parlam en castella o en cata-
l '? a. 

Model educatiu trilingüe, imagina't. A Europa arri
bara aquest paperet, el posaran damunt una taula: Ah!, molt 
interessant -dit en angles, logicament-. Pero o saben que tot 
aixo és ficció, com va dir el Sr. Triay: I que saben a Europa 
del Rafal pudent?, i que saben els d'Europa del model edu
catiu de les Illes Balears? Per favor. 

Cultura a tercera edat, i per que no cultura de joven
tut? Em té dos tinglados, a Inca i a Manacor, haurien de ser 
deIs ajuntaments. 

Jo Ji faria una pregunta molt simple, Sr. Rotger, i 
m'agradaria que me la contestas, després de l'aplicació d'a
quest pressupost de 1994, haurem sortit substancialment de 
l'endarreriment cultural?, podra venir una persona d'Europa 
i passejar-se pel nostre país, entrar a les nostres biblioteques, 
als nostres arxius, als nostres museus, anar pel carrer, i veure 
un país identificat amb la se va propia cultura? Voste sap 
perfectament que no, voste sap perfectament que no, que 
l'increment pressupostari és un acord polític, no és un 
acord cultural. 

El Sr. President pot dormir tranquil fins al 95, ja els 
té estrets, i el 95, a la fossa. Ah, aquesta és la reaJitat, aquest 
és l'acord cultural. 

Jo crec que, realment, si hi ha una neteja cultural, 
que persones que sota la capa de la cultura es dediquen pura
ment a l'exercici del poder, al saltimbanquisme, a la magia, 
a la ficdó i a la pirotecnica, jo Ji hauré de donar l'enhorabo
na, Sr. President, perque, francament, aquestes persones 
podran tenir tots els drets que la democracia els doni, pero 
cree que si estiguessin a ca seva en lloc d'estar dins aquest 

parlament embullant fiI i cremant en menys de 10 anys 
20.000 milions de pessetes perque la cultura estigui en 
el mateix punt que estava el 83, francament, Sr. Presi
dent, enhorabona, a la fossa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Vol tancar la qüestió, Sr. 
Rotger? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDU
CACIÓ I ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Gomila, Sr. Pons. Bé, jo crec que en aquesta esmena a 
la totalitat ja s'han concretat una serie d'observacions 
puntuals -aixo ja m 'alegra-, estam bastant d'acord -ho 
imagin- amb la totalitat del pressupost i ja anam a una 
serie de coses on és just que hi hagi observacions positi
ves o negatives. 

És molt important, Sr. Gomila, que els progra
mes que es fan pels nostres centres escolars siguin uns 
programes fets des d'aquÍ. Voste sap que és perfecta
ment possible, a dins el context de la reforma educativa, 
que nosaltres puguem tenir un model propi. A la millor 
resulta que aixo de model és molt ampuHós, pero em 
referesc, quan die model propi -ho he dit di verses vega
des-, que el que voldríem és que aquesta reforma que 
es fa des de Madrid, quan arribi aquí, a Balears, tengui 
en compte la nostra llenguá, la nostra cultura, la nostra 
territorialitat insular, la nostra economia, la nostra eco
logia, etc., i que, per tant, el 40%, com a mínim, deIs 
continguts d'aquests programes siguin nostres. 

Que passa quan Europa ens diu qualque cosa 
sobre el nostre model educatiu?, que sap Europa d'aixo? 
No, perdoni'm, Sr. Pons, és que el nostre programa 
consiste ix que, una vegada potenciad es les nostres arrels 
i la nostra cultura, el que volem és projectar-nos a Eu
ropa, a nosaltres sí que ens interessa molt Europa, moh, 
a partir de la nostra propia cultura, a partir de les nos
tres propies arrels, per tant, sí que ens interessa Euro
pa, i volem projectar-nos a Europa. I quan parlam que, 
endemés del catala i el castella, volem que s'aprengui 
una llengua estrangera com és I'angles, encara que sigui 
a nivell oral, i, si és possible, una altra llengua -ho deim
, perque hem de ser competitius a Europa, ho necessi
tam per poder tenir una economia sostenible. 

Per tant, el nostre propi programa, que el pu
guem fer en el 40% com a mínim i, al mateix temps, 
projecció a Europa. 

Pistes poliesportives. Home, no ens llevi el que 
nosaltres feim, és que resulta que és espantós aixo, és 
que fins i tot de les coses ciares se'ns diu que és un 
programa del ministeri, no; aixo és un programa propi 
de la Comunitat autonoma de les Illes Balears, sense 
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competl~ncies, pero sí amb responsabilitats polítiques, i per 
tant, el que hem fet és incentivar, provocar, les inversions 
del ministeri a coses que mai no hagués fet. Efectivament, té 
molta raó quan diu que, en aquest programa nostre, hi parti
cipa també el Consell Superior d'Esports amb la tercera part 
-ho havia dit jo-, amb el 33%, hi participen els ajuntaments 
de les Illes Balears i hi participam nosaltres. 1 vull dir que si 
aquest programa ha anat endavant ha estat per mor de nosal
tres, perque durant moIts d'anys no han pagat quasi quasi el 
que havien de pagar, pero, gnkies a nosaltres, ha anat enda
vant. Aquesta és l'experimentació del model educatiu i aixo 
són transferencies. 

Inaplicable? No. Jo li diré una cosa: el ministeri ja 
ens ha copiat. Quant a allo de l'angles, que pareixia un ab
surd, ja vol que als vuit anys entri a les escoles, l'angles. 
NosaItres encara som més avanc;ats, el volem als sis, pero ja 
ho fa, bé, no ho fa perque ara diuen de retardar-ne més la 
reforma, pero bé, aquesta és una altra qüestió. 

Espoliació? Sí, la veritat és que no podem posar 
barreres a la mar, no podem posar guardies per tot, als nos
tres jaciments. Pero li diré una cosa: quan s'ha produi:t un 
fet, el primer que s'ha mogut i el primer que l'ha denunciat 
davant els jutjats ha estat la conselleria. El darrer fet que hi 
va haver a Menorca, immediatament, el primer que va arri
bar al jutjat i que el va denunciar davant el fiscal en cap va 
ser la conselleria, i nosaltres vare m ten ir la prudencia de no 
fer declaracions fins al darrer moment, no com aItres, que 
varen fer declaracions que s'han hagut de menjar. Per tant, 
quan hi ha una espoliació, nosaltres correm. 

Les excavacions. Bé, jo crec que és millor tenir un 
jaciment tapat que no fer-hi mitja excavació, perque llavors 
sí que hi haura espoliacions. Per tant, anem alerta, siguem 
seriosos, ara que hem deixat el carnaval, la tia Xiroia i totes 
aquestes coses, anem al que és seriós. 

Paraules, paraules, paraules. Paraules, amb un pres
supost de 3.340 milions?, paraules, amb una inversió a infra
estructura de 1.500 milions?, amb un conservatori que és a 
punt de fer-se, amb una biblioteca pública que, malgrat vos
te, Sr. Pons, es fara, amb una biblioteca pública que, malgrat 
totes les seves coses i totes les qüestions que ha mogut, es 
fara. Aixo són paraules?, un increment del 9'67 i un incre
ment sobre els nostres pressuposts de prop de vuit-cents 
milions aconseguits d' ajuntaments, iniciativa privada, ministe
ris, etc.? EIs ministeris del seu partit, que governa, creuen en 
nosaltres, vos tes no, pero ells sí, com sempre, passa aixo, 
passen aquestes coses. 

Transferencies. Sí, transferencies. Formació del 
professorat; una assignatura en catala, projecte lingüístic, no 
és seriós, demagogia pura; una assignatura en catala, dema
gogia, perque sabien que no era possible, i ho fan amb la 
boca petita, pero nosaltres ho farem amb la boca grossa. 
Projecte lingüístico 1 endemés, que el que en dictem es pugui 
comprovar, on és la inspecció per comprovar-ho?, on és el 
material didactic?, fins i tot va dir que no passa res, que per 

fer un programa basta que es canviY de llengua i ja esta, 
aixo és una ignorancia supina del que és l'ensenyament. 
Material didactic, se l'ha de crear; formació del profes
sorat; ordenació academica; distribució deIs professors; 
programes propis. 1 aixo és possible dins la reforma, el 
45%. Tot aixo no són paraules, són fets. 

Li assegur que aquests pressuposts aniran enda
vant, no sé si el poble ho coneixera o no, perque aixo 
de la cultura i l'educació tarda, pero estic segur que els 
valoraran millor que voste. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

El SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Voy a ser breve 
para fijar la posición porque en la intervención del 
conseller creo que todas las cosas suscitadas en el debate 
ya han sido dichas. Pero sí quisiera decir algunas cues
tiones que hacen reflexionar, en estas enmiendas a la 
totalidad. 

La primera de ellas es que se han hecho unas 
enmiendas a la totalidad, creo que desde el punto de 
vista de cuestiones particulares, lo que llamamos la in
ducción, a un punto de carácter general, y que poco 
tiene que ver ese todo que ellos presentan en sus en
miendas con las partes concretas que se denunciaban y 
que luego se articulan por vía de enmiendas parciales. 

No me referiré al tema de las competencias 
porque ya está bien discutido, pero sí que mostraría 
esa contradicción que tienen cuando exigen que este 
gobierno invierta en temas educativos a pesar de no 
tener competencias. 

Se ha acusado al Gobierno y a esta conselleria, 
al conseller en concreto, de continuismo, de seguir por 
un camino estéril y equivocado. Yo creo que las consul
tas electorales no lo han demostrado así, y es cierto que 
hay que seguir por ese camino, que es el camino marca
do en un programa electoral, que está expresado en un 
programa de gobierno, que tiene unos objetivos, como 
se ha dicho aquí, que se arbitran unos medios y recur
sos para conseguir esos objetivos y que después, elección 
tras elección, se someten a una evaluación para luego 
continuar en el tema. 

Se ha hablado de la mejora de gestión de cen
tros, es que es un imperativo que la administración sea 
ágil eficiente, ya lo dijimos en la comisión, es un deside
ratum al que no nos podemos negar ninguno. 

Se ha hablado del incremento de infraestructura 
deportivas, del conservatorio, de la biblioteca, de los 
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polideportivos, e incluso de la rehabilitación de patrimonio, 
y en concreto de las catedrales. 

Se ha hablado de formación del profesorado y se ha 
hablado de un mérito innegable, que esta comunidad autóno
ma reciba por otras vías más financiación, como aquí se ha 
explicado, para llegar a esos casi cuatro mil millones de pese
tas que el conseller ha anunciado. 

Se ha hablado de medidas legislativas, y se han anun
ciado, desde la Ley del mecenazgo hasta la de 1 + D, pasando 
por la del deporte, y alguna más que el conseller se ha deja
do en la cartera, que sabemos que ya existe también. 
lo que sucede es que toda esta intervención me recuerda un 
poco una fábula de Esopo, la de la mosca y la mula. La 
mosca le decía a la mula: Anda más deprisa porque si no te 
picaré. Y la mula le decía: Poco importan tus amenazas, 
porque al que temo es al carretero que me gobierna. Y a 
nosotros nos gobierna un electorado, al cual le hemos de ser 
fiel y responder. 

y por último, lo de fum, fum, fum, tómelo como un 
villancico, que estos chicos de la izquierda han olvidado la 
letra y han cambiado los papeles. Muchas gracias, Sr. Presi
dente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. 

Acabat el debat, passarem a les votacions de tot el 
que hem debatut fins a ha res d'ara. Record que durant les 
votacions no es pot entrar ni sortir de la sala de plens. 

Comen'5arem, en primer lloc, per la votació de les 
esmenes 3485, 3484 i 3483 del Grup Parlamentari MIXT. 
Passarem a la votació d'aquestes esmenes. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor d'a
questes esmenes, es valen posar drets, per favor? Gracies, 
poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 
Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi 
ha. 

27 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de les esmenes 3496, 3497 i 3498 
del Grup Parlamentari PSM i EEM. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 
Gracies, poden seure. 

26 vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. Que
den rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de les esmenes del Grup 
PSM i EEM. 

Es fara votació per separat de les esmenes 3660, 
3661,3662 i 3663. Passarem, en primer lloc, a la votació 
d'aquestes quatre esmenes. 

Sí, Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Sí, Sr. President. A efectes del Diari de Sessions, 
em pareix que ha dit del Grup Parlamentari PSM 
EEM, són del Grup Socialista, aquestes esmenes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Efectivament, Sr. Alfonso, són del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, aquestes esmenes. 

Es fara la votació, en primer lloc, de les esme
nes 3660, 3661, 3662 i 3663. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Queden aprovades per unanimitat. 

Tornarem a procedir a la votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor 
d'aquestes esmenes, es valen posar drets, per favor? 
Gracies, poden seure. 

Queden aprovades per unanimitat. 

Passarem a la votació de les esmenes 3656, 3657, 
3658, 3659, 3664, 3665, 3666, 3667 i 3668. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor 
d'aquestes esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 
Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. 
Queden rebutjades aquestes esmenes. 

Passarem a la votació d'articles. En primer lloc, 
votare m l'article primer, vuite i onze. Deman si es po-
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den votar aquests tres conjuntament, no tenen esmenes. Deis 
articles primer, vuite i onze es pot fer votació conjunta? 
Passam a la votació d'aquests tres artides. 

Sí, Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, el primer, que és de credits inicials, el 
varem votar a l'esmena a la totalitat. Per tant, el podem 
tornar a votar, pero no juntament amb el vuite i onze. 

EL SR. PRESIDENT: 

Efectivament, votarem, en primer lloc, l'artide pri-
mer. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

34 vots a favor, 25 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovat l'artide primer. 

Artides vuite i onze, sense esmenes. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor d'a
quests artides, es volen posar drets, per favor? Gracies, po
den seure. 

Queden aprovats per unanimitat. 

DeIs artides 2, 3, 4, 5, 6, 7,9 i 10, deman si se'n pot 
fer votació conjunta. 

Sí, Sr. Vidal? 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Per favor, deman votació separada deIs artides 6, 9 
11. 

EL SR. PRESIDENT: 

L'll esta votat, Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Ah, sí, que no té esmenes. 6 i 9. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam, ido, a la votació deIs artides 2, 3, 4, 5, 7 i 
10. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

33 vots a favor, 25 en contra, 1 abstenció. Que
den aprovats aquests artides. 

Passam a la votació deIs artides 6 i 9. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, 
es volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No 
n'hi ha. 

34 vots a favor, 25 en contra, cap abstenció. 
Queden aprovats aquests artides. 

Passam a la votació de l'esmena 3482 del Grup 
Parlamentari MIXT. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor 
d'aquesta esmena, es volen posar drets, per favor? Gra
des, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

27 vots a favor, 32 en contra, cap abstenciÓ. 
Queda rebutjada l'esmena 3482. 

Passam a la votació de les esmenes 3669, 3670, 
3671,3672,3680 i 3673 del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA. Deman si se'n pot fer votació conjunta. Es fa, 
ido, votació conjunta d'aquestes esmenes. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 
Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. Que
den rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació deis artides 12, 13, 14, 15 i 
16. Votarem, en primer lloc, l'artide 13, que no té es
menes. 
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Senyores i senyors diputats que voten a favor d'a
quest article, es valen posar drets, per favor? Gracies, poden 
seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

39 vots a favor, cap en contra, 20 abstencions. Queda 
aprovat l'article 13. 

Deis articles 12, 14, 15 i 16, deman si se'n pot fer 
votació conjunta. Sí, Sr. Vidal? 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sí, per favor, votació separada a l'article 14. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam, ido, a votar articles 12, 15 i 16. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? Gr:kies, poden seure. 

Sen yo res i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

33 vots a favor, 25 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats aquests articles. 

Passam a la votació de l'artide 14. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

34 vots a favor, 25 en contra, cap abstenció. Queda 
tf, aprovat l'article 14. 

e 

Passam a la votació de les esmenes 3481, 3479, 3480 
i 3478 del Grup Parlamentari MIXT. Deman si se'n pot fer 
votació conjunta, d'aquestes esmenes. Procedirem, ido, a la 
votació conjunta. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

27 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de les esmenes 3499, 3500, 
3501, 3502, 3503 i 3504 del Grup PSM i EEM. Hi ha 
petició de votació de votació per separat o es poden 
votar conjuntament? Passam, ido, a la votació conjunta. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor 
d'aquestes esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Gracies, poden seure. 

Sen yo res i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

27 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. 
Queden rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de les esmenes 3674, 3675, 
3676,3677,3678 i 3679 del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA. Deman si es pot fer votació conjunta d'aquestes 
esmenes. Passam, ido, a la votació conjunta. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. Que
den rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació deIs articles corresponents, 
i deman si, deis articles 21, 22, 23, 24, 25, 29 i 30, que 
no tenen esmenes, se'n pot fer votació conjunta. Passam 
a la votació conjunta d'aquests articles. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

39 vots a favor, cap en contra, 20 abstencions. 
Queden aprovats aquests articles. 

Passam a la votació deIs articles 17, 18, 19, 20, 
26, 27, 28 i 31. Deman si es pot fer votació conjunta 
d'aquests articles. Passam, ido, a la votació conjunta 
d'aquests articles. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? Gr:kies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 
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33 vots a favor, 25 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats aquests articles. 

A les disposicions addicionals primera, segona i ter
cera no hi ha esmenes. Deman si se'n pot fer votació conjun
ta. Passam, ido, a votar conjuntament aquestes disposicions 
addicionals. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? Gracies, 
poden seure. 

34 vots a favor, cap en contra, 25 abstencions. Que
den aprovades disposicions. 

Passam a la votació de les esmenes 3505, 3506, 3507 
i 3508 del Grup Parlamentari PSM i EEM. Deman si es pot 
fer votació conjunta d'aquestes esmenes. Passam, ido, a la 
votació conjunta. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gnkies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de les esmenes 3681, 3682, 3683 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Deman si es pot fer 
votació conjunta d'aquestes esmenes. Passam, ido, a la vota
ció conjunta. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de les disposicions addicionals 
quarta, cinquena, sisena, setena i vuitena. Deman si es pot fer 
votació conjunta d'aquestes disposicions addicionals. Passam, 
ido, a la votació conjunta de les disposicions addicionals 
quarta, cinquena, sisena, setena i vuitena. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

34 vots a favor, cap en contra, 25 abstencions. 
Queden aprovades aquestes disposicions addicionals. 

Passam a la votació de l'esmena 3509 del Grup 
Parlamentari PSM i EEM. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor 
d'aquesta esmena, es volen posar drets, per favor? Gra
cies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. 
Queda rebutjada aquesta esmena. 

Passam a la votació de l'esmena 3684 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor 
d'aquesta esmena, es volen posar drets, per favor? Gra
cies, poden seure. 

Sen yo res i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. 
Queda rebutjada aquesta esmena. 

Passam a la votació de les disposicions addicio
nals novena i desena. Sí, Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Votació separada. 

EL SR. PRESIDENT: 

Votam, ido, en primer lloc la disposició addicio
nal novena. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

34 vots a favor, cap en contra, 25 abstencions. 
Queda aprovada la disposició addicional novena. 

Passam a la votació de la disposició addicional 
desena. Sí, Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 
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Sr. President, hem tengut una confusió, precisament 
pel canvi de numeració. Podríem repetir la vota-ció? 

EL SR. PRESIDENT: 

Repetirem la votació de la disposició addicional 
novena. 

Prec silenci als diputats. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets; per favor? Gracies , poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

34 vots a favor, 20 en contra, 5 abstencions. Queda 
aprovada la disposició addicional novena. 

Passam a la votació de la disposició addicional dese-
na. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gnicies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? Gracies, 
poden seure. 

34 vots a favor, cap en contra, 25 abstencions. Queda 
aprovada la disposició addicional desena. 

Passam a la votació de l'esmena 3685 del Grup Par
lamentari SOCIALISTA. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor d'a
questa esmena, es volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Queda 
rebutjada l'esmena 3685. 

Passam a la votació de les disposicions addicionals 
onzena, dotzena, tretzena i dissetena. Deman si es pot fer 
votació conjunta d'aquestes. Passam, ido, a la votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gnlcies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

34 vots a favor, 25 en contra, cap abstenció. 
Queden aprovades aquestes disposicions. 

Passam a la votació de les esmenes 3512, 3513 
i 3514 del Grup Parlamentari PSM i EEM. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor 
d'aquestes esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. Que
den rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de les esmenes 3686 i 3690 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor 
d'aquestes esmenes, es valen posar drets, per favor? 
Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. 
Queden rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de les disposicions addicio
nals catorzena, quinzena i setzena. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor 
d'aquestes disposicions, es volen posar drets, per favor? 
Gracies, poden seu re. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

34 vots a favor, 25 en contra, cap abstenció. 
Queden aprovades aquestes disposicions. 

Passam a la votació de la disposició transitoria, 
de la disposició derogatoria i de les disposicions finals 
primera i segona.Deman si se'n pot fer votació conjunta. 
Sí, Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Voldríem votar separadament la disposició final 
primera. 

EL SR. PRESIDENT: 

Votarem, ido, en primer lloc la disposició transi
toria, la derogatoria i la final segona. 
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Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

34 vots a favor, cap en contra, 25 abstencions. Que
den aprovades. 

Passam a la votació de la disposició final primera. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

34 vots a favor, 20 en contra, 5 abstencions. Queda 
aprovada la disposició final primera. 

Passam a la votació de les esmenes 3687, 3688 i 
3689, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, a l'exposició de 
motius. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sen yo res i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de l'exposició de motius. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

34 vots a favor, 25 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovada l'exposició de motius. 

Passam a la votació de les esmenes corresponents a 
les distintes seccions pressupostaries. Votarem, en primer 
lIoc, I'esmena 3787, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, de 
creació d 'una nova conselleria. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 33 en contra, 1 abstenció. Que
da rebutjada l'esmena 3787. 

Passam a la votació de les esmenes 3487 i 3486 
del Grup Parlamentari MIXT. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

27 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. 
Queden rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de l'esmena 3882 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. Que
da rebutjada aquesta esmena. 

Passarem ara a la votació de l'esmena 3578, del 
Grup PSM i EEM, de totalitat a la secció 11. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. 
Queda rebutjada aquesta esmena. 

Passam a la votació de les esmenes 3494 i 3491, 
del Grup Parlamentari MIXT, a la secció 11. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. Que
den rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de les esmenes 3629, que és 
del Grup PSM i EEM, a la secció 32, que es vota aquí, 
3613; de la 3613 es demana votació per separat. Vota
rem, ido, en primer lloc, d'aquest conjunt d'esmenes, la 
3613 del Grup PSM i EEM. 
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Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gnkies, poden seure. 

Queda aprovada per unanimitat. 

Passam a la votació de les esmenes 3629, 3579 i 3612 
del Grup PSM i EEM. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Passam ara a la votació de les es menes 4079, 3889, 
4020,3827,3708,3709,3710,3879,3704,4070,3705,3706, 
3707,3713 i 3831 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Sí, 
Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, l'esmena 3889 ja ha estat votada, s'ha 
votada amb la mateixa esmena del PSM i EEM. L'esmena 
3889 és retirar l'activitat 1001 del programa 1210, que és la 
que acabam ara de votar del PSM i EEM, la mateixa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Com que jo en mantenc el dubte, la sotmet a votaci
ó.Es fara votació conjunta d'aquestes esmenes. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la secció 12-Conselleria de Turisme-Institut 
Balear de Turisme (Ibatur). Farem, en primer lloc, la votació 
de les esmenes a la totalitat, i entenc que se'n pot fer votació 
conjunta, de les esmenes 3640, del PSM i EEM, i 4032 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor d'a
questes esmenes, es volen posar drets, per favor? Gracies, 
poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. 
Queden rebutjades aquestes esmenes. 

Passam ara a la votació de les esmenes parcials 
a aquesta secció, i votarem separadament l'esmena 3558, 
que ha estat transaccionada, i l'esmena 3582. Es fara 
votació per separat d'aquestes dues esmenes de la de la 
resta d'esmenes. Sí, Sr. Vidal? 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Volía demanar també votació separada de la 
4041. 

EL SR. PRESIDENT: 

Perfecte. Passarem, ido, en primer Uoc, a la 
votació de les esmenes 3558 i 3582. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor 
d'aquestes esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Gracies, poden seure. 

Entenc que queden aprovades per unanimitat. 

Passam a la votació de l'esmea 4041. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor 
d'aquesta esmena, es volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. 
Queda rebutjada l'esmena 4041 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

Passarem ara a la votació conjunta de les esme
nes 3580 i 3581 del Grup PSM i EEM, i la 4033, 4046, 
4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4053, 382~ 4019, 4052, 
4042, 4043, 4044 i 4045 del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. Que
den rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de l'esmenes 3557 del Grup 
PSM i EEM i 3891 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, que són esmenes de totalitat a la secció 13-Conselle
ria de Cultura, Educació i Esports. 
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Senyores i senyors diputats que voten a favor d'a
questes esmenes, es volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

Tornarem a procedir a la votació d'aquestes dues 
esmenes de totalitat. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Arribat aquest punt, se suspen la sessió, que reco
menc;ara dema matí a les nou i mitja. Sí, Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. Jo voldria que, amb el document 
a la ma, el president reconsideras la votació, perque no 
pare ix lógic que el president aprovi... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Alfonso, en aquest moment he suspes la sessió. 
Si de cas, en el recomenc;ament, dema, ho tengui presento 
D'acord. 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bon dia a tots. Recomen
c;a la sessió; i abans de comenc;ar voldria manifestar que per 
part d'aquesta presidencia, consultats els lletrats de la casa, 
manté la postura en relació a les esmenes 3889 i 3579. En 
conseqüencia es dóna per bona la votació feta. 

1 passam al debat de globalitat del programa 4220 de 
la Conselleria de Cultura, sistemes i plans educatius. Per fer 
la defensa de les esmenes del Grup PSM 1 EEM té la paraula 
el Sr. Gomila i Barber. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Pens que no cal repetir el debat que varem mantenir ahir 
vespre sobre el tema d'educació, sobre la preparació de com
petencies, aquestes que no arribaran fins a I'any 1997, ni 
tampoc sobre el tema del model educatiu propi de les Illes 
Balears, al qual el nostre grup hi tenia una esmena a la totali
tato En aquest mateix programa nosaltres tenim una serie 
d'esmenes parcials, per tal de dotar els centres docents no 
universitaris de mitjans avanc;ats en la nostra llengua per a 

l'estudi de les noves tecnologies. Nosaltres creim que no 
basta amb un programa informatic de gestió i adminis
tració de centres que pot estar molt bé, pero creim que 
s'ha de fer una passa més i s'ha d'avanc;ar amb mitjans 
avanc;ats per tal que els alumnes puguin aprendre infor
matica, puguin estar en projectes audiovisuals fets tots 
ells en la nostra llengua; i aquesta esmena aniria dirigida 
en aquest sentit. 

Pero també hi ha una serie d'esmenes destina
des a la promoció i estímul literaris, creació teatral dins 
les escoles, així com una darrera per establir ajuts a 
través deis consells insulars a projectes educatius sobre 
el tema de la pau. Tres esmenes més dins aquest progra
ma destinades a col'laborar més decididament amb les 
escoles de música -aquí hi ha una esmena d'addició de 
10 milions de pessetes; i una altra per col'laborar amb 
els moviments de renovació pedagógica i amb les escoles 
d'estiu que se solen celebrar cada any per als professio
nals de l'ensenyament. 

Una altra esmena que també tenim per tal de 
complementar l'esforc; que fan els consells insulars per 
ajudar els estudiants que s'han de desplac;ar afer els 
seus estudis universitaris fora de les illes de Menorca, i 
per tant una es mena en aquest sentit de coHaboració 
amb els consells insulars per fer aquests ajuts per als 
estudiants que han de sortir de les illes menors i han de 
venir aquí, a Palma, a realitzar els seus estudis universi
taris. 

1 per últim, dues esmenes destinades a potenciar 
-que ja les varem citar també ahir vespre- 1 'ensenyament 
infantil, amb un increment de 38 milions de pessetes, i 
una altra a incrementar la coHaboració de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Esports amb els consells insulars 
i els ajuntaments, en materia d'educació d'adults, amb 
una esmena d'addició de 12 milions de pessetes. 

1 ja per acabar, una esmena, la 3637, de 50 mili
ons de pessetes per col'laborar amb l'Ajuntament de 
Ferreries, que darrerament ha tingut la iniciativa, i fins 
i tot ha signat un conveni amb el Ministeri d 'Educació 
i Ciencia per tal de tirar endavant un institut d'educació 
secundaria al seu poble; i per tant aquí una esmena de 
50 milions de pessetes per col'laborar amb aquest ajun
tament. Moltes grades, Sr. President. 

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. 
President en la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Per part del Grup SOCIA
LIST A es mantenen les esmenes 3906, 3907, 3890, 3822, 
3868, 3902, 3820, 3821 i 3901. Té la paraula el Sr. Teje
ro. 

EL SR. TEJERO 1 ISLA: 
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Gracies, Sr. President. Bien, después de todo el deba
te de ayer, como ha dicho el anterior portavoz, de todos los 
ejercicios de malabarismo incluso en algunos momentos nos 
parecieron de megalomanía, y después de haber estudiado 
todo el presupuesto, nosotros las enmiendas que presentamos 
son menos que otros años, teniendo en cuenta la situación 
presupuestaria. Está basada en el análisis presupuestario 
básicamente de 1994 y 1993, Y hemos de constatar en primer 
lugar que nos preocupa que esta partida presupuestaria baje, 
el programa "sistemas y planes educativos" . hemos consta
tado el desconocimiento, y que tampoco se nos aclaró ayer, 
de lo que se podría llamar infraestructura educativa. Hemos 
constatado bajas en formación del profesorado y formación 
ocupacional. No constatamos ninguna referencia a escuelas 
infantiles. Hemos constatado también la baja en la aporta
ción a escuelas de adultos, la falta desde nuestro punto de 
vista de un programa directivo y de una labor ordenadora e 
impulsora; e insistimos, como cada año, en el campo de la 
educación musical, por tres motivos básicamente: por estar 
los conservatorios saturados, por la adecuación progresiva 
que se ha de producir a la Ley orgánica general del sistema 
educativo, y por la vitalidad que han demostrado las institu
ciones sin afán de lucro y ayuntamientos en la educación 
musical. 

y apelando en concreto a la comparecencia que el 
conseller hizo el 8 de noviembre del presente año, donde 
comentaba que no tienen competencias, pero sí responsabi
lidades, nosotros presentamos un grupo de enmiendas. En la 
3906 planteamos una enmienda de eliminación de un aparta
do para transferir al Museo de Mallorca, que en muchas 
ocasiones se ha hablado aquí. en concreto para 1994, de los 
63 millones que están presupuestados, 46 van en personal; y 
se ha denunciado en distintos momentos y en distintos deba
tes que no existe una política de adquisición de fondos: 
esculturas, pinturas, etcétera. 

La siguiente enmienda, con número de registro 3907, 
referida a una transferencia al Arxiu del Regne de Mallorca, 
también hemos constatado que de los 42 millones presupues
tados, el personal se ocupa de 34; y entendemos que real
mente hacen falta más aportaciones presupuestarias. 

La siguiente enmienda, 3890, después de oír la 
aportación que plantea el Grupo PSM 1 EEM, la retiramos 
en este momento, Sr. Presidente. 

(EL Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

El número, por favor? 

EL SR. TEJERO 1 ISLA: 

3890. La número 3822 viene referida al apoyo a 
Escales d 'estiu de Mallorca, Menorca e Ibiza, ya que creemos 
que uno de los elementos de formación son los movimientos 

de renovaClOn pedagógica, que organizan las escales 
d'estiu, y entendemos que no están suficientemente apoyados. 

Existe una enmienda, que supongo que el presi
dente tiene conocimiento de que decayó ayer. Era la 
enmienda 3868, y se refería a escuelas infantiles. La
mentamos que haya tenido que decaer. 

La 3902 se refiere a materializar el plan de 
adultos, que reiteradas y repetidas veces ya en 1991 la 
canse llera anterior al anterior conseller hablaba del 
famoso plan de adultos e infraestructura educativa. 

La 3820 es una enmienda de afectación, que se 
refiere a transferencias concretas a los ayuntamientos 
respecto a escuelas de adultos. 

La 3821 es una enmienda de afectación asimis
mo, sobre la Escala de música de Ciutadella, y la 3901, 
con un presupuesto de 7 millones de pesetas, sobre la 
materialización del apoyo a la creación de escuelas in
fantiles. 

Entendemos que es un grupo de enmiendas que 
hemos intentado ajustar a la realidad, y esperemos que 
de alguna forma -como el año pasado ya dije- concorde
mos con el grupo mayoritario en alguna de ellas. Asimis
mo comunico que el Grupo Socialista dará apoyo a 
todas las enmiendas del Grupo PSM i EEM. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tejero. Grups que valen fixar la 
posició? Pel Grup PP-UM el Sr. Jaén té la paraula. 

EL SR, JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores dipu
tados. En este grupo de enmiendas, en general, ya po
demos avanzar que no vamos a dar apoyo a ninguna de 
ellas. Pero explicaré por qué. Muchas de ellas vienen 
referidas a actuaciones que el Gobierno ya viene reali
zando. Otras, cuando se proponen las bajas, de aprobar
se afectarían a programas que el Gobierno ya viene 
desarrollando, como es el caso de Angles a Anglaterra, 
o como es el caso del programa de deporte escolar, un 
programa que viene moviendo cada año más de 30.000 
alumnos de todos nuestros centros educativos. 

y dicho esto, quisiera referirme a una enmienda 
que en principio comúnmente, si bien con diferencias, 
habían presentado el Grupo Socialista y la EEM. Una, 
la primera, ya ha sido retirada, se refiere a una dotación 
presupuestaria del Gobierno por un importe. en el caso 
que debatimos de la enmienda 3637, de 50 millones de 
pesetas, si bien no como la otra, que era para la compra 
de terrenos, sino simplemente para transferir al Ayun
tamiento de Ferreries para la construcción de un institu
to en ese municipio. 
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A principios de siglo, y en el siglo pasado también, 
se tenía tal esperanza en el tema educativo, que se llegó a 
acuñar aquella frase de que abrir una escuela era cerrar una 
caja. Esto se llegó en las corrientes educativas a afirmar 
como un movimiento que se denominaba optimismo pedagó
gico . Yo no creo que esto suceda en este caso en el munici
pio de Ferreries. Por eso tengo que decir que es muy impor
tante de esas características pudiese contar con un instituto , 
como también muchos otros municipios de estas islas tuvie
sen esa infraestructura educativa. Lo que sucede es que hay 
una serie de circunstancias por las cuales nosotros no pode
mos apoyar esta enmienda. La primera es obvia, es de carác
ter sencillo, puramente competencial: las competencias de 
educación, todos ustedes saben que no corresponden a esta 
comunidad autónoma, y por tanto tal atribución, que es del 
Ministerio de Educación y Ciencia, tenía que ejercitarse por 
la vía del mapa escolar. Pero curiosamente resulta que el 
mapa escolar no contempla ningún instituto en Ferreries. 
Nos encontramos con esta contradicción. 

¿Qué ha sucedido?, pues una especie de malabaris
mo electoral. (oo.) un convenio fírmado con ese ayuntamien
to, que el Partido Popular ha apoyado en ese ayuntamiento, 
porque ¡sólo faltaría!, hay que buscar para el municipio que 
uno representa todas las ayudas posibles, pero que en esas 
circunstancias nosotros no podemos, como digo, darle apoyo. 
pero es que además en ese municipio, por resolución del mes 
de julio del año 1993, en un escrito dirigido curiosamente al 
Obispado de Mallorca, y no al Obispado de Menorca, que es 
el titular del centro San Francisco de Asís, de Ferreries, se 
autoriza la creación de cuatro unidades de enseñanza secun
daria obligatoria. ¿Qué signifíca eso? Pues que en Ferreries 
ya existirán como mínimo -porque es previsible una amplia
ción- 120 puestos escolares para enseñanza secundaria obli
gatoria, es decir de los 12 a los 16 años. Yo creo que Ferre
ries necesita una respuesta global, y no justamente una res
puesta a un centro concertado en este momento para dar 
satisfacción a las necesidades de enseñanza secundaria obliga
toria. No se ha optado por esa vía, el Ministerio ha optado 
por autorizar, como antes decía, y luego hacer un convenio 
con el Ayuntamiento de Ferreries, que está sujeto al compro
miso de otras administraciones que aporten financiación, 
cosa bastante difícil. 

Por tanto nos parece que no es una manera lógica de 
proceder, yen consecuencia por las razones que antes decía, 
de tema competencial, de la solución global por parte del 
Ministerio en Ferreries, nos parece que no podemos apoyar 
esta enmienda. Del resto, por referencias del debate de ayer, 
y por las razones que antes apuntaban a bajas de programas 
ya comprometidos en años anteriores, y porque afectaban a 
compromisos contraídos por la conselleria, nosotros no 
podemos darle apoyo. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Passam al debat de les esmenes al 
programa 4510, direcció i serveis generals de la conselleria i 

Institut d'Estudis Balearics. Per fer la defensa 3489, del 
Grup Parlamentari MIXT té la paraula el Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sr. President, sen yo res i senyors dipu
tats. En aquest programa 4510 el Grup Parlamentari 
Mixt presenta una es mena que jo em permetria dir que 
és bastant fonamentada i que, si em permeten, tractaré 
que sigui aprovada utilitzant -encara que lament que no 
sigui aquí el Sr. Damia Pons- un poc el qualificatiu 
que li va donar ahir el Sr. Damia Pons, pero amb un 
altre sentit, de magic, que jo posaré enmig Sr. Rotger. 
I dic amb un altre sentít, perque la nostra esmena té 
entre altres no vulI dír virtuts, pero entre al tres coses 
positives, que demana una alta concreta, pero que la 
baixa esta dins la mateixa secció, i concretament afecta 
el subconcepte 64000, osia inversions immaterials. 

I dic que utilitzaré aquest sobrenom que, per 
una altra banda, crec que li deia amb tata simpatia el Sr. 
Damia Pons, i si em permeten recórrer al "magic Sr. 
Rotger", pero jo fent de medium. 1 dic fent de medium, 
i amb aixo vull dir que em sabria greu que hi hagués 
interferencies telepatiques, i per tant en aquest cas seri
en antipatiques. I si ahír, quan el varen qualificar de 
magic Sr. Rotger, capa<; de treure el que sigui capa~ de 
treure el que sigui de dins el barret de la seva consellerí
a; altra cosa és que ha tregui de la boca de la Sra. Minis
tra, de la generosa boca -ha dic en el millor deIs sentits
de la Sra. Ministra de Cultura; pero ha pot treure sense 
necessitat de fer massa malabarismes de la xistera -i 
tampoc no ho dic en to de xiste, sinó en to d'ornament 
per al cap- de la seva propia conselleria. 

Per tant jo li deman que allo de que l'acusaven, 
que fum i fum, i tot allo, que eren focs artificials, per 
dir-ho d'una altra manera, quan voste parlava de poten
ciar les dotacions en les transferencies als consells insu
lars, etcetera; jo recorr a més de les seves arts de presti
digitador, a la seva reconeguda sensibilitat -estic fent de 
medium bé o no?- cap a les illes menors, cap als con
se lIs insulars. 1 per tal d'augmentar la dotació per a 
transferencies, que és una cosa que voste i el govern del 
qual forma part esta n dispostos a donar suport, per 
augmentar aquesta dotació, perque sigui la seva feina de 
magic autenticament meJiorativa, jo Ji deman -torn a 
repetir, sense interferencies telepatiques- que doni su
port en conseqüencia el grup majoritari d'aquesta cam
bra i els altres, a aquesta esmena per augmentar la dota
ció per a les futures transferencies als consells insulars 
de Menorca i d'Eivissa i Formentera. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Per defensar l'esmena 3566, 
del PSM I EEM, té la paraula el Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA I BARBER: 
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Gracies, Sr. President. Dues esmenes a aquest pro
grama sobre gestió de patrimoni, per tal d'incrementar el 
pressupost de l'encomana de gestió deIs consells insulars de 
Menorca, perque puguin realitzar les seves tasques del patri
moni: una de 10 milions de pessetes al Consell Insular de 
Mallorca, i una altra de 10 milions de pessetes al Consell 
Insular d'Eivissa i Formentera. Una altra esmena que també 
hi ha, í aquesta a l'Institut Menorquí d'Estudis, d'incremen
tar la seva partida de 10 mílíons de pessetes, ja que aguest 
institut ha vist com la seva decreixia en aquesta quantitat poc 
més o manco que en el pressupost del 1993. Encara que la 
quantitat global sigui la mateixa. hem vist com aquest any 
dins els pressupost se 1i posava a capítol 1, que a l'any ante
rior no en tenia, i per tant se li davallaven 10 milíons de 
pressupost per realitzar les seves activitats. Nosaltres creim 
que aquests 10 milions d'haurien de mantenir, i per a<;o hem 
presentat aquesta esmena a l'Institu d 'Estudis Balearics. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Passam ara a les esmenes del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, que són la 3948, 3970, 
3735,3734,3736,3737,3738,3739,3740,3741,3742,3743, 
3744,3745,3746,-3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 
3754,3755,3756,3966,3967,3968,3969,3982,3983,3984, 
3986, 3987, 3988, 3969, 3875, 3899, 3898 i 3900. Per fer la 
defensa d'aquest bloc d'esmenes té la paraula el Sr. Marí i 
Serra. 

EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors díputats. El 
Grup Socialista passarem a defensar un conjunt d'esmenes a 
la secció 13, concretament al programa 4510, i en la primera 
esmena, la 3948, demanam que es destíni una partida de 25 
milions de pessetes per a la compta de la possessió anomena
da Gabellí Petit, a Campanet. Es tracta d'una possessíó díns 
el terme municipal de Campanet, amb una gran riquesa 
paisatgístiea, i s'hi troben les fonts més ufanes de Mallorca. 
El Grup Socialista entenem que atesa la seva riquesa i interes 
cultural, seria un marc ideal per destinar-ho a museu a l'aire 
lliure, i així podria assegurar la seva conservació, preservació 
que consideram molt important, És per aixo que demanam 
que el Govern hi destini 25 milions de pessetes. 

L'esmena 3970 és de 2 milions de pessetes per a 
l'adquisició d'arxius privats. Com totes les senyores i senyors 
diputats saben, hi ha infinitat d'arxius en mans de persones 
i entitats privades que en un moment donat, sempre que 
sigui possible, la Conselleria de Cultura pot entendre que 
seria important la compra, bé sigui pel seu valor cultural, 
historic, com per assegurar la seva conservació i en puguin 
gaudir i fer-ne ús les proximes generacions. 

A continuació defensarem un conjunt d'esmenes, que 
van des de la 3734 fin s a la 3756, que fan un total de 23, que 
presentam el Grup Socialista sobre la senyalització cultural 
als municipis costaners de la nostra comunitat. Aixo ve donat 

perque entenem que aquests municipis tenen una neces
sitat imperiosa de senyalització per tots els punts d'inte
res cultural, i aixo ho feim amb un doble sentit. En 
primer lloc, que un poble que s'aprecia culturalment 
educat no pot permetre que el seu patrimoní historie i 
cultural no estigui cuidat, protegit i ben senyalitzat, tant 
per al coneixement deIs seus habitants com deIs vísitants. 
1 en segon lloc, que una comunitat com la nostra, que 
vivim quasi d'una manera exclusiva del turisme, i tan tes 
vegades parlam en aquest parlament de l'ampliació de 
l'oferta cap a al tres sectors que no síguin només sol i 
platja, el turisme cultural evidentment és una alternativa 
que moltes vegades se n'ha parlat. Pero perque aixo 
sigui possible, s'han de posar els medis necessaris perque 
els nostres monuments, museus i altres punts culturals 
d'interes tenguin la suficient senyalització per poder ser 
visitats i coneguts per aquests possibles turistes interes
sats en el tema. 

Les esmenes 3966, 3982 i 3986 són de 2 milions 
de pessetes cadascuna per a l'ordenació deIs arxius mu
nicipals. Com totes les senyores i senyors diputats saben, 
els arxius municipals són una font molt important del 
que ha estat i és la historia administrativa deIs pobles i 
ciutats de les nostres illes. Avui per avui aquests arxius 
en alguns ajuntaments estan en un estat lamentable i 
sense c1assifiear. Amb aixo no vull culpar els ajunta
ments, perque som conscient que classifiear arxius, i 
sobretot si han estat abandonats durant molts d'anys, és 
una feina costosa i que també necessita ser feta per 
persones qualifieades que evidentment no sempre ten en 
els ajuntaments. D'aquí venen aquestes es menes que 
presentam el Grup Socialista, per tal de transferir als 
ajuntaments aquesta ajuda, i així puguem fer aquesta 
ordenació tan important per a la historia de les nostres 
illes. 

Les esmenes 3967, 3983 i 3987 són també de 
dos milions de pessetes cadascuna per a la restauració de 
documents municipals de les nostres illes. El Grup Soci
alista té coneixement que molts de documents deIs ar
xius municipals de la nostra comunitat es troben en 
perill de destrucció, fruit -com hem dit abans- de la 
mala conservació i abandonament durant molt de temps. 
1 si realment volem preservar-los es fara necessaria la 
se va restauració i posterior conservació. És per aixo que 
el Grup Socialista amb aquestes tres esmenes, una per 
cadascuna de les Illes, demana aquesta ajuda per als 
ajuntaments que vulguin restaurar els documents que es 
trobin en mal estat de conservació. 

Les esmenes 3968, 3984 i 3988 també són de 2 
milions de pessetes la primera, i 1 milió cadascuna de les 
restants, que fan referencia a l'edició deIs catalegs d'ar
xius municipals de la nostra comunitat. Entenem que la 
publicació deIs catalegs deis arxius municipals es fa 
necessaria per facilitar la feina als estudiosos en la histo
ria deIs nostres municipis, així com per a tots els ciuta
dans que hi puguin estar interessats . 
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Amb l'esmena 3969 el Grup Socialista demana 2 
milions de pessetes per a l'ordenació d'arxius privats. Ente
nem que hi ha arxius privats sense ordenar, i es fa necessaria 
la seva ordenació per poder-hi treballar els estudiosos del 
tema, í tal cosa no sera possible si el Govern de les nostres 
Illes no intenta intervenir d'una manera decidida en la seva 
conservació i ordenacíó. 

L'esmena 3875 fa referencia a una partida de 2 mili
ons de pessetes per tal de donar suport al Museu d'Art Con
temporani de sa Pobla. El Grup Socialista creu que seria bo 
i també necessari donar-li aquest suport economic per poder 
fer possible el seu manteniment i conservació, i és per la 
qual cosa que els demanam el seu suport a aquesta esmena 
de 2 milions de pessetes per al Museu d'Art Contemporaní 
de sa Pobla. 

Quant a les esmenes 3898 i 3899, demanen la trans
ferencia de les oficines de cultura de Menorca, Eivissa i 
Formentera amb la seva corresponent dotació economica. 
Entenem que ates que els consells de Menorca i d'Eivissa i 
Formentera tenen transferida la delegació de gestió de cultu
ra, el normal seria que se'ls transferissin les oficines que ara 
són de titularitat del Govern , i que passassen a ser gestiona
des pels consells respectius, i així el Govern demostraria la 
seva voluntat ferma de traspassar tan prest com sigui possible 
aquesta materia als consells insulars. 

Llavors, si em permet, prendríem posició sobre les 
esmenes del Grup MIXT, que vull avanc;ar que li donarem 
suport, perque al Grup Socialista sempre hem dit que les 
illes menors, i especialment Eivissa i Formentera, tenen un 
deticit en infraestructura cultural respecte de l'illa major. 
Pensam que una millor dotació economica pot ajudar a una 
igualtat més justa dins la nostra comunitat. Per aixo donarem 
suport a aquesta esmena. 

Quant a les presentades pel Grup PSM i EEM, em 
referiré concretament a les dues que demanen una transfe
rencia una transferencia de 10 milions als consells insulars, 
perque com saben, senyores i senyors diputats, el Grup Soci
alista ha vengut denunciant la deficient protecció i la poca 
vigilancia deis monuments, i especialment els arqueologics, 
que fins i tot ja han sofert algun atemptat i expoHiació per 
part de desaprensius. Sabem que la protecció i la vigilancia 
no ens pot assegurar que no passi res, pero sí que pot evitar 
que aixo es produeixi amb tata llibertat, sense cap obstacle 
ni risco Per aixo també li donarem suport, així com a I'altre 
que havíem anunciat, sobre mantenir el nivell d 'activitats a 
l'Institut d'Estudis Balearics. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí i Serra. Fixació de posicions? Per 
part del Grup PP-UM el Sr. Jaén Palacios té la paraula. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores 
diputados. Comenzaré la intervención anunciando que 
vamos a votar favorablemente las enmiendas números 
3623, elaboración y edición de vocabularios específicos 
de sectores en lengua catalana; la número 3625, Centre 
d'autoaprenentatge de la llengua, la 3588 campaña de 
concienciación y uso para residentes castellanoparlantes, 
y la 3545, subvención a Voltor para la recepción de 
radio y televisión en catalán en las Islas Baleares. 

El resto de las enmiendas que los grupos políti
cos han presentado no la apoyamos por los motivos 
siguientes. Una es porque ya ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Jaén, jo entenc que aquestes esmenes que ha 
indicat no corresponen a aquest programa 4510. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Lleva usted razón, Sr. Presidente, es al 4550, me 
he adelantado. Lleva usted mucha razón. Pido disculpas. 

De las enmiendas del programa 4510, las referi
das al Instituto de Estudios Baleáricos y a las encomien
das de cultura a los consejos insulares, se ha hecho una 
referencia al tema presupuestario. Esa referencia tiene 
que hacerse en términos relativos; bien es cierto que el 
presupuesto de la conselleria ha aumentado un 9,5%, 
pero no se puede olvidar que ese incremento está prác
ticamente centrado en el capítulo 6, y en concreto en la 
Dirección General de Deportes. Las otras direcciones 
generales, los otros programas afectos a áreas de cultura, 
por ejemplo área de patrimonio, no han tenido ese 
incremento. Quiero decir con eso que al mantenerse o 
incluso bajar en algunos casos las partidas para esas 
áreas, si el Instituto de Estudios Baleáricos y las enco
miendas mantienen más o menos el mismo crédito, pues 
entonces aquí no hay ninguna baja, como aquí se ha 
podido anunciar. 

Las referentes a señalización cultural, son muy 
concretas, a sitios muy determinados. Nosotros no deci
mos que no sea interesante el tema de señalización cul
tural, porque es evidente que hay una falta clara en 
muchos sitios, pero que también compete a otras admi
nistraciones, en concreto a los ayuntamientos con su 
colaboración, y que se estudiarán en un futuro actua
ciones en esta línea. 

Archivos, museos y bibliotecas es un tema yo 
creo que reiterativo. Todos conocemos la situación de 
los archivos, museos y bibliotecas; y todos conocemos los 
esfuerzos del Gobierno para actuar en esas materias. 
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Por último, las dos referidas a transferencias a los 
consejos insulares de las oficinas insulares, tanto en Menorca 
como en Ibiza y Formentera, yo creo que se plantea fuera 
del tiempo, porque esto tiene que ir en la vía de las transfe
rencias, y no por una vía de presupuestos, de pasar patrimo
nio y gastos de funcionamiento a los consejos insulares. Pero 
es que además, si se conociese la realidad de cómo funcionan 
esas oficinas, esta enmienda se retiraría porque estas oficinas 
están a plena disposición de los consejos insulares, con el 
personal a disposición de los consejos insulares, y sin nin
gunas otras actuaciones. Por tanto lo que hay que buscar es 
la vía de la transferencia, y no que la titularidad de esto y 
los programas que van aquí se traspasan a los consejos insu
lares. En eso estamos para que el año próximo, a principios 
de enero, si este parlamento así lo aprueba, se transfieran a 
los consejos insulares las competencias en materia de cultura. 
Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. 1 passam al debat del programa 
4550, cultura, on veurem en primer lloc les esmenes 3490, 
3488, 3493 i 3495, del Grup Parlamentari MIXT. Per fer-ne 
la defensa té la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sí, una qüestió previa, Sr. President; que fent ús de 
la possíbilitat que es va apuntar ahir de repartir el temps, la 
dan-era la defensara un company del Grup Mixt. 

Gracies, Sr. President. sen yo res i senyors diputats. 
He de comen<;ar dient que defensaré les es menes presentades 
pel nostre grup 3490, 3488 i 3493. Es refereixen al programa 
4550, de cultura, i no podré fer de medium, degut que no 
veig el Sr. Conseller de Cultura, per tractar de continuar en 
la mateixa tonica que en la meya intervenció anterior. Pero 
sí diré que aquesta primera esmena, la 3490, s'emmarca i
gualment com la que havia defensat en l'anterior programa 
4510, en un intent no d'esmenar res de la Conselleria de 
Cultura -del pressupost, s'entén- pero sí de no afectar altres 
conselleries o al tres seccions, i facilitar així una possíble ac
ceptació per part del responsable d'aquesta secció, a pesar 
que, tornant al símil anterior, sempre hi caben interferencies 
telepatiques. 

Per tant aquí es tracta d 'augmentar les inversions 
per al millor funcionament de les biblioteques públiques amb 
caracter general, no centrad es a una o a una altra iBa, i de 
treure aquests 8 milions de pessetes que proposam per aug
mentar aquestes inversions per al millor funcionament de les 
biblioteques públiques del famós capítol, que ja sé que el 
capítol 6, i concretament el subconcepte -que és al que em 
volia referir- 64000, d'inversions immaterials, no es tracta de 
coses eteries ni intangibles, pero sí moltes vegades molt més 
justificades que per aquest millor funcionament de les biblio
teques públiques que demanam que es traspassin aquests 8 
milions. 

Pel que fa a la 3488, també d'aquest programa, 
amb una alta que proposam -és una esmena d'addició, 
naturalment- de 20 milions de pessetes, com veuran 
vostes esta aplicada aquesta alta als subconceptes 78000, 
i per tant es tracta d'unes transferencies a institucions 
sense fi de lucre. Aquí hem de dir que hi ha moltes 
partides per a la campanya de normalització lingüística 
que les du a terme la propia conselleria, pero aquestes 
institucions sense fi de lucre a les quals em referesc són 
les que han fet molt per aquesta normalització lingüísti
ca, i jo en aquest moment m'estic recordant d'una con
creta de a l'illa d'on som jo: l'lnstitut d'Estudis Eivis
sencs. Hi ha també un institut d'estudis menorquins, no 
sé si es diu exactament així; hi ha altres entitats aquí a 
Mallorca dedicades a la mateixa feina, que crec que és 
molt d'alabar dins aquesta normalització lingüística que 
es persegueix assolir. Crec que aquestes institucions 
sense fi de lucre poden desenvolupar una tasca molt 
important, i per tant tal vegada estic abusant d'aquest 
subconcepte 64000, pero aquests 20 milions de pessetes 
es poden detreure d'una banda o de l'altra, i en la qües
tió de les baixes, dins de la mateixa conselleria o la ma
teixa secció estaríem d 'acord en transaccionar-ho per 
aconseguir augmentar aquesta partida que hi pugui 
haver per a les institucions sense fi de lucre per aquest 
tema determinat. 

Finalment la 3493, a pesar que segurament no 
interessa tal vegada molt als propis diputats de la nostra 
illa d 'Eivissa, crec i vull cridar l'atenció sobre el que 
representa aquesta pro posta. Lament una altra vegada 
que no sigui aquí el Sr. ConseIler de Cultura, perque a 
eH, que li agrada parlar de concordan<;a, tal vegada 
perque com ell mateix va dir en certa oportunitat li 
agradaria parlar de convergencia; pero parlant d'aquesta 
concordan<;a, aquí sí que per un tema molt important, 
per una tasca que, per una altra banda ja s'han com
promes totes les administracions, seria molt interessant 
que es tragués o es detragués d'alla on fos -i aquí no hi 
entraré- es fixas aquesta alta de 200 milions de pessetes 
perque per part de l'administració autonomica s'aportas 
la part corresponent, la tercera part, per a la reconstruc
ció, la restauració del castell d'Eivissa, que tots ens 
n'omplim la boca en aquella iHa, tots els de tots els 
partits, i que el Consell Insular ja ha fet una passa, que 
jo vaig dir al debat deis pressuposts d'aquella institució 
era molt positiva, i ho repetesc aquí, de reservar una 
partida de 32 milions de pessetes com a senyal, a pesar 
que vaig dir i vaig proposar que s'arribas als 200 milions 
també, pero almenys hem tengut dins el Consell d 'Eivis
sa aquesta sensibilitat i senyal que es vol restaurar el 
castell d'Eivissa ja d'una manera definitiva i seriosa. 

Per tant, tornat a la concordan~a a que feia 
referencia, al-ludint a la col-laboració de totes les insti
tucions que necessita la nostra cultura, i amb la seguretat 
que aixo és un cosa que no va necessitar treure-ho el 
magic Sr. Rotger, de la boca de la Sra. Ministra de 
Cultura, sinó que de motu proprio, i per la boca, natu-
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ralment, va dir la Sra. Ministra, dient que era prioritari, i que 
li donaria un tractament precisament prioritari concretament 
a aquesta restauració del castell d'Eivissa, precisament que es 
va comprometre públicament la Sra. Ministra ara fa poc 
temps; jo demanaria que així com s'ha compromes la Sra. 
Ministra -i suposam que ho complira-, es va comprometre en 
el seu dia el Consell Insular d'Eivissa i Formentera, es com
prometés també seriosament avui aquí aprovant aquesta 
esmena d'addició perque la restauració del caste!l d'Eivissa 
sigui per fi una autentica realitat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Peralta, li queda practicament mig mi-
nut. 

EL SR PERALTA 1 APARICIO: 

Només per una qüestió d'ordre: que aquesta esmena 
3495, si no vaig errat, va ser aprovada en comissió, i per tant 
no faria falta la seva defensa, si és així. 

EL SR. PRESIDENT: 

Efectivament, em diuen que esta aprovada en comis-
sió. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vu!l fer l'observació que quan dins un bloc d'esme
nes hi ha petició de divisió de temps d'un grup parlamentari, 
jo no dividesc el temps entre els dos, perque hi pot haver del 
bloc d'esmenes un diputat que n'hagi de defensar i l'altre 
que n'hagi de defensar una. Ho deix a criteri del grup, i 
comput el temps com a total. En conseqüencia, és una qües
tió que prec que la tenguin en compte. Sí, Sr. Vidal? 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Sí, és per una qüestió i perque efectivament encara 
quedava un cert temps, no hi havia el !lum vermell; i només 
es tractava de comprovar la baixa, perque es va proposar una 
baixa per part del grup majoritari, i també comprovar que el 
Sr. Peralta no té tan mala pala com jo, amb aixo de les es
menes; die sia en termes coHoquials. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Jo entenc que vendra correcte del dictamen de co
missió, tal com va anar a comissió la qüestió. En conseqüen
cia no don més transcendencia al tema. 1 passam a les esme
nes corresponents al PSM 1 EEM, que són la 3547, 3595, 
3591,3546,3624,3545,3588,3589,3623,3265,3626,3627, 
3587, 3590, 3621, 3622, 3592, 3593, 3596, i 3597. Per fer la 
defensa d 'aquestes esmenes té la paraula el Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors dipu
tats. Onze esmenes en primer lloc, totes elles destinades 
al foment i a l'increment de la normalització lingüística 
-i agrair ja al portaveu del Grup Parlamentari PP-UM, 
que ja ha anunciat el suport a unes quantes d'elles-, 
esmenes que pretenen, una d'elles ajudar les revistes de 
cultura o d'interes general que es publiquen a les illes i 
que no pertanyen a l'Associació de Premsa Forana de 
Mallorca; una altra per incentivar la normalització dins 
les empreses, entitats i associacions; una altra perque la 
Conse!leria de Cultura, Educació i Esports elabori uns 
vocabularis específics de diferents sectors en la nostra 
!lengua, qüestió que em consta que el Consell Insular de 
Menorca ja en té una coHecció d 'un parell o tres, pero 
creim que és necessari que at;o s'incrementi i que es 
pugui fer a rabast de totes les illes. 

Per altra part perque es pugui fer un centre 
d'autoaprenentatge de la nostra llengua, una es mena de 
2.500.000 pessetes; de la mateixa quantitat per un pla 
pilot territorial de normalització lingüística; una altra 
per elaborar una campanya del catala als espectacles de 
masses, que aquÍ sí que notam una mancant;a impor
tant de la nostra llengua, sobretot en tot el que és l'es
port de competició i l'esport de masses; i per tant aquÍ 
una esmena de 2 milions de pessetes, i una serie més 
d'esmenes en el sentit d'incrementar la presencia de la 
nostra llengua a diferents nivells. 

Unes altres, ahir ja vare m manifestar al debat a 
la totalitat d'aquesta secció la mancam;;a de 1'art del 
teatre a les nostres illes; i per a~o proposam una serie 
també d'esmenes que farien un total de 25 milions de 
pessetes: 15 per col'laborar amb els ajuntaments, aixÍ 
mateix 5 per al mateix foment, pero per iniciativa de la 
mateixa Conselleria de Cultura, i després -i sobretot 
amb les bones relacions manifestades darrerament entre 
els consellers de cultura del País Valencia, de Catalunya 
i de les Illes- per tal de muntar un circuit cultural i 
sobretot teatral per intercanvis en aquestes qüestions 
entre les tres comunitats autonomes. 

Un altre apartat que també va merelxer les 
nostres crítiques, i sobretot per la reducció que ha vist ' 
aquest any l'Arxiu d'Imatge i So, nosaltres creim que 
456.000 pes se tes són totalment insuficients per desenvo
lupar les tasques per les quals va ser creat aquest arxiu -
i d'aquestes, la majoria van destinades a material d'ofici
na-, nosaltres creim que és necessaria la recuperació i la 
divulgació de pel'lícules que tenen alguna cosa a veure 
amb les nostres illes, i per tant incrementarÍem aquesta 
dotació de 450.000 pessetes amb dues esmenes, una de 
10 milions de pessetes, i una altra de 15 milions, per tal 
d'iniciar la creació d'aquesta filmoteca, que nosaltres 
creim tan interessant. 
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I després tres esmenes destinades a ajudar el Sr. 
Conseller de Cultura perque l'obertura del Museu de Menor
ca sigui una realitat, i proposavem el tancament del Museu 
Krekovic, aquí, a Mallorca, un museu totalment innecessari, 
un museu sense cap tipus de valor cultural ni cap tipus de 
valor artístico El Sr. Pons en comissió ja ha fet una serie de 
propostes del que es podria fer amb aquest muse u, i jo els 
proposaria que traguessin a subhasta aquestes obres; sempre 
hi ha gent que compra pintura a metres quadrats en lloc de 
pel valor de les obres pictoriques, i destinar totes aquestes 
partides, tant de personal com de capítol 2, al Museu de 
Menorca, que si és ver que dins el 1994 s'ha d'obrir, bona 
falta li faran. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Passam al torn de les esmenes 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per fer la defensa 
d'aquest ample bloc d'esmenes té la paraula el diputat Sr. 
Pons. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. En aquest 
moment no és present a la sala, en no ser que sigui lI el con
seller inyisible ll a més del II magic Rotger ll el responsable 
d'aquesta secció, cosa que demostra el gran interes en sentir 
les propostes, que formen practicament una alternativa en 
materia de patrimoni. Són més de cent esmenes, i per tant 
em referiré als conceptes, i no a números ni a quantitats. 

Hi ha un bloc que afecta 19 nuclis rurals histories de 
l'illa de Mallorca. Ho he dit altres vegades: per que ens hem 
d'omplir la boca de turisme cultural, de complementar l'ofer
ta turística amb elements culturals, quan no volem actuar, 
perque aixo és una esmena que hem presentat i continuarem 
presentant, sobre elements historics que estan en procés de 
destrucció. Petits nuclis rurals, quan Mallorca tenia, a part de 
les viles importants, petits llogarets, 70, 150, 200 habitants, 
que avui, després de passar una etapa d'abandonament, estan 
en procés de reocupació en bona part com a segona resi
dencia. I si estan en procés de reocupació, que hi ha de fer 
la conselleria? Molt important, la reocupació sense uns ele
ments, sense unes directrius com s'han de respectar les for
mes arquitectoniques d'aquests nuclis: el mateix tra<;at deIs 
carrers, els portals, les finestres, les teules pintades, du a la 
seva destrucció. 

Hi ha hagut cap actuació? No n'hi ha haguda cap. 
Per tant tenim 19 nuclis rura1s, 19, a I'illa de Mallorca, que 
estan en procés de degradació o de reocupació sense uns 
elements de control, destrucció de patrimoni que consent la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports. 

Un ample bloc d'esmenes, 36, plantegen restauració 
d'elements patrimonials de l'illa de Mallorca, i després d'al
tres. Estan protegits els nostresjaciments arqueologics? Estan 
restaurades les torres de defensa? No. S'han fet petites res
tauracions parcials, pero d'una manera sistematica, d'una 

manera constant any rere any no es fa. Cerquin dins el 
pressupost, on és la partida? No hi ha cap partida. Tot 
són partides generiques, inversions immaterials, 474 
milions immaterials. Nosaltres volem tocar de peus a 
terra, volem netejar els talaiots, volem impulsar la senya
lització, volem impulsar la restauració d'aquests ele
ments a fi que no es facin malbé, que no segueixi el seu 
procés de degradació. 

I dins aquest IOlum revolulum, aquest calaix de 
sastre que és la Conselleria de Cultura, Educació i Es
ports, trobam elements, tant a nivell insular, ja ho hem 
dit, no fan falta oficines a Maó ni a Eivissa, han de ser 
deIs consells insulars; no ha d'estar en el pressupost, 
han d'estar en el pressupost del consell. 1 dins l'ilJa de 
Mallorca no admetem que els caps de comarca, Inca i 
Manacor, tenguin cap tipus de centre que signifiquin 
gibraltars de la Conselleria de Cultura a Inca i a Mana
cor -i mirin que una és del PP i l'altra esta governada 
pel PSOE-, volem que aixo passi purament i simple a 
formar part de la competencia municipal. I punto La 
cultura d'lnca i Manacor que la facin Inca i Manacor a 
través deIs seus pressuposts. 

El tema de les enciclopedies: hi ha tres esmenes: 
per la de Mallorca, per la de Menorca, i una més subs
tanciosa, són 15 milions -no es cregui, Sr. Marí, que 
amb 15 milions es fan miracles, aviat ho comprovara
perque volem que aquesta enciclopedia que esta naixent 
a les illes d'Eivissa i Formentera sigui prest una realitat. 
I tots els recursos seran pocs. La Conselleria de Cultura 
no pot dedicar 474 milions d'immaterials, i una obra 
fonamental per a les Pitiüses com és aquesta enciclope
dia, Sr. Mad, recordi: quants de milions Ji dóna la con
selleria? Comprovi, amb la quantitat de doblers, amb les 
milionades que destina en projectes totalment fantasma
gorics, en focs d'artifici, etcetera, i comprovara que 
aquests doblers s'haurien de destinar, entre d'altres, 
sobretot a la naixent Enciclopedia d'Eivissa i Formente
ra. 

Cases de cultura? Un altre tema d'Eivissa i 
Formentera, em sap greu pero hi he de tornar. Quants 
de milions esperen pels pressuposts del 1994 per crear 
una xarxa de cases de cultura com la de Menorca, i com 
la de Mallorca, que esta n quasi completades? Quantes 
cases de cultura els duran els reis, el rei Rotger? Cap. 
Els reis els deixen carbó, devers Eivissa i Formentera. 
Prenguin nota, aixo, IItriau-los mallorquins ll

• 

El tema deIs museus. Museu Krekovic. El que 
no pot ser, sen yo res i senyors diputats, és que un museu 
que és una mala herencia del temps del franquisme -
perque ja la vaig explicar dins comissió, la procedencia 
d'aquest museu- continul gravant els pressuposts de la 
Comunitat Autonoma amb més d'11 milions de pessetes 
cada any. No volem el Museu Krekovic; i si el volíem 
enviar devers Croacia, cree que els croats ens dirien que 
no, gracies. 1 clar, el maxim que podríem fer seria una 
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subhasta, a veure si n'hi ha qualcun que el compra per me
tres. Peró aixó ha de desapareixer; no admetem que aquest 
censal continul gravant la Conselleria de Cultura. 1 mentre 
tenim 11 milions i busques al Krekovic, tenim els museus de 
Mallorca -el de Menorca encara no esta obert-, i l'Arque
ológic d 'Eivissa, que sí, que funcionen -no en faltaria més
peró que no poden fer miracles, no poden comprar nous 
fons, tenen dificultats enormes a l'hora de fer una publicació, 
a l'hora de fer unes quantes exposicions -el s museus també 
són llocs d'exposició- no ho poden fer, perque el pressupost 
esta reduit a l'estricte funcionament, i aixo no pot ser. 

Excavacions: Com és possible que per al 1994 no 
s'hagi obert un programa seriós d'excavacions. "Som la co
munitat autónoma més avan<;ada en materia de cultura ", 
quantes vegades hem sentit aquest desbarat des d'aquella 
butaca d'alla, del Sr. Rotger i deIs seus usuaris anteriors? 
Moltes vegades. Peró, vostes creuen que hi ha cap país 
europeu que no faci excavacions? Realment volem ser l'e
xemple d'Europa, peró en negre, no en positiu. La creació 
de nous museus: S'ha plantejat i s'ha acordat la creació del 
Museu Naval a Eivissa, i ja em diran quin es partides hi ha. 
Hem d'impulsar la creació d'un museu etnológic a Formen
tera, perque a causa de la doble insularitat que té, és neces
sari que els elements culturals trobats alla i que necessiten 
ser catalogats i exposats disposin d'un espai en les condicions 
degudes. 

1 llavors hi ha un bloc d'esmenes que aquí sí que 
m'agradaria fer -no tenc massa temps, peró ho faré- una 
certa incidencia. El tema de la relació Govern de la Comuni
tat Autónoma-Església católica: ho he dit i ho he explicat 
moltes vegades, i ja saben que no sol afluixar facilment. No 
fa gaire una publicació, El temps, dia 13 de desembre d'en
guany parlava de Govern de les Illes Balears i Església católi
ca, i deia que moltes vegades es parla d'una perfecta sintonia 
que existeix entre la jerarquia católica i el Govern balear, o 
més precisament -aquí ja ve una cosa més precisa- entre els 
sectors més conservadors de l'Església i l'entorn personal i 
polític més proper del president Cañellas. 1 relaciona una 
serie de materies, que si l'ensenyament, que si l'ajuda al ter
cer món, que si bosses de pobresa, i altres ajudes més discre
cionals. 

Peró curiosament aquesta relació privilegiada del Sr. 
Cañellas o del seu Govern no arriba al camp de la cultura. 
Per que? Perque havent-hi una comissió mixta Comunitat 
Autónoma de les Illes Balears-diócesis de les Illes Balears, 
destinada a protegir de la manera que dins aquesta comissió 
es plantegi i s'acordi, el gran patrimoni cultural que té l'Es
glésia católica a les Illes Balears és una cosa tan fantastica, 
que dins el pressupost de cultura aquesta comissió no exis
teix, i aquestes partides no existeixen. No n 'hi ha cap, no hi 
ha ni una sola pesseta, ni partida oberta de 20 duros que 
sortia ahir en una altra materia, per la qüestió de publicitat, 
aixó no existeix dins aquest pressupost. 1 per tant entenem 
que no és de rebut que la gran massa patrimonial cultural de 
les Illes Balears no estigui degudament reflectida als pressll
posts. Aixó no es pot admetre de cap manera. 1 no diran, no 

podra dir el Sr. Rotger, que no sera perque no li hagin 
recordat moltes vega des en aquest parlamento Hi ha 
hagut debats, hi ha hagut mocions, i sempre ens hem 
trobat el mateix. No necessitam regional-catolicismes, 
necessitam col'laboració serios a per protegir, entre altres 
coses, el gran patrimoni cultural de l'Església católica. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Pons, per favor . 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sí, senyor, acabaré. Hi ha esmenes de política 
lingüística, protecció de l'Arxiu del Regne de Mallorca, 
una partida oberta per mirar que ens ofereixen algunes 
cases o solars per evitar el desastre de Can Sajas; i des
prés hi ha tota una serie d'esmenes puntuals de Menor
ca, Eivissa i Formentera, com són el tema de Cales 
Coves, el bastió de sa Font, a Eivissa el castell, l'aque
ducte roma de s'Argamassa, la cova de Santa Agnes, 
l'església i casa parroquial de Santa Agnes, la torre i 
fa<;ana de Sant Antoni de Portmany, un cataleg de pous 
i fonts d'Eivissa, a Formentera la cova des Fum, la torre 
de defensa de Punta Prima, pous i sínies, i una proposta 
de prospeccions arqueológiques submarines. Peró conei
xent la sensibilitat del Sr. Rotger, que quan parlen de 
cultura li peguen ganes de fugir, ens temem, i els agra-
1m, senyors de 1 Partit Popular, que ens votin en contra. 
NosaItres som el principal partit de l'oposició, i a nosal
tres no ens han de venir amb petites concessions per 
tenir-nos contents. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Fixació de posicions: pel 
Grup PP-UM el Sr. Jaén té la paraula. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Quiero iniciar la 
intervención anunciando que vamos a votar de las en
miendas 3545, 3588, 3625 i 3623. Y no lo hacemos como 
concesión graciable al grupo que las presenta, sino por
que estamos convencidos de que así lo debemos hacer. 
Por tanto, votaremos a favor como he anunciado. 

De todo este gran paquete de numerosas en
miendas que han presentado al programa de cultura, no 
damos apoyo al resto de las enmiendas por los motivos 
siguientes, he intentado agrupar estos motivos para 
mayor claridad. Hay muchas de ellas que las bajas que se 
proponen implican reducción presupuestaria de unos 
programas que el Gobierno ya viene desarrollando año 
tras año, y que suelen ser programas tradicionales, como 
por ejemplo todas las exposiciones realizadas en la Lon
ja, todas las actuaciones por la vía del deporte escolar, 
actuaciones en exposiciones itinerantes, y en definitiva 
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apoyar esas enmiendas significaría bajas en estos programas 
que no podemos nosotros estar de acuerdo. 

Por otra parte hay algunas enmiendas de una gran 
entidad, en concreto una referida al castillo de Ibiza de 200 
millones de pesetas; es una enmienda sustancial, no es una 
enmienda para una actuación de poca monta, sino todo lo 
contrario. Bien, éste es un tema que está en vías de negocia
ción a través del Consejo Insular, donde distintas administra
ciones han de participar, y la primera de ellas la del Estado, 
que por cierto en sus presupuestos generales que se debaten 
ahora en le Senado, pues no tiene consignada ninguna parti
da. Pues ya vamos a ver si de esas conversaciones sale alguna 
negociación, sale algún compromiso,. y las obras que sean 
precisas se lleven a término. 

Hay otras bajas que afectan a programas inexistentes, 
yo creo que por premura en la redacción de las enmiendas, 
o por errores de transcripción, que también es posible que 
puedan darse. Hay referencias a normalización lingüística, 
y por tanto tampoco apoyaremos, porque estos aspectos ya 
se contemplan. Al tema de excavaciones, restauración patri
monial, y al tema de las enciclopedias. Ya hay actuaciones 
para hacer en estos aspectos. Pero por referirme sólo a dos 
cosas, y dentro de los créditos presupuestarios de este pro
grama, hay que decir que en vivienda y arquitectura, un 
subprograma aquÍ contemplado, hay actuaciones referidas a 
la plaza de Biniali, a la escuela de Sant Joan para la casa de 
cultura, al bastión de Sa Font en Ciutadella, al monumento 
de monte Toro en Menorca, al campanario de Santa Maria 
la Majar de Inca, al Teatre Municipal de Campos, y a la torre 
de Portopetre, entre otras. 

Sólo también por referencia al convenio con las 
diócesis de las Islas Baleares, se ha dicho que no existen 
partidas para actuaciones de defensa del patrimonio de la 
Iglesia, no existen específicamente así, pero sí que hay 
actuaciones realizadas año tras año, y sólo por recordarles 
algunas, aquellas que más conozco, las hechas en Menorca, 
en la catedral de Ciutadella. Y una muy concreta, que es la 
relativa a la torre de Punta Prima, que por circunstancias 
obvias también conocemos, yo creo que debe retirarla, por
que ésa está incluida ya en el programa Leader de Menorca 
como zona 5b. Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Jaén. I passam al debat de globalitat 
corresponent a les esmenes al programa 4570-esport. Veurem 
en primer lloc la 3586 i 3585, del Grup Parlamentari PSM I 
EEM. Per fer-ne la defensa té la paraula el diputat Sr. Go
mila i Barber. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Dues esmenes de col'laboració amb els ajuntaments per tal 
de millorar i incrementar els plans insulars, que fan els con
se lis insulars, d'instal'lacions esportives deIs respectius con-

sells. Nosaltres creim que arriben ajuts molt insuficients 
als ajuntaments, i per tant augmentaríem aquesta dota
ció amb 20 milions de pessetes. Una altra també referi
da a la coHaboració amb aquests ajuntaments, amb una 
partida de 30 milions de pessetes per tal d'incrementar 
i promoure la participació esportiva deIs ciutadans en 
esports no tan competitius, sinó molt més participatius. 
Per tant, unes esmenes senzilles de coHaboració amb 
entre la Comunitat Autónoma i els ajuntaments. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Passam a les esmenes 3873, 
4073, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 
3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 
3774, 3947, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 
3958, 3959, 3960, 3961, 3876, 3874, 4074, 3877, 3878, 
3814, 3815, 3816, 3818, i 4011, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. Per fer la defensa d'aquestes esmenes té 
la paraula el Sr. Ferra i Capllonch. 

EL SR. FERRÁ 1 CAPLLONCH: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Ahir 
vespre el conseller de Cultura, Educació i Esports es 
queixava que ningú no parlava d'esports. Quan venim a 
parlar d'esports, resulta que ell no és aquí. 1 és una 
llastima, perque la veritat és que jo voldria comenc;ar la 
meva intervenció en primer lloc felicitant-Io perque 
enguany ha dedicat una partida important al programa 
d'esports, un programa que ha augmentat en 277 mili
ons de pessetes, la qual cosa nosaltres ja reclamavem des 
de fa uns anys; per tant crec que qualque cosa hi tenim 
a veure, perque a la fi enguany ens ha escoltat i ha 
augmentat amb unes quantitats que eren més o manco 
les que nosaltres reclamavem cada any. I també perque 
ha ates unes quantes esmenes de les que nosaltres li 
havíem fet I'any passat al programa d'esports, com són 
les quantitats importants per a les reformes del polies
portiu Prínceps d'Espanya i de l'escola de Vela de Cala 
Nova. 

1 passant a les esmenes, he dividit més o manco 
en quatre blocs aquestes esmenes. La primera d'elles, la 
3873, és una esmena per a l'esport escolar, de 35 mili
ons de pessetes, que creim que és hora que es posi un 
maxim d'interes per l'esport escolar perque és des de 
les escoles, des de 1 'edat més petita de les persones qua n 
hem de procurar que aquestes persones, aquests al.Iots, 
s'afeccionin a la practica de tot tipus d'esport. Per aixó 
és una esmena que feim de 35 milions de pessetes. 

Després en feim una altra, la 3874, de 10 mili
ons de pessetes per a material esportiu també per a les 
escoles a través deis ajuntaments, perque sobretot els 
ajuntaments petits aquí on tenen un pressuposts molt 
baixos, i on les escoles les demanen cada dia més coses 
i més materials esportius, i ells mol tes vegades es traben 
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que amb els seus pressuposts no podem fer front a aquestes 
demandes que els fan les escoles, és per aixo que també feim 
una es mena de 10 milions de pessetes per a aquests ajunta
ments, sobretot per a ajuntaments petits que tenen moltes 
dificultats. 

Després hi ha la 3876, que és una esmena de 10 
milions de pessetes per a l'esport universitario Nosaltres tam
bé creim que aquí fa falta ja una dedicació, un esfor~ per
que a cinc anys de la Universiada creim que és hora que es 
comenci a promoure l'esport a la Universitat, perque hem de 
tenir en compte que avui amb 10 o 12.000 que té la Univer
sitat és necessari donar-li un impuls important per d'aquí a 
cinc anys poder fer un paper digne als nostres universitaris 
en aquest esdeveniment. 

La 3877 és una esmena d'increment en la partida 
que hi ha de 100 milions de pessetes per a la contractació de 
pavellons esportius també amb els convenis amb els ajunta
ments, i nosaltres l'augmentam en 20 milions de pessetes 
perque creim que aquesta partida de 100 milions de pessetes 
ha quedat un poc curta i els donaría poca maniobra, creim 
que practicament només les bastaria per poder contractar un 
pavelló; i amb un augment de 20 milions almenys nosaltres 
creim que se'n podrien contractar dos. 

La 3878 també és una partida que l'augmentam dins 
les possibilitats en 20 milions de pessetes, que són per al Pla 
d'equipaments esportius del Consell Insular de Mallorca; ja 
que creim que una partida de 58 milions de pessetes és molt 
esquifida. Tots sabem la quantitat d'ajuntaments que cada 
any queden, sobretot al Consell Insular de Mallorca, sense 
que les seves peticions puguin ser ateses, perque les quanti
tats que hi dedicam no basten per poder atendre, ni molt 
manco, totes les necessitats que tenen tots els ajuntaments, 
degut a les grans deficiencies que tenen. 

També en tenim una altra, la 4073, que és una trans
ferencia de 10 milions de pessetes a les AP A també per a 
l'esport. Creim que les APA juguen un paper important 
també, creim que poden fer una bona funció de coHaboració 
amb l'esport, i sobretot amb l'esport escolar, i creim que 
s'hauria de donar una atenció a aquestes APA que desinte
ressadament dediquen molts d 'esfon;:os perque els seus afíli
ats i l'esport escolar pugui anar endavant. 

1 llavors hi ha la 4074, que és una transferencia de 
30 milions de pessetes per a les federacions. Les federacions 
damunt el programa d'esports, com a transferencies a famí
lies, que creim que aquí hi entraran també les federacions, 
hi ha una partida de 47 milions de pessetes; pero nosaltres 
que aquesta partida de famílies, tan generica, hauria de 
venir un poc més desglossada; aposta nosaltres hem posar 30 
milions per a federacions, 10 milions per APA, i crec que és 
una partida necessaria perque les federacions puguin desen
volupar tota la seva feina i la tasca que tenen encomanada. 

Després hi ha un bloc, des de la 3757 a la 3774 i 
3947, que són tota una serie d' esmenes, valorades en 1 milió 

de pessetes, per a la senyalització d'itineraris de munta
nya a tots els pobles de la serra de Tramuntana i Arta: 
Arta, Calvia, Andratx, Estellencs, Puigpunyent, Banyal
bufar, Esporles, Valldemossa, Bunyola, Deia, Sóller, 
Fornalutx, Alaró, Escorca, Mancor de la Vall, Selva, 
Lloseta, Campanet i Pollen~a; als quals la senyalització 
d'aquests itineraris seria molt convenient, perque de 
cada dia hi ha més gent que es dedica en el seu temps 
d'oci a passejar pel camp i no sap per quin camí ha de 
prendre, perque no n'hi ha cap de senyalltzat. 

Després també hi ha un altre bloc, que va de la 
3951 a la 3961, que són per estudis deis vials abandonats 
deis trens, o per la reobertura deis ferrocarrils. Són els 
d'Inca, els de sa Pobla, de Sineu, de Muro, de Sant loan, 
de Petra, de Manacor, Sant Lloren~ des Cardassar, Son 
Cervera i Arta. 

1 l'altre són unes esmenes, la 3814, 3818 i 4011, 
ja que els plans d'equipaments esportius deIs consells 
insulars no donen lloc a atendre totes les peticions que 
fan els ajuntaments, són diríem esmenes municipalistes 
per a increment de les seves instal-lacions esportives. 
Així, per exemple, una pista polivalent a Fornells, un 
poliesportiu modul 3a a Ferreries, una pista d'atletisme 
a Ciutadella, una piscina a Ciutadella, un poliesportiu a 
es Migjorn, i la segona fase del camp d'esports de la 
Colonia de Sant Jordi. 

Totes aquestes es menes al programa d'esports, 
crec que almanco tota una serie d'elles haurien de ser 
ateses per poder desenvolupar un programa d'esports al 
nostre entendre correcte. 1 per últim vull dir que vota
rem a favor de les esmenes del PSM, perque totes ens 
pareixen d'una coherencia absoluta. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores dipu
tados. No vamos a votar a favor de ninguna de estas 
enmiendas, y reiteramos los argumentos ya expuestos en 
anteriores intervenciones. Pero por ir a casos concretos, 
que eso es lo que reflejan esas enmiendas parciales, sí 
tenemos que decir que en todas aquellas que hacen refe
rencia a construcciones de instalaciones deportivas hay 
que hacer una gran diferenciación. Si son aquellas que 
se refieren a polideportivos hay, como bien ha explicado 
el conseller en su comparecencia en este parlamento 
ante la comisión correspondiente y ante este pleno, un 
convenio firmado con el Ministerio de Educación, con 
el Consejo Superior de Deportes, donde participan tam
bién los ayuntamientos. De acuerdo con este convenio 
es posible la construcción de polideportivos. Una en
mienda, por cierto, que ustedes presentan relativa a Es 
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Migjorn no tiene objeto que se contemple aquí, porque eso 
ya está pendiente de adjudicación. Por tanto, convendría 
que la retirasen. 

En cuanto a las otras enmiendas que hacen referen
cia a piscinas, a pistas polivalentes, hay que decir que no 
están incluidas en este convenio, y que por tanto no procede 
que le demos ningún apoyo. 

Hay también algunas referencias a enmiendas que 
implican bajas en programas, y en concreto a uno que le 
afectan con frecuencia, que es el deporte escolar. No es posi
ble ninguna baja en este programa, porque suele tener una 
gran utilización a través de los centros escolares, moviendo 
al cabo del año en torno a unos 30-35.000 escolares de nues
tras islas. 

Por último, los relativos a estudios de viales verdes 
para reapertura de ferrocarril a Sant Lloren~ des Cardassar 
ya otros muchos sitios que ustedes han indicado, y señaliza
ción de itinerarios de montaña, tampoco procede darle el 
apoyo. Muchas gracias, Sr. Presidente, 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Jaén. I passam al debat corresponent a 
la secció 15-Conselleria d'Agricultura i Pesca, comen<;ant per 
l'esmena 3845, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, de 
totalitat a la secció. Per fer-ne la defensa té la paraula el 
diputat Sr. Rus. 

EL SR. RUS I JAUME: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Acabava 
l'any passat a la discussió deIs pressuposts el Sr. Conseller 
d' Agricultura dient les següents paraules: "Veuran vostes 
com l'any 1993 apareix la declaració de sembra, que sera. 
com la declaració de renda deIs pagesos; veuran vostes can vis 
espectaculars als quals nosaltres ens preparam ". Quan deia 
"nosaltres" supos que es referia al conjunt de la gent que té 
dins la Conselleria. Seguia dient el Sr. Conseller liSera l'any 
en el qual l'empresa familiar agraria demostrara que és 
l'única esperan<;a de futur". Bé, totes aquestes paraules han 
fet que amb els coneixements que tenim, amb tots els estudis 
que hi ha sobre l'agricultura, s'hagi fet un petit estudi sobre 
els nombres presentats als pressuposts; i la veritat és que en 
certa manera, perque teníem dubtes sobre si li havíem de 
presentar aquesta esmena a la totalitat, a pesar de ser ja 
topica des que li parla el membre d'aquest parlament, i va
rem trobar que sí, que al final li havÍem de presentar. 

Perque la veritat és que no és més que els nombres 
que presenta d'una continultat exactament igual que la resta 
deIs anys. i que quedi clar que nosaltres ja en comissió li 
varem dir que hi havia tota una serie de mesures que en 
certa manera destacavem i creiem que eren preparatories 
per als eixos fonamentals del que ha succelt dins aquest any 
1993; pero que llavors després, quan repasses les partides, 

veim que no es poden traduir en una realitat directa de 
canvi. 

Quan ens decidim presentar aquesta esmena a la 
totalitat era intentant que es tengués en compte, es 
retiras i es refés amb tota una serie d'aspectes. CIar, ja 
la can<;oneta que sentíem al portaveu del Grup Popular, 
que no acceptaran cap tipus d'esmenes, ens fa preveure 
que tampoc no acceptaran aquesta. En tenim unes al tres 
de parcials, per veure si encara hi arribarem a temps; 
pero intentare m dir-li per que. Ens agradaria que la 
seva conseHeria sofrís un impuls, un canvi que permeti 
fins i tot que aquelles paraules amb que voste acabava 
la se va interven ció l'any passat es fessin realitat. 

Dos fets importants durant el 1993, com varen 
ser l'entrada en vigor de l'Acta Única i l'aplicació de la 
política agraria de la Comunitat Economica Europea, 
feren que fos un any especial. Creim que era un any 
perque s'incentivassen totes aquelles mesures que, no 
només amb el que venia des d'Europa i del Ministeri 
d'Agricultura de l'Estat espanyol, fos en certa manera, 
a més de ser coordinat per obligació per la seva res pon
sabilitat, fos ajudat amb recursos que sortissen de la seva 
propia conselleria. Trobam que existí una certa tebiesa 
en l'aplicació en els darrers anys. Nosaltres entenem tota 
una serie de dificultats; voste deia en la seva intervenci
Ó, crec recordar, dins la comissió, que determinats in
certs de futur, com era quan s'aprovarien determinats 
programes 5b, feien que en certa manera determinades 
actuacions el condicionassen de tal manera que no po
gués -per dir-ho d'una manera exacta- des del comen<;a
ment deIs pressuposts activar i incidir en tota una serie 
de sectors; nosaltres creim que sí, que hi pot haver 
aquesta incertesa, pero creim que voste, si tengués 
aquesta voluntat de fer-ho ja no esperaria tant, o dins el 
termini d'espera a que voste es referia, actuaria per si 
mateix. 

Per tant si era de tebiesa aquesta actuació, no 
volem dir que sigui dolenta aquesta intencionalitat, pero 
els resultats del 1992 i 1993 han estat per al sector pri
mari lleugerament inferiors al de la campanya anterior. 
EIs preus percebuts pels productors es mantingueren en 
una tonica de debilitat respecte de l'any anterior, va 
baixar l'índex de preus deIs productes ( ... ) i es contin
gueren el preu d'un conjunt format per productes rama
ders ( ... ). Tot el sector ramader de productes de Het 
tingué una llarga temporada sense cap tipus d'ingres, 
supos que per alteracions d'actuació de tercers, pero que 
jo crec, Sr. Conseller, que voste hí hauría d'haver estat 
més a damunt, si no voste els representants de la con
selleria perque en certa manera jo ho deduesc del docu
ment inicial, i crec que aquesta responsabilitat d'una de 
les parts del contracte, hi hauria d'haver hagut una 
denúncia en temps i forma per evitar que s'allargas tant 
i pujas tant el deute i malestar d'aquests ramaders no es 
traduís fins ara, que pareix que hi ha hagut intents de 
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so lució no totals, pero que en certa manera han pal-liat una 
mica la situació, 

Pero vaja, deia que tot aixo ha fer que en el seu 
conjunt disminuís la renda del sector. La reforma de la 
política agraria comunitaria va viure moments decisius 
durant l'any 1992 també, amb tota aquella aplicació de re
forma de la majoría de les organitzacions que actuaven dins 
el mercat, i s'adoptaren, com voste sap, mesures d'acompa
nyament. Jo crec que des d'aquesta consellería no hi ha ha
gut un suport exacte a totes aquestes actuacions. Crec que no 
hi ha hagut una preparació deIs nostres pagesos perque 
estassin degudament diguem sintonitzats amb tot aquest 
canvi evolucionador de la política agraria. Si és necessari, 
nosaltres entenem que hi ha d'haver un canvi seriós, que hi 
ha d'haver una política de suport dins preus basada sobretot 
en ajudes di rectes als productors, que inclouran a més mesu
res encaminades a la millora de l'entorn i el desenvolupa
ment socioeconómic de totes les zones rurals. 

Zones com les de Balears han de venir refon;ades 
d 'una política seriosa des de la conselleria, per tal que tota 
una serie de mesures, d'ncentius paraHels, com podria ser la 
indústria agroalimentaria, la potenciació del sector de quali
tat controlada de productes propis: formatge de Menorca, 
porc negre, sobrassada, vins; fins i tot seria bo que s'acceptas 
una moció que he sabut que els companys consellers socialis
tes de l'illa d'Eivissa han presentat d'alla així siguin atesos. 
Es tracta en definitiva d'intentar no dona cap tipus d'avan
tatge als competidors. 

L'increment de qualitat: aixó és d'una importancia 
enorme, perque faria que tots aquells productes que siguin 
deficitaris siguin retirats del mercat. 1 si s'ha de dir així a 
determinats pagesos, se'ls ha de parlar molt ciar. Tot allo que 
no sigui rendible s'ha de retirar del mercat, i s'ha d'intentar 
donar vi es de solució a tots aquells productes que puguin 
rendibilitzar; tots aquells que tenguin aquest suport i aquesta 
acceptació dins els nostres mercats interior. 

Jo crec, Sr. Conseller, que hi ha situacions d'actuació 
paral-lela dins la conselleria. Nosaltres creim que hi ha tota 
una serie de societat que creen un entorpiment, crec que 
l'allunyen a voste de tota una serie de decísions, a pesar que 
en un principi puguin haver estat creades amb tota la bona 
voluntat del món, jo no ho pos en dubte, peró determinades 
actuacíons crec que es podrien dur directament de la conse
lleria, no existiria aquesta duplicítat, i estic conven¡;ut que 
podríem reduir costos, perque no hem d'oblidar que si bé 
aquestes societats esta n creades amb una funció d'ajuda al 
sector, aquestes societats no creim, després d'haver estudiat 
els balan¡;os de totes, Sr. Conseller, que no n'hi ha cap que 
tengui una sola pesseta de beneficio Evidentment al final, 
amb les transferencies de credit procedents del Govern. Ja 
sé que Ji he repetit altres vegades, aixo, pero és que ens 
preocupa, perque un seriós estudi de la situació, i eliminant 
tota una serie de societat i integrant-Ies dins la conselleria, 
farien que aixo succeÍs. 

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. 
President en La direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Conclogui, Sr.Diputat. 

EL SR. FERRÁ 1 CAPLLONCH: 

Gracies, president; ara mateix. Nosaltres creim 
que hi ha tota una serie de mesures: ajudes a joves, 
incentivar la substitució de totes aquelles persones que 
vulguin deixar l'activitat i puguin ser reempla¡;ats -per 
dir-ho de qualque manera- per aquests joves que hagin 
estat preparats degudament, que tenguin tot el suport de 
la seva conselleria, tant des del punt de vista d'incentiu 
económic, com des del punt de vista d'ajuda tecnica, 
necessiten tota una serie de formacíó. Hi ha tota una 
serie d'organitzacíons, que si bé és vera que ha tengut 
un declivi per manca per ventura, em pareix recordar 
que a l'anterior debat de pressuposts es deia per manca 
d'esperit cooperativista; jo crec que si tenguessen el 
suport les existents a determinades estructures que han 
quedat obsoletes, i que les persones que les duen sí que 
tenen aquest esperit de que abans parlavem, nosaltres 
intentarÍem -jo crec- que aquestes organitzacions anirien 
endavant. No tan soIs anirien endavant, sinó que crec 
que són unes organitzacions totalment necessaries per 
intentar coordinar tota una serie de productes de quali
tat, que aquests sí que tenen acceptacíó dins el mercat. 

En definitiva, Sr. Conseller. Nosaltres pensam 
que aquests pressupost que voste ens ha duit aquÍ no 
tenen aquesta xispa -per dir-ho de qualque manera, de 
fer tornar arrancar amb iHusió el mercat. Jo cree que el 
pages no només necessita aquest suport -hem dit- de 
mesures tecniques i ecopnómiques, sinó que necessita 
que vegi des de la conselleria una flama que els fa cami
nar, que tenen un futur en aquest entramat, en aquest 
trencac10sques de política europea d'aquest sector. 
Nosaltres, si voste hi ve a bé i ens accepten aquesta 
esmena a la totalitat, intentarem donar tota l'ajuda pos
sible perque sigui un exit per al futur d'aquest sector 
agrario Gracíes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracíes, Sr. Diputat. Grups que vulguin 
fixar la seva posició? Pel Grup Parlamentari PSM 1 
EEM té la paraula el diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors dipu
tats. Sr. Rus, donarem suport a la seva es mena a la tota
litat de la secció 15, i ho farem des del convencíment 
que amb aquests pressuposts dífícílment aconseguirem 
capgírar la tendencia a la desaparició de l'agricultura i 
la ramaderia de les llles Balears, pero conven¡;uts també 
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-i en aquest sentit el vot és d'alguna manera reticent- que els 
pressuposts que el Sr. Marí presenta són un reflex quasi 
exacte de les polítiques que s'impulsen des del Ministeri 
d'Agricultura, i les d'aquest, fruit de la política que s'impul
sada a BrusseHes; i aquesta és resultat deIs condicionants de 
les negociacions deis acords del GATT. 

Sera un vot, per tant, en el sentit de rebutjar la inca
pacitat de la conselleria d'aportar novetats a uns pressuposts 
que són practicament calcats als del 1993, amb dues úniques 
excepcions: un augment de la dotació de l'empresa pública 
Sefobasa, per mor de l'espectacular increment del incendis 
forestals d'aquest estiu passat, i l'aparició de les OTI, que 
aquestes sí poden resultar una autentica novetat, encara que 
la seva ubicació ja comenci a resultar conflictiva. 

1 si els pressuposts del 1994 són el reflex deIs d'en
guany, res no ens pot donar una millor pista que fixar-nos en 
que ha succelt el 1993 en el sector. Ha canviat la tendencia 
cap a l'envelliment de la població agraria a les illes enguany? 
En conseqüencia, s'han donat incorporacions deIs joves -
importants- a l'agricultura? S'ha produit cap avan<; en la 
millora de la competitivitat de les empreses agraries de les 
Illes Balears? Podem realment dir fins i tot que les explotaci
ons agrícoles i ramaderes de les nostres illes s'estiguin com
portant com a empreses? S'ha fet camÍ en l'objectiu de 
donar una majar participació deIs pagesos en els processos de 
transformació i comercialització deIs seus productes per tal 
de beneficiar-se del valor afegit que es genera en aquests 
processos? S'ha produi't algun increment en el grau d'indus
trialització deIs productes agroalimentaris que aquí es pro
dueixen? Quines empreses noves de transformació s'han 
muntat en aquest any?, i, per contra, n'ha desaparegut algu
na? S'ha donat alguna experiencia de concentració o d'asso
ciació d'empreses que comercialitzin els productes agroali
mentaris de les Illes Balears? S'ha fet cap intent, per exem
pIe, per aconseguir que les 13 -i ho dic cada vegada, Sr. Mo
rey, pero és que la situació continua sent la mateixa-, les 13 
empreses comercialitzadores del formatge de Mi3.ó, que entre 
totes comercialitzen 2 milions i mig de quilos, es posin d'a
ord per fer una comercialitzadora en conjunt, perque a<;o els 
permeti fer marqueting, fer publicitat...? S 'han produIt 
millores visibles, constatables en les condicions de vida deIs 
que treballen en el camp de les Illes, de tal manera que s'hagi 
incrementat la se va qualitat de vida?, quants de telefons 
rurals s'han instaHat en un any? Quants en queden per ins
tal'lar?, quantes noves finques hauran rebut l'electrificació 
que necessiten i que ha de significar tant una millora en les 
condicions de vida del que fan feina al camp, deis pagesos, 
com una millora de les explotacions des del punt de vista 
empresarial? Quants de nous camins rurals s'han fet transita
bles, de manera que els vehicles deIs pagesos no hi deixin 
cada dia part del seu cotxe, les bal!estes, els amortiguadors? 
Quins nous productes agroalimentaris hauran rebut enguany 
una etiqueta QC, distintiva de la seva qualitat? S'ha creat cap 
nova organització per afrontar de manera conjunta proble
mes que són col·lectius?, i em referesc a associacions per fer 
tractament en comú, a associacions de defensa sanitaria. Ha 
millorat el nivel! de consum deIs productes agroalimentaris 

de qualitat produi"ts a les Illes? S'ha arribat a produir 
algun exemple practic d'aquel!a concertació intersectori
al que semblava promoure la conselleria en el temps del 
Llibre verd -Déu el tengui en la gloria, no se n'ha parlat 
mai més- en que el germa major -el sector turístic
don aria la ma al petit -l'agricultura- per la via de garan
tir el consum de productes alimentaris aquÍ produIts?, 
li donara la ma, o esperara que el germa petit sigui 
mort, o ja no tengui ma? S'ha avan<;at en els nivells 
d'organització del sector per tal de poder afrontar 
aquests acords de coHaboració possibles amb el sector 
d'hostaleria de les Illes? La idea que el pagesos són els 
millors gestors del medi natural, a més de ser unes pa
raules precioses, Sr. Conseller, s'han concretat en alguna 
actuació de la conselleria l'any 1993? -i acab, Sr. Presi
dent-. S'ha solucionat de manera definitiva -no ho cre
guin- el problema de l'empresa Agama, amb l'adjudi
cació que se n'ha fet a súper Forcades? Ha tingut exit, 
almenys, el foment d'agroturisme? S'ha fet alguna cosa 
per fer desapareixer el regim contractual semifeudal -
que dic, semifeudal?, absolutament feudal- que encara 
impera a l'illa de Menorca? S'ha potenciat el moviment 
cooperatiu de les Illes, o s'han enterrant una a una les 
poques cooperatives que van quedant? 

1 girant la fulla, s'ha avan<;at en la preparació de 
les transferencies en materia d'agricultura i pesca als 
consells insulars? És un procés estancat, bloquejat?, per 
mor de qui? Creu, Sr. Rus, sincerament -i acab definiti
vament- que quedarien molts de pagesos en el camp de 
les Illes si no fos per les dificultats creixents de trobar 
feina altres sectors? 

Sr. Conseller, Sr. Rus. Els pressuposts per al 
1994 de la conselleria són eminentment continulstes, i 
a<;o representa que es mantindra la tendencia negativa 
actual a l'agricultura de les Illes. Es donara resposta a 
tots aquests interrogants de manera satisfactoria amb 
l'execució deIs pressuposts per al 1994? No, nosaltres 
creim que no, i per a<;o donarem el nostre vot a l'esme
na que ha defensat el Sr. Rus. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamen
tari PP-UM té la paraula el diputat Sr. Guasch. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors dipu
tats. Jo no sé si és procedent contestar el darrer que ha 
intervengut, el Sr. Orfila. Em pensava que sabia molt de 
política agraria, i s'ha fet prou preguntes que si no les 
sap, he arribat al convenciment que no té ni idea. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Diputat, és una fixació de posició. 



3978 li'",,-- DIARI DE SESSIONS / Núm. 98 / Fascicle 3 / 20, 21 i 22 de desembre del 1993 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Bé, jo crec que es faria difícil parlar deIs pressu
postos de la Conse11eria d'Agricultura i Pesca del Govern ba
lear sense arrancar la interven ció fent una mica d'historia. La 
creació de la Comunitat Economica Europea ve deguda 
precisament a establir un marc en política agraria de cara a 
augmentar la productivitat, i de cara a garantir que les grans 
concentracions de població posteriors a la Segona Guerra 
Mundial no puguin queda desproveldes. Sempre he entes 
que va ser una maniobra per part deIs governs d'Europa de 
por. El sector alimentari és un sector estrategic, i d'alguna 
manera s'havia de garantir i augmentar la productivitat que 
en aquells moments era deficient. 

Al llarg deIs anys aquesta política va dur com a 
conseqüencia un augment de producció tal, que crea uns 
problemes financers i una alta producció fins al punt que la 
darrera reforma de la PAC ha de virar aquesta política inici
al, i intentar que la producció agraria disminueixi. Pero, de 
quina manera pot disminuir la producció agraria sense que 
afecti negativament el sector rural, el teixit social i huma del 
sector rural, sense que representi un despoblament del sector 
rural. 

Jo crec que els pressuposts que ens presenta aquí la 
Comunitat Autonoma són els pressuposts que van en la lÍnia 
d'aquesta mateixa reforma de la PAe. Quina és la manera? 
La manera és precisament buscar alternatives de renda al 
sector agrari productiu, i dins el mateix sector agrari produc
tiu buscar sistemes de producció que augmentin la qualitat, 
previsiblement augmentant els preus i disminuint la quanti
tato Aquesta és la línia que jo cree que s'ha dut des de la 
Conselleria d' Agricultura quan al que és el sistema productiu 
dins les Illes Balears. Es vulgui o no es vulgui és el que s'ha 
dut, i podem parlar de l'experiencia avui feta realitat del 
porc negreo Podem parlar de l'experiencia avui iniciada ja, i 
amb uns bons resultats sobretot dins l'illa de Mallorca aquest 
estiu, en l'alternativa a la producció agraria com puga ser 
l'agroturisme i el turisme rural. Crec que s'ha iniciat una 
bona feina, i en aquesta mateixa lÍnia hem de seguir, quant 
a la producció artesana dins la zona rural. Crec que es fara 
una bona feina buscant alternatives a aquesta artesania, a 
aquest turisme rural fins i tot, i a la producció agraria amb 
les OTI que estan anunciades en tots els mitjans de comuni
cació de Balears, que es duran a terme dins l'any que ve, 
revitalitzant, dinamitzant zones rurals deprimid es, per inten
tar evitar sobretot la despoblació, i pensant sobretot que 
precisament són els habitants de la zona rural els que poden 
mantenir el medi ambient d'una manera molt més economi
ca que la propia intervenció pública, que ho faria impossible. 

1 aquest és el reflex de la Conse11eria d'Agricultura. 
Es 1 'agricultura postproductiva, 1 'agricultura continguda, 
definida pels més experts que hi ha en aquesta materia, que 
l'han definit com a agricultura continguda. 

Jo crec realment que el Partit Socialista, que avui ens 
presenta aquesta esmena a la totalitat, l'ha presentada per 

cobrir l'expedient. Sr. Rus, ha dit voste al principi que 
no sabien si presentar-la, o que havien de fer. Miri, el 
tema de l'agricultura, estam encaixonats, estam dins una 
gabia. Ni aquesta comunitat autonoma ni una altra, ni 
un país membre de la Comunitat Economica Europea 
pot fer a110 que vol en materia d'agricultura, sinó única
ment a110 que li deixen fer, aquelles mesures que estan 
definides, i aquelles mesures que tothom du a terme. Sí 
li vull dir una cosa, en el tema dels cereals, que el preo
cupava. En el tema dels cereals, entre avui i dema co
braran les subvencions als cereals, amb un model infor
matic que ha estat denominat com a modelic pel mateix 
Senpa. O sia que crec que sí que s'ha duit a terme 
aquesta feina. Arnés seran els pagesos de la primera 
comunitat autonoma d'Espanya que ho cobraran 

Critiquen actuacions de la conselleria en materia 
ramadera, i ara diuen que hauria d'haver intervingut 
més. Surten aquí a dir que no es pot intervenir en 
Agama, per fer la defensa deIs sector lleter de Mallorca. 
Ho critiquen durant tot el període parlamentari, i ara 
resulta que hauria d'haver intervengut més. Com que
dam? Han de ser coherents amb el que diuen. Recordin 
al tres intervencions des del seu grup mateix, pel que fa 
a les intervencions ramaderes i les crítiques que el con
se11er se n 'ha dut, que no ha fet més que anar aguantant 
i salvant el sector. 

EL SR, PRESIDENT: 

Conclogui, Sr. Diputat. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Sí, li prec un minut i acab, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

El temps s'ha esgotat. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Ajudes directes? Les autoritzades per la Comu
nitat Economica Europea. No en podem fer més, d'aju
des directes. Noves incorporacions? Es fan cursos de 
noves incorporacions cada any. Hi ha noves incorporaci
ons cada any, hi ha les ajudes corresponents, hi ha les 
línies de substitució. En fi, he d'acabar, perque el Sr. 
President no em torni cridar l'atenció. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, ha d'acabar necessariament, Sr. Diputat. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, ja acabo Diu "tot el que no sigui rendi
ble s'ha de retirar del mercat". Diga "aquest no és ren
dible" i on és l'alternativa; i així tal vegada sí que 
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podrem incloure alguna de les seves propostes. Gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Passam al debat de glo
balita t ... Sí,. Sr. Rus? 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

(Inlervenció inaudible) 

EL SR. PRESIDENT: 

Consider que no hi ha contradiccions, que ha estat 
una fixació de posicions. Moltes gracies. 

Passam al debat de globalitat en materia d'agricultu
ra, i té la paraula pel Grup PSM 1 EEM el diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gricies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Deu tenir resposta el conseller a les quaranta i tantes pregun
tes que plantejavem fa uns moments? El portaveu del PP 
trob que no. 

Les esmenes parcials que ha presentat el Grup del 
PSM 1 EEM, totes elles d'afectació, pretenen garantir deter
minades actuacions per part de la conselleria, ja que si ate
nem al projecte de pressuposts presentat, la imprecisió és 
total. Certament el conseller Sr Morey és un sarg vell, i 
saben vostes que sap més el diable per vell que per diable. 
Ja ha apres, el Sr. Morey, que quan més amples i imprecises 
són les partides pressupostaries, més possibilitats té el conse
ller per maniobrar sense fermalls rígids, sense condicionants, 
pero el paper de l'oposició hi és ben al contrari, exigir con
creció, compromisos molt determinats, i així poder examinar 
el conseller a final de curs i comprovar la seva capacitat per 
dur a ter me els compromisos adquirits. N'ha apres i ja no es 
deixa examinar. 

Així, si s'hi fixen, senyores i senyors diputats, no 
modificam ni un centim del pressupost de la secció 15, sim
plement afecta m partides i cream obligacions al conseller. 
Unes obligacions, uns compromisos d'actuació, I'oportunitat 
deis quals intentaré demostrar o defensar per tal d'aconse
guir la seva aprovació, senyores i senyors diputats. 

Comen<;aré per una esmena recordatoria, la 3615. 
proposam destinar 60 milions a l'adquisició de patrimoni 
forestal a les illes menors, i dic que és de recordatori perque 
alguns de vostes, els que solen estar atents als debats, sen yo
res i senyors diputats, recordaran que en el si d'una comissió 
d'economia d'aquest parlament, i dins el darrer període de 
sessions, es va aprovar per unanimitat una proposició no de 
lIei del nostre grup en el sentit de demanar un canvi en la 
política d¡adquisició de patrimoni per part del Govern de la 
Comunitat, i les dades que hi aportavem eren prou aclarido-

res, front als 5.000 milions gastats en adquirir patrimoni 
a l'illa de Mallorca, soIs se n'havien gastats 60 a Menor
ca i un poc més a Eivissa. Concretament, la inexistencia 
de sol forestal de propietat pública impedia que determi
nades actuacions es poguessin dur a terme en aquelles 
illes. Com que no se n'han recordat -deu ser un oblit del 
conseller- d'incloure la corresponent partida en els pres
supost, els esmenam, esperam que els seu vot sigui cohe
rent i I'aprovin per unanimitat. Ah, i no se'n preocupin, 
que no hi han de mancar ofertes de venda, perque a<;o 
abunda avui en dia. 

L'esmena 3535 és una altra destinada a ser 
aprovada per unanimitat, si és que hi ha coherencia en 
aquesta cambra, i les explicaré per quin motiu ho dic. 

El Sr. CristOfol Huguet -qui traduia Ovidi- em 
deia, amb motiu del debat sobre política de preven ció 
i extinció d'incendis que hi va haver fa poc a la comissió 
d 'Economia, que reconeixia el fet que la guarderia fores
tal de les Illes fos la pitjor dotada de tot I 'Estat, i en 
reconeixer igualment el paper importantíssim que ju
guen els efectius d'aquest cos, m'assegurava el suport del 
seu grup a l'esmena al pressupost -que ja la hi vaig avan
<;;ar- que pensavem presentar, i com que no em puc 
creure que el Sr. Huguet parli debades i que avui digui 
negre on ahir va dir blanc, m'estim més creure que el 
vot contrari deIs diputats del PP dins la comissió haura 
estat a causa d 'un problema de desinformació -no devia 
tenir temps de explicar-los-el-, que ara, el Sr. Huguet 
solucionara per la via rapida: una noteta al portaveu. 

1 és que és tan logica la nostra preocupació, que 
seria difícil argumentar-ne en contra. Senyores i senyors 
diputats, saben quants guardes forestals té la Comunitat 
de CasteIla-Lleó? 878, i la d'Andalusia? 798, i la de 
Galícia? 549, i la de Catalunya? 350, i a d'Astúries? 
250; totes són més grosses que la nostra. 1 les més peti
tes, com la nostra? Cantabria, 100; Canaries, 86; La 
Rioja, 85; Navarra, 66. No creu que és ben ridícul i 
desproporcionat tenir-ne soIs 27 a les Illes Balears? EIs 
interessa la comparació entre el nombre d 'hectarees 
boscoses per cada guarda forestal a cada comunitat auto
noma? El faré arribar al conseller molt gustosament. Els 
interessa la comparació entre les hectarees declarad es 
are es natural d'especial interes per cada guarda forestal 
i la comparació amb les altres comunitats? Saben que ha 
representat en increment de feina per als forestals la 
inclusió de tots els alzinars de les IlIes com a arees natu
rals d 'especial interes?, tenen idea del que ha suposat el 
fet d'exigir a partir d'enguany autorització per a les 
tallades d 'ullastres?, saben quina feina més positiva han 
aconseguit els guardes forestals entre els pagesos de 
zones on regularment es produien incendis causats 
suposadament per negligencies?, saben que ningú com 
ells coneix el bosc i els seus accessos, que ningú com ells 
sap qui freqüenta el bosc, i que, al contrari, qui és anor'" 
mal que hi sigui quan a l'estiu hi ha perill de foc?, saben 
que ningú com ells sap com es comporta el foc a un 
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bosc i que, logicament, a~o els converteix en els elements 
indispensables en l' extinció d 'incendis?, saben que en el cas 
de Menorca i d'Eivissa la situació és tan penosa que entre 
dos guardes han de controlar les vint-i-quatre hores del dia, 
dia rera dia, dissabtes i diumenges inclosos, estan sempre 
localitzables, sempre de guardia? 

Hi ha coses que no entenc, Sr. Conseller, d'Agricul
tura. Per quin motiu s'ha sacralitzat el principi de no con
tractar ningú més, de no incrementar el capítol 1 a través 
de les conselleries i, en canvi, s'esta fent a través de les em
preses públiques?, voste ho entén? Jo el desafii, que em 
digui públicament, des de la tribuna o des de l'escó, si consi
dera que amb la dotació de guardes forestal en tenim prou, 
el desafii" que em digui que, si jo trob alguna partida menys 
important en els pressupost de la seva conselleria, voste 
acceptara la baixa i així aprovaran la meya esmena, el desa
fil, Sr. Morey. És que no ho entenc, qui comanda tant que 
els ha prohibit fins i tot allo que és d'absoluta necessitat? 

1 el Sr. Huguet, explicara avui la seva intenció de 
vot? 

Cinc nous forestals a Mallorca, un a Menorca, un a 
Eivissa i un a Formentera, on no n'hi ha cap, troben que és 
de manar massa? 

L'esmena 3536 pretén destinar 30 milions a l'adqui
sició de material d'extinció d'incendis forestal s per als parcs 
de bombers. Saben els sacrificis que han costat als consells i 
ajuntaments la dotació d'un material que no soIs s'utilitza 
per als incendis urbans, sinó també per als forestals? 

Un altre bloc d'esmenes es refereix al foment de la 
producció d'aliments de qualitat i a la realització de campa
nyes per incrementar-ne el consum, informar el consumidors 
que significa l'etiqueta QC de la carn, promoure la produc
ció i el consum d'aliments produHs per l'agricultura biologi
ca, augmentar el suport als consells reguladors de les deno
minacions d'origen, que compleixen una funció tan impor
tant i que en passen vertadera necessitat, i foment de noves 
empreses de transformació de productes agroalimentaris, la 
gran assignatura pendent del sector i a la qual proposam 
afectar 100 milions. 

Proposam que es realitzi un esfor~ per tal de formar 
professionalment els agricultors que estiguin interessats en 
promoure l'activitat d'agroturisme. És cert que hem estat 
reticents davant aquesta activitat, pero entenem que, aixÍ 
com el turisme rural implicaria en molts casos la desaparició 
de l'activitat agraria, en el cas de 1 'agroturisme pot significar 
un complement de renda prou interessant. Pero també és 
cert que la formació professional deIs pagesos que hi estiguin 
disposats és fonamental. 1 en el moment, Sr. Conseller, que 
nosaltres feim una professió de fe en favor de l'agroturisme 
i que voste pot demanar-nos a quin camÍ hem caigut del 
cavall, no torni a demanar: Ramón, Ramón, ¿por qué me 
persigues? 

Les esmenes 3563 i 3564 es refereixen a la crea
ClO d'un organ de participació i consulta, un e1ement 
que, a la vista deIs resultats positius aconseguits amb la 
creació del Consell Agrari i Consell Pesquer, i ates el 
pes cada dia més important de la política mediambien
tal dins la gestió de la Conselleria d' Agricultura, no 
entenem com pot ser rebutjat. 

La participació de la ciutadania és un element 
vital del sistema democratic. Democracia no és soIs 
sinonim d'eleccions, és participació constant deIs ciuta
dans en la presa de decisions. El pes de la política medi
ambiental i la seva relació amb l'agricultura fan més 
necessari que mai arbitrar mecanismes de participació, 
i molt especialment quan entre les organitzacions relaci
onades amb aquesta política n'hi ha algunes que han 
estat declarades d'utilitat pública. el Sr. Morey, que se 
sent com peix dins l'aigua a les reunions amples, que 
potencia que en les primeres 1I 0 tis ll jugui un paper fona
mentall'assemblea com a organ maxim de participació, 
que va fruir molt l'altre dia a l'assemblea de Valldemos
sa, no pot deixar de donar suport a la nostra proposta, 
o no?, tenim por de donar participació als grups eco
logistes perque diguin el que pensen, en tost de dir-ho 
simplement als mitjans de comunicació, a reunions amb 
la Conselleria d' Agricultura?, pensam que a~o ha de 
costar doblers a la Comunitat Autonoma? Ho faran de 
franc, estic conven~ut que ho faran; en tenim por, per 
no crear-ho. 

La segona proposta, ajudar les organitzacions 
proteccionistes de la natura que hagin estat declarad es 
d'utilitat pública, és ben clara; l'important paper que 
juguen aquestes en la doble funció de sensibilització de 
la ciutadania en materia mediambiental i de denúncia de 
les barrabassades de les agressions que es produeixen de 
forma constant contra el medi natural les fan mereixedo
res de tot el suport possible des de l'Administració, tant 
és així que, si no existissin, ens les hauríem d 'inventar. 
Jo entenc que per a qui governa és dur a vegades rebre 
crítiques, pero a~o no pot ser excusa per deixar de 
donar suport a qui ha demostrat una capacitat de feina 
i una dedicació encomiables. La feina educativa que 
realitzen, senyores i senyors diputats, difícilment seria 
suplida per les institucions, ara que fins i tot ls campa
nyes de promoció turística es basen en imatges ecologi
ques no hem de fer un esfor~ per possibilitar la feina 
d'aquesta gent? 1 no em diguin -els ho prec- que vostes 
consideren que les organitzacions ciutadanes han de 
sobreviure amb els seu s propis mitjans, perque podríem 
riure molt si repasséssim junts les llistes de beneficiats 
per la política subvencionadora del Govern, de cada 
conselleria -i acab Sr. President-. 

S 'ha dit i repetit moltes vegades que el pages és 
el gestor del medi natural. Tots som conscients que 
certes actuacions deIs agricultors, i especialment les 
dirigides a augmentar produccions a través de l'agricul
tura intensiva, poden produir efectes negatius sobre el 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 98 / Fascicle 3 / 20, 21 i 22 de desembre del 1993 3981 

medi natural, l'ús abusiu d'adobs qmmlcs, de pesticides, 
intrÍnsec a determinats cultius intensius, acaba per produir 
contaminació del sol i deIs aqüífers, pero també és cert que 
les reduccions de les produccions que implicaria deixar d'uti
litzar aquests productes s'ha de compensar economicament, 
i així es fa ja des d'altres administracions públiques a zones 
molt determinades d'Europa. És una de les propostes que 
feim. 

Proposam, finalment, potenciar una experiencia que 
ja esta donant bons resultats, la creació d'estacions d'avisos 
contra plagues i ( ... ) i associacions de defensa vegetal. La 
cultura que estan implantant aquestes experiencies associati
ves entre fruiters i "vergeters" va més enIla de l'estalvi deIs 
recursos que procuren. Sempre, després d'una experiencia de 
col·laboració com aquesta, acaba per plantejar-se la segona 
passa, la comercialització en comú, i és aquest un problema 
fonamentalíssim. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Diputat. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sí, acabo 

Finalment proposam que amb les inversions previstes 
a la granja de Maó es possibiliti també la ubicació en aquest 
edifici, on s'ajuntaran tots els serveis de l'area, del consell, 
que s'hi instal·li també el Consell regulador de les denomina
cions d'origen, un organisme tutelat per la conselleria i que 
necessita d'un suport més ample per poder respondre a les 
exigencies del futur. 

En resum, senyores i senyors diputats, són les nostres 
unes esmenes que pretenen assegurar que es duguin a terme 
determinad es polítiques, alguna d'elles amb una forta carre
ga de racionalitat fruit del coneixement d'una situació de
nunciada pels propis afectats, les quals el conseller ha mani
festat moltes vegades que s'haurien de dur a terme, que 
possiblement la conselleria en dura a terme algunes, pero 
que no esta compromes a dur-les-hi si ens referim única
ment a allo que diuen els pressuposts, perque el pressupost 
de la Conselleria d'Agricultura, quant a objectius, és quasi un 
desert. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, per defensar tot el conjunt d'esmenes d'agri
cultura, té la paraula el diputat Sr. Rus. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Sr. President, a mi m'agradaria dir-li que el conjunt 
d'esmenes que presenta el Grup Socialista es dividira en dues 
intervencions, el Sr. Mascaró en fara una part i jo en faré 
una altra. Si m'ho permet, Ii diré quines en defensara un i 

quines en defensara l'altre, en funció que voste pugui 
aplicar i dividir el temps, com ha dit abans. 

EL SR. PRESIDENT: 

Digui les esmenes, pero tenguin en compte que 
en qualsevol cas les dues intervencions sumaran els deu 
minuts i que no hi haura avÍs d'intermedi, per tant, el 
temps que consumesqui un diputat és a compte deIs deu 
minuts del conjunto 

EL SR. RUS I JAUME: 

D'acord, sr. President. 

El Sr. Manel Mascaró defensara les esmenes 
3851, 3854, 3852, 3865 i 3867; la resta d'esmenes, Sr. 
President, les defensara qui li parla. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula, Sr. Rus. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Sr. President, respectuós amb les decisions d'a
questa presidencia, pero intentant defensar les esmenes 
que ha presentat el Grup Socialista, no em queda més 
remei que fer una referencia a ... , almanco donar les 
gracies al Sr. Orfila pel suport a l'esmena a la totalitat 
i al Sr. Guasp, repreesentant del Partit Popular, que, a 
causa de l'abundant agricultura que tenen a l'illa d'Ei
vissa, m 'ha fet una serie de referencies que curiosament 
coincideixen ara amb algunes de les esmenes particulars 
que intentam fer, pero quan jo he presentat i he dit allo 
del dubte de si la presentavem o no, també li he dit que 
era després d'estudiar l'actuació de la conselleria, Sr. 
Guasch, o sigui, n'és una conseqüencia. 

Pero vaja, anem a les esmenes que ens ocupen 
i que ara intentarem defensar rapidament a cuasa de la 
premura de temps. 

Sr. President, la primera esmena que defensa
rem, que és la 3850, fa referencia a allo que és millora 
de camins rurals, perque entenem que encara hi ha tota 
una zona a les nostres illes que esta deixada de l'atenció 
de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, no només i 
exclusivament per allo de dir de la millora d'aquests 
camins perque puguin embellir l'entorn, no, nosaltres 
creim que la raó fonamental d'aquesta millora de camins 
rurals és únicament i exclusiva a efectes d'aixecar el 
nivell de vida de les persones que viuen en aquest medi 
rural i que es dediquen a l'agricultura. Si les queixes 
sempre en són que estan deixats de la ma de Déu, i si, 
al damunt no els facilitam tota una serie -diguem-ne- de 
comunicacions que vagin dins els llogarets o els pobles 
on viuen, nosaltres creim que els feim un flac favor, i 
per tant, pensam que la conselleria hauria de dedicar 
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aquests 100 milions que nosaltres proposam a camins rurals, 
i en concret li voldríem recordar, perque ha estat una 
sol, licitud expressa d'una gent de ses Salines, que és aquí on 
hi ha un nucli d'intercomunicació molt més dificultós. 

Pel que fa a l'esmena 4012, és una esmena finalista 
respecte de la bassa d'aprofitament d'aigua depurada a la 
zona de ses Salines; aquella gent entén que té tota una exten
sió on si tenguessin una bassa d'aprofitament d'aigua podrien 
intentar que una zona que ara és totalment esteril fos aprofi
tada i dedicar-la a zona agraria. 

L'esmena 3855 fa referencia a impulsar agrupacions 
de gestió empresarial. Nosaltres pensam que el conjunt d'ac
tuacions al medi rural s'hauria de fer amb impuls i amb 
criteris empresarials i, per tant, aquestes agrupacions haurien 
d'estar potenciades, és allo que deiem abans en la interven
ció a l'esmena a la totalitat, actuacions paraHeles impulsades 
des de la conselleria. 

L'esmena 4018 fa referencia a l'adquisició d'un local 
per a la cooperativa agrícola de Sant Antoni de Portmany. 
Nosaltres entenem que és necessari per intentar afavorir el 
que són les actuacions i l'activitat d'aquella zona, per tant, el 
nostre grup hi proposa aquesta esmena finalista . 

Respecte de l'esmena 3853, és una ajuda al nou 
programa 5B per a l'amplíació de zones, era intentar que en 
aquests mesos en que per ventura el conseller no rebra, en 
la mesura que els hauria de rebre, de les institucions europe
es els recursos, comen¡;ar, ja des del gener, intentar ampliar 
a zones on per ventura el programa no podra arribar. 

L'esmena 3856 fa referencia al pas natural, tan da
nyat aquest estiu pel foc, de la serra de Na Burguesa. Nosal
tres voldríem que la conselleria hi tengués una atenció espe
cial per l'impotant que és per als ciutadans de ciutat, de la 
zona de badia, de Calvia, el que és el parc de la serra de Na 
Burguesa. 

La 4017 sí que és una esmena que ja hem presentat 
al tres vegades. fa referencia a allo que és mercapoble, per 
tant, nosaltres voldríem que aixo es tengués en compte. 

La 3858, la 3859, la 3860, la 3861, la 3862 i la 3867 
fan referencia a tot el que és la formació tant a joves agri
cultors com a empreses agraries, guies de natura, artesania 
alimentaria, agroturisme i organitzacions professionals. Nos
altres entenem que aixo és molt importat a efectes de millo
rar tot el que són aquests sectors. 

L'esmena 3863 fa referencia al tema de les coopera-
tives. 

L'esmena 3864 és allo que nosaltres entenem que és 
basic per a la millora d'estructura sanitaria a granges d'ani
mals. No fa gaire va sortir als mitjans de comunicació el 
contaminats que estaven una serie de subsols a causa deIs 
abocaments de granges, crec la conselIeria hi hauria d'aplicar 

tot un tipus d'interés. És una esmena de 50 milions que 
té la intencionalitat d'adobar i solucionar aquest proble
ma. 

la 3848 i la 4080 fan referencia a l'illa de For
mentera, una d'elles és la creació de la finca d'experi
mentació agraria. Nosaltres creim que aquesta ilIa esta 
discriminada perque és l 'única iIla que no té finca i crec 
que n'hi haurien de tenir, no hi pot haver aquesta illa 
pobra respecte de les altres. 1 pel que fa referencia a 
empedrar el camí velI de la Mola, per que hi varem fer 
aquesta esmena? Per l'antiguitat miHenaria d 'aquest 
camí, perque entenem que Sefobasa pot fer aquesta ( ... ) 
i que l'únic problema que hi trobam és que per ventura 
alla no hi viu cap conselIera del Govern, perque ente
nem que Sefobasa, així com ha pogut ajudar a l'empe~ 
drat de Valldemossa, podria ajudar ben bé a restaurar 
aquest camí empedrat de Formentera, si no, creim que, 
una vegada més, s'afavoreix una situació particular per 
a membres del Govern. Gracies, Sr. President. 

(El Sr. President repren la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. Sr. Mascaró, té un temps de 
tres minuts. 

EL SR. MASCARÓ 1 PONS: 

Gracies, Sr. President, ja he vist que no hi ten
dria massa temps. 

Senyores i senyors diputats. La recent aprovació 
del GATT, que allibera el comer<; internacional, afecta
ra de forma negativa el sector agrari espanyol, i especi
alment el de la nostra comunitat, per la forta incidencia 
en el sector lleter i carni. 

Un deIs problemes que tindra la nostra agricul
tura sera la manca de competitivitat deIs nostres produc
tes a l'exterior i, per altra banda, la possibilitat de poder 
mantenir els assentaments dins el medi rural, assenta
ments fonamentals per tal d'evitar la progressiva degra
dació deis nostres camps. 

Les esmenes que m'han tocat presentar van 
encaminades, en certa manera, a paHiar aquests greus 
inconvenients. 

L'esmena 3865 té per objectiu millorar la infra
estructura del cooperativisme agrario 

L'esmena 3852 és per potenciar la creació de 
successions per a la venda en comú, tot per millorar les 
condicions económiques deIs nostres productes als dife
rents mercats. 
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L'esmena 3864 ... , perdó, crec que ja l'havia passada 
el Sr. Rus. 

L'esmena 3867 és per incentivar l'abandonament de 
les terres per a usos forestals. Aquesta esmena pot sembla 
contradictoria amb els objectius que he marcat abans de 
mantenir els assentaments dins el medi rural, no obstant 
aixo, sera inevitable que en certs casos aquests assentaments 
s'hagin d'abandonar per manca de rendibilitat, i el que es 
demana amb aquesta esmena és precisament que en els casos 
d'abandonament es puguin aprofitar aquestes terres per a la 
repoblació i explotació forestal. 

L'esmena 3854 -no sé si em queda temps- era sobre 
la creació d'una secció verda en el Centre de Documentació 
Europeu. Un deis objectius del Centre de Documentació 
Europeu és facilitar la informació de la normativa europea 
i canalitzar les ajudes comunidries. Aquest centre és molt 
conegut per l'agricultor i fins i tot per les propies associaci
ons agraries. Creim que en un moment de crisi és quan més 
falta fa la informació i ajudes que aquest centre pot oferir. El 
motiu de la nostra esmena va destinat a crear un departa
ment específic per a aquesta funció en temes agrícoles. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mascaró. Fixació de posicions, pel Grup 
PP-UM, Sr. Guasch, té la paraula. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Bé, ens sorprenen aquestes esmenes perque, després de 
l'esmena a la totalitat, resulta que amb les esmenes parcials 
ens insten afer practicament tot allo que ja feim. 

Comen~aré per ordre, tota vega da que n 'hi ha bas
tants, per explicar-les per ordre, no sé si el temps em donara 
per poder contestar i fixar la posició o per que votarem en 
contra de totes aquestes esmenes. 

Primer, foment del consum deis aliments de qualitat 
controlada i amb denominació d'origen de les Illes Balears, 
li he de dir que esta previst aquest objectiu en els programes 
531201 i 712400. Vull recordar que recentment, des de la 
direcció general de producció, s'ha fet una campanya a les 
escoles precisament en aquesta línia, a més, a escoles de 
Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. 

Foment de noves empreses de transformació de 
productes agroalímentaris, esta previst també, 531201. Sr. 
Orfila, en principi, el dia que vulgui que anem a Menorca 
intentarem agafar el 13 productes de formatge, a veure si a 
manegades l'hi feim creure. 

Ajuts per al funcionament de les denominacions 
d'origen dins les zones 5B. Bé, esta previst, hi ha una quan
titat dins el pressupost per a aquestes ajudes. 

Foment de l'agricultura biologica a través de 
finques coHaboradores, aixo és més vell que la tos, a 
Eivissa ja fa anys que ho feim, pero en qualsevol cas, 
esta previst en el 531201. Li he de dir que enguany 
precisament tenÍem a Eivissa dos cursos d'agricultura 
biologica, un a Eivissa i l'aItre a Formentera. 

Creació i potenciació d'estacions d'avisos contra 
plagues, foment d'''atries'' i "adves". bé, sempre que no 
tombin les partid es de traspas als consells insulars, de 
l'estació avisos els companys socia listes eivissencs deis 
Parlament li hagueren pogut dir, si és que han Ilegit els 
pressupostos del Consell Insular d'Eivissa, que en les 
partides pressupostaries hi ha precisament alió de l'esta
ció d'avisos, que es fara segurament a la finca de can 
Marines. D'Atries i d'adves, a Eivissa n'hem fet tres 
enguany, no és que no hagim fet cap. En qualsevol cas, 
esta previst en el 531201, 712400. 

Foment de processos en comú d'etiquetatge 
avan~at i comercialització de fruites i verdures -no ve
gis-, previst al 531201. 

Campanya especifica de foment del consum de 
la carn amb etiqueta QC, previst al programa 531201. 

Foment de comercialització i del consum d'ali
ments produits per l'agricultura biologica, previst al 
programa 531201. A Eivissa hi ha una associació que va 
encaminada precisament a aixo. 

Contractació d'agents forestals -ai, Déu meu-. 
Sr. Orfila, li he de dir una cosa, l'hi haurem de dir que 
no, jo el ret que voste demostri tecnicament, no políti
cament, tecnicament, que necessitam més agents fores
tals. Sí, voste ha reptat el conseller, jo el rept que voste 
demostri, que acrediti, que tecnicament, a través d'algun 
amic seu que sigui tecnic, etc., que aquí necessitam més 
agents forestals. En qualsevol cas li he de dir una cosa: 
voste ha vist els pressupostos de les comunitats autono
mes que ha citat?, troba que els pressupostos del Govern 
balear hi són similars? Deuen ser-hi similars, peró amb 
un parell de zeros menys a la banda de la dreta. Per la 
qual cosa també hi direm que no, em sap greu pero hi 
direm que no; a més, de vigilants del bosc, n 'hem de ser 
tots. 

Adquisició de material d'extinció d'incendis, hi 
direm que no, esta previst de totes maneres, hi ha un 
conveni anual amb la Secretaria General d'Estructures 
Agraries. 

Posar en funcionament un programa d'experien
cies pilot per introduir-hi practiques de producció agra
ria compatibles amb la conservació i gestió del medi 
natural. El Reglament de la CEE, el 2078/92, de 31 de 
juny, sera desenvolupat a nivel! nacional per un conveni 
que proximament i suposadament se signara. en qualse
vol cas hem fet una avan($ada de cursos de medi natural, 
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tant a Mallorca i Menorca com a Eivissa, fets per la Universi
tat de les Illes Balears, perque creim que precisament és la 
base per comen~ar a procedir després en aquest tema. 

Foment de petites empreses dedicades a reciclatge o 
relacionades amb el manteniment i gestió del medi natural, 
previst en el 531203. la no necessitam allo deIs forestals, veu 
com no? 

Realització de cursos de formació prafessional desti
nats als agricultors interessats en promoure l'activitat d'agro
turisme, previst al programa 531204. A Eivissa el teníem 
previst enguany, li he de dir que no l'hi varem fer precisa
ment perque ens pareixia que anavem massa avan~ats per 
l'avan<;at que esta dins l'agraturisme precisament, no aquí, 
a Mallorca. 

Ajuts a les organitzacions proteccionistes de la natura 
que hagin estat declarad es d'utilitat pública. Miri, cada palo 
que aguante su vela, Sr. Orfila, cada palo que aguante su vela. 

Crea ció i funcionarnent d'un consell consultiu en 
materia de política de medi natural. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Guasch, li record que és un tom de fixació de 
posicions. En qualsevol cas, li diré de la seva intervenció 
que, abans d'acabar, les contradiccions ja estan atribuldes; en 
conseqüencia, procuri acabar i obrirem un tom de contradic
cions. Gracies. Continul. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President. 

Consell consultiu, no, la votarem en contra. Bé, les 
votarem en contra totes. 

Adquisició de patrimoni forestal a les illes menors. 
Sr. Orfila, no sap amb quines ganes l 'hi diria que sí, perque 
realment el que he de dir és una cosa: encara que les votem 
en contra, estam d 'acord amb totes aquestes esmenes. 

(Rialles). 

És clar que sí, el que passa és que i el pressupost, 
que? Traba que ti dic que no molt a gust i molt orgullós que 
no comprem patrimoni forestal a les illes menors? És clar 
que l'hi dic a disguts. Quan el pressupost ho permeti, no 
podem desvestir un sant per vestir-ne un altre. 

Inversions previstes a Menorca a la instaHació a la 
granja ... Miri, aixo és tancar-se dins una casa i dir a la propi
etaria quan hi ha d'agranar, és dir-li: tu no hi has d'agranar 
el matí, hi has d'agranar a la tarda, o si hi agranes a la tarda, 
hi has d'agranar el matí. Aixo són coses realment de patio 
de vecinas una mica. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Guasch, per favor. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Quan voste vulgui, Sr. President. la he acabat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Ha sobrepassat el temps. 

Per contradiccions, Sr. Orfila, tres minuts. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Esper que em basti, no 
és que hagués d'acabar, és que no hauria d'haver co
men~at, el Sr. Guasch. 

Sí, senyor, jo vull que desvestim segons quins 
sants, i m'estim més que segons quins sants vagin en 
pel, sincerament. 

EIs milions que la Conselleria d'Agricultura 
destina cada any, per exemple, a publicitat, a publicitats 
que no serveixen absolutament per res, perque vostes 
em volen dir perque servid. que es pagui un anunci de 
pagina sencera que diu: "Tenim milers de raons per 
millorar els recursos pesquers a les Balears", creuen que 
a<;o consolida el sector pesquer, i val 160.000 pessetes?, 
volen que els en mostrem més que simplement demos
tren que la lucecita de El Pardo esta en cesa a la Conse
lleria d' Agricultura, la qual esta molt preocupada per la 
sítuació deIs agricultors, mentre l'agricultura continua 
morint, o per editar revistes o per tenir des peses que per 
a nosaltres són superflues, aguest sant volem en pel, 
aquest sant volem en pel, i volem vestir-ne d'altres, i 
alguns deIs altres Sr. guasch, em sembla mentida que 
vostes hagin d'acollir-se a aquest subterfugi de dir-nos 
que hi estan d'acord, pero que no hi votaran, hauria de 
ser donar, comprar, adquirir patrimoni forestal a les illes 
menors. Patrimoni forestal i de l'altre, perque ho he dit, 
5.000 milions es van gastar en adquisició de patrimoni 
a l'illa de Mallorca, 60 a Menorca i no arriba als 60 a 
l'illa d'Eivissa, i que un diputat d'Eivissa ho hagi de 
pensar és trist. 

Vostes diuen que cada palo aguante su vela quan 
parlen de les organitzacions proteccionistes i vostes 
gestionen la repartidora? Cada conselleria s'ha transfor
mat en la repartidora. Ahir parlavem que amb els do
blers de presidencia s'estan subvencionant únicament els 
ajuntaments que tenen una única cosa en comú, ser del 
PP, un únic denominador comú, ser del PP. 1 subvencio
nen missioners, no vull parlar-ne, no vull dir coses con
cretes hom podríem dir 60.000, amb la repartidora que 
vos tes gestionen. 1 després, quan parlam de les organit
zacions proteccionistes, que cada palo aguante su vela, 
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que siguin els ciutadans qui les paguin, els ciutadans paguen 
tots els imposts que generen els seus pressuposts, i vostes no 
els utiJitzen de la forma correcta. 

Vol, Sr. Guasch, que Ji expJiqui per quin motiu hi ha 
d 'haver més agents forestals a les Illes? Perque som la comu
nitat auto noma que, en relació amb la seva superfície, en té 
més pocs, que en relació amb la superfície arbrada en té 
mes pocs encara, que en relació amb els més baixos pressu
posts, com són fins i tot els de La Rioja, en té menys de la 
meitat, i hi ha alguns representants de consells insulars que 
ho saben perfectament, que ho pateixen, perque és inaudit, 
és increible que s'exigeixi a dos guardes que en tot l'estiu a 
una illa, com és l'illa de Menorca, hagin d'estar de guardia 
les vint-i-quatre hores dia rera día, sense dissabtes ni diumen
ges, sense cap refor~, i mentre, per no carregar el capítol 1, 
es dediquen a inflar les empreses públiques, i mentre conti
nuen contractant nous assessors, i mentre continuen creixent 
en despeses superflues, que és el més important, Sr. 
Guasch? No hi ha ni un guarda forestal a l'illa de Formente
ra, i voste pot acceptar que no contractem cap de nou?, que 
no es doti suficientment aquesta ílla de guarderia forestal?, 
no saben vostes que l'element basic de l'extinció d'incendis 
és la prevenció i que, amb prevenció, hi juga un paper im
portantíssim el guarda forestal?, no saben vostes que, per 
molta gent que contractin a través de Sefobasa, aquests sem
pre seran personal laboral i que, per tant, en no ser funcio
naris, de cap manera podran exercitar la funció inspectora, 
per exemple, i sancionadora? Saben perfectament que a~o és 
així. Per tant, aquí hi ha una qüestió de prioritats, les nos
tres, Sr. Guasch, no són les mateixes que les seves, de cap 
manera, i nosaltres ens reitera m en els propostes, en les 
esmenes que hi hem presentat, per una cosa endemés molt 
clara, Sr. Conseller d'Agricultura, el Sr. Guasch acaba de dir 
que la majoria de coses que nosaltres proposam tenen previst 
fer-Ies, pero aquesta previsió deu estar dins el cap del conse
ller. 

A la memoria deIs pressuposts, a les grans xifres ... 

EL SR. PRESIDENT: 

El temps esta exhaurit ja. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sí, Sr. President. A les grans xifres no es plantegen 
aquests proposits i, per tant, nosaltres mantenim les esmenes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Sr. Rus, tres minuts, per contra
diccions. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Gracies, Sr. President. No sé si li basta, Sr. Guasch, 
pero jo li'n contaré una miqueta més, no s'han mirat ni tan 
soIs els comptes vostes, a la conselleria; voste l'únic que ha 

fet és llegir uns papers que el conseller li ha passat, en 
sí que n'esta assabentat, pero voste ni tan soIs els ha 
sabut interpretar, i aquest és el gran problema. 

Voste coneix les mancances que ja Ji ha detallat 
el Sr. Orfila, i quan nosaltres intentam presentar una 
esmena a la totalitat, voste fa la burla de dir que ha estat 
per cobrir l'expedient, no ho cregui; presentar una es
mena a la totalitat, Sr. Guasch, significa mirar els pa
pers, significa mirar intervencions d'altres pressuposts. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Rus, no som al debat de l'esmena a la totali
tat, som al debat del bloc d 'esmenes a la Conselleria 
d' Agricultura. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Sr. President, jo som molt respectuós amb 
aquesta presidencia, pero el Sr. Guasch ... , bé, vull ser 
prudent, Sr. President, em cenyiré a les incongruencies 
que ell ha manifestat. 

Repetesc, ha interpretat tota una serie de mesu
res que nosaltres no havíem dit, que cada palo aguante 
su vela, i jo li podria treure que cada palo aguante su 
vela i la de Bon Sossec, qui l'aguanta? Pero tampoc no 
1 'hi diré, em remetré a aixo. 

Miri, alternatives de renda, augment de qualitat, 
augment de preus, tot aixo, nosaltres ho hem manifestat, 
Sr. Guasch, ho hem manifestat i, endemés, hi hem fet 
tota una serie d'esmenes parcials perque el conseller, si 
trobava que les havia de tenir en compte, les tengués en 
compte. Més Ji'n diré, indistintament del que hem mani
festat a les esmenes parcials, que han produit aquestes 
contradiccions, hi ha hagut un moment en que, en fer 
referencia a una informació que no és d'aquesta cam
bra, sinó que procecleix d 'experts ele fora, els preus per 
( ... ) productors mantingueren una tonica de debilitat, i 
aquesta frase ens fa fer mirar tots els números que la 
conselleria té i tot els números que hem intentat des
puntar, per intentar millorar la situació del sector agrari 
d'aquestes illes, i la veritat és que el continulsme i la 
debilitat es continuaran produint dins el 94, si no hi ha 
un cop de timó, cop de timó que el propi conseller ja 
anunciava en els pressuposts de l'any 92. Gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. 

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

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Sí, Sr. President... 
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EL SR. PRESIDENT: 

Per que em demana la paraula? 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Li deman la paraula, Sr. President, per una qüestió 
d'ordre. És possiblement per dir que, quan jo he intervengut 
i fixat la posició a les esmenes, a la última esmena, precisa
ment on m'he aturat i acabat la meya intervenció, que era 
del PSM i EEM, sense que jo hi hagi donat contestació, 
excepte en el sentit que votaríem en contra les esmenes del 
Grup Socialista. 

EL SR. PRESIDE NT: 

Sr. Guasch, de la seva intervenció he dedult contra
diccions per part de tots els grups parlamentaris que havien 
defensat esmenes. En conseqüencia, en aquest moment ni 
tan soIs entenc el plantejament d'aquesta qüestió d'ordre, no 
hi ha cap qüestió més a haver de tractar en relació amb 
aquest bloc d'esmenes. Gracies, Sr. Guasch. 

Passam al debat de les esmenes corresponents a 
pesca, on veurem en primer lloc l'esmenes3540, 3605 i 3606 
del Grup Parlamentari PSM i EEM. Per fer la defensa d 'a
questes esmenes, té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS. 

Veient el taranna del grup majoritari en aquesta 
cambra, crec que no és necessari que sortim a la tribuna tan 
soIs, perque la sort que han de córrer les nostres esmenes és 
ben clara. 

L'esmena 3540 pro posa la contractació de quatre 
inspectors de pesca en terra, i sabem perfectament que és 
una esmena destinada a rebre un vot contrari perque afecta 
el sacrosant principi que es pot contractar tot el personal que 
es vulgui a través d'empreses públiques, es poden contractar 
tots els assessors que es vulguin, i els més cars del món si és 
possible, pero no es pot gastar ni un duro en contractar 
personal a través del capítol 1. Nosaltres creim que quan 
parlam ens omplim la boca de lluita contra el furtivisme, i la 
nostra comunitat autonoma, que no té competencies per fer 
la vigilancia pesquera des de la mar, ha de posar tot l'émfasi 
en fer la vigilancia pesquera des de terra. Nosaltres voldríem 
tenir-hi totes les competencies, pero mentre no les tinguem, 
aquest servei d'inspecció en terra s'ha de refon;ar. 

Aquí podríem tornar a fer la mateixa comparació 
entre comunitats autonomes, amb les que tenen costa essen
cialment, i amb les altres que tenen pesca a rius i a embassa
ments, perque continuam sent-ne la darrera en inspectors de 
pesca. Només n'hi una, de comunitat autonoma, si és que té 
autonomia, que tengui menys inspectors de pesca, la del 
desert de Gobi, alla no hi ha aigua, no hi ha pesca, no hi ha 
inspectors de pesca, és evident, pero n'és l'única, totes les 
altres en tenen més, i lluitam contra el furtivisme?, com?, 

amb campanyes de que?, quines? Jo he de tornar a 
treure l'anunci del Sr. Conseller d'Agricultura, 67 pei
xets, els quals, a més a més, no fan la talla, que no fan 
la talla: "Tenim milers de raons per millorar els recursos 
pesquers a les Balears ", a<;o sí, sense contractar una 
persona i que cadascú campi com pugui. 

L'esmena 3605 fa referencia a la creació, d'a
cord amb les confraries de pescadors, de petites empre
ses de cultius marins, precisament amb participació deIs 
pescadors. 

Jo me'n record encara quan el conseller d'Agri
cultura era jove, inexpert, il'lusionat, tenim projectes, 
novetats, parlava de la revolució agraria, del llibre verd, 
em queia bé perque em sonava a Gadafi la revolució la 
verda, i després parlava fins i tot -en va presentar un 
!libre blau- de la revolució del neolític aplicada a la 
pesca, hem de transformar els pescadors, de ca<;adors en 
ramaders, cultivarem peixos, i jo he de convenir que 
coincidia perfectament amb el conseller, hi estava per
fectament d'acord, hi ha un futur increible en l'aqüí
cultura. EIs he de confessar que pensava sincerament 
que s'enfocaria tal i com s'havia de fer, que era donar 
suport a les petites empreses on participessin els pesca
dors per produir aquesta reconversió del sector, perque 
a<;o signifiqués una reducció de l'esfore; pesquer, per 
tant, signifiqués una reducció d'una funció important 
( .. ) coincideix amb empobrir d'animals vius, de peixos, 
la mar, una mediterrania que esta suficientment empo
brida en aquest sentit, no s'ha feto La conselleria va 
crear una empresa pública (Seamasa) amb l'objectiu de 
promoure aquests cultius marins, amb l'aplaudiment de 
tots en el seu moment, pero han permes que morissin 
una a una totes les empreses de cultius marins, totes les 
empreses han anat morint una a una i mantenir, ae;o sí, 
l'empresa Seamasa. 

Nosaltres pensam que encara ae;o seria possible, 
i per ae;o, en aplicar la baixa a aquesta empresa inútil, 
que només serveix per manten ir segons qui i cobrant un 
sou determinat, dedicar l'esfor<; a crear aquestes empre
ses. 

L'esmena 3606 fa referencia també a aqüicultu
ra, pero al cultiu d'ostres , escopinyes i musclos. L'única 
experiencia de cultius marins amb exit fins ara és la del 
marisqueig; ho deia, ostres, musclos, escopinya gravada. 
Les instaHacions als port de Maó podrien créixer molt 
més encara, tenir molta més producció, i és aquesta una 
producció d'una qualitat tan alta que té una demanda 
molt superior a les possibilitats que en aquest moment 
té. Quin n'és el handicap? És doble, per una part, la 
declaració de la zona nord del port de Maó com a zona 
d'interés marisquer, que permeti créixer instaHacions de 
cultius marins, i aquesta qüestió no depen de la Comu
nitat Autonoma, hem de ser-hi c1ars, i l'altra qüestió 
esta referida a la necessitat de comptar amb una depura
dora de marisc, i amb una depuradora de marisc que 
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estigui controlada, si és possible, o participada pels propis 
mariscadors. 

En aquest moment els mariscadors de Menorca es 
veuen en l'obligació de remetre els seus productes a Roses 
normalment o a alguna depuradora de la península perque 
siguin depurats convenientment i retornin després a Menorca 
per ser comercialitzats. Hem de suposar que ho fan sempre, 
pero també hem de convenir que alta representa un incre
ment en el cost final del producte que es posa a la venda i, 
per tant, perjudica d'alguna manera els consumidors i perju
dica els propis mariscadors en fer menys competitiva la seva 
producció. És ver que hi ha hagut projectes qualque vegada 
per fer-hi depuradores per part de particulars, amb un objec
tiu claríssim, agafar pel ganyot -i perdoni'm l'expressió- els 
mariscadors i tenir el control absolut sobre la producció, 
perque si hi ha una única empresa que depuri marisc a 1 'illa 
de Menorca i tots els mariscadors no hi tenen participació, 
el sistema, el monopoli que a~o representara, implicad. un 
condicionament absolut per a ells, sera una depuradora, una 
empresa, que podra negar-se a depurar marisc provinent de 
determinat aqüicultor, i alta és perillosíssim. Nosaltres hem 
defensat sempre la necessitat que es crees una cooperativa a 
Menorca amb els mariscadors per fer-hi una depuradora 
adequada a la producció que hi ha i a les possibilitats de 
creixement, que són amples pero tampoc il·limitades. 

La pro posta és també fer una baixa a l'empresa 
Seamasa, inservible, i dedicar set milions de pessetes a una 
actuació molt servible, a una actuació que realment pot tenir 
una rendibilitat clara, com és la de promoure que aquests 
mariscadors s'organitzin i facin front a la creació d'aquesta 
depuradora que els ha de solucionar el problema del seu 
futur. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LIST A, per defensar les esmenes 3849 i 3866, té la paraula 
el Sr. Mascaró. 

EL SR. MASCARÓ 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
en aquest viatge supos que em sobrara temps, abans me n'ha 
faltat. La 3849, insta¡'¡acions d 'esculls artificials al litoral de 
J'illa de Formentera. Un deis principals problemes de la 
pesca de litoral és l'ús d'arts d'arrossegament fora deis lÍ

mits autoritzats. Aquest tipus de practica perjudica seriosa
ment la fauna i fora de la zona. Amb aquesta esmena es 
pretén la insta¡'¡ació al litoral de grans blocs artificial s amb 
dues funcions concretes: per una banda, servir d'entrebanc 
al pas deIs vaixells per la zona, i per l'altra, la creació de 
noves pesqueres de tipus artesanal en el propi litoral. Per a 
aquesta acció es de mana una aportació de vuit milions, insu
ficient per resoldre el problema de totes les zones afectades 
per aquests motius; no obstant aixo, consideram que aixo pot 
ser una primera passa, una primera fase ubicada a l'illa de 
Formentera, i que, en funció de la seva eficacia, podrien 

estendre's les seves accions a altres indrets de les nostres 
illes. 

L'esmena 3866, millora de 1 'estructura pesquera 
en col-laboració, es tracta de millorar la co¡'¡aboració 
entre les principals entitats professionals i col-lectius 
interessats en el tema de la pesca, i especialment les 
confraries de pescadors, creim que hi tenen molts coses 
a dir, i una col·laboració amb ls administracions públi
ques i major coordinació podria propiciar un millor i 
més efica~ compliment de les normes, especialment les 
procedents de la Comunitat Economica Europea. 

Aquesta col-laboració podria anar destinada a 
l'organització de cursos de formació, col'laboració en la 
vigilancia i compliment de la normativa i també en el 
foment de la creació d'empreses de cultius marins, tal 
com explicava abans el representant del PSM i EEM, i 
la creació d'empress cooperatives o simplement per a la 
comercialització en comú deis seus productes. 

Pel que fa a les esmenes del Grup PSM i EEM, 
manifest que hi donarem suporto Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mascaró. En fixació de posicions, 
Sr. Guasch, té la paraula. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President. Votare m en contra de les 
esmenes presentades tant pel PSM i EEM com pel Grup 
Socialista. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Guasch. 

Passam ala secció 16-Conselleria de Funció 
Pública, conjuntament amb la secció 36-serveis comuns: 
des peses de personal. 

Comenltarem en primer lloc per les esmenes a 
la totalitat de la secció, que són la 3635, del Grup PSM 
i EEM, i la 3711, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
Per fer la defensa de la del PSM i EEM, té la paraula el 
diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors dipu
tats, nosaltres hem defensat sempre que aquesta és una 
conselleria que, pel seu pressupost, per les seves activi
tats i pel seu programa podria ser perfectament una 
direcció general o fins i tot un negociat. Hem dit ende
més que des de la presa de possessió del nou conseller, 
aquí present, el qual coincideix amb la figura de secreta
ri general del PP, les actuacions que per a nosaltres han 
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estat més negatives -ho hem denunciat aixÍ- han estat, per 
exemple, la disminució de les hores lectives deis cursos de 
catala, de 70 hores han passat a 50, la supressió de cursos de 
formació per a personal sanitari, els darrers examens a la 
Junta Avaluadora del Catala han posat de manifest la poca 
formació del personal precisament per mor d'aquest reta lis 
pressupostaris; en segon lloc, entenem que els pressuposts 
d'enguany, mitjan<;ant el text articulat, modifiquen alguns 
articles de la Llei de funció pública, i ahir vam constatar la 
possible inconstitucionalitat d'aquesta practica; en tercer lloc, 
dir que enguany se suprimeix I 'Institut Balear de l' Adminis
tració Pública, i és aquest un organisme basic per garantir 
l'objectivitat, la independencia, per desenvolupar les tasques 
de selecció i formació de personal; els pressuposts per al 94 
suprimeixen endemés l'Institut Balear d'Estadística i el 
converteixen en un servei depenent de la Conselleria de la 
Funció Pública, nosaltres pensam que l'estadística és basica 
per emprendre accions de govern o assessorar i orientar les 
empreses mateixes, si compleixen la funció basica d'indepen
dencia de l'executiu, a<;o vol dir que ha de ser neutra a l'ho
ra d'elaborar les dades, i a<;o és l'úníc que pot donar garan
tía de credibílitat; i en cinque lloc, dir que a la seva conselle
ria hi ha un incompliment flagrant i constant de la Llei de 
normalització lingüística, concretament del Decret 100/1990, 
pel que fa a la qüestió de la catalogació deIs lloes de treball. 

1 em diran vostes, senyores i senyors diputats, com 
és possible que un diputat que sol ser de ( ... ) llarg en les 
seves intervencions sigui tan breu en parlar d'aqeuta conse
lleria? Breu i esquifida és la consellería, i a tal secció, tal 
tractament. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, Sr. Obrador, té la paraula. 

EL SR. OBRADOR 1 MORA TINOS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup 
Parlamentari Socialista vol fer una esmena a la totalitat, i la 
volem raonar no només per qüestió d'estalvi de recursos, 
sinó també per la propia confusió que crea l'existencia d'a
questa conselleria. Per tant, centraria la meya intervenció en 
intentar aclarir com entenem nosaltres que són aquestes 
funcions que precisament ha assumit aquesta conselIeria, que, 
com deim, creim que no té raó d'existir ni de ser per aquest 
motiu. 

L'article 17 de la Llei de la funció pública quan 
assenyala el paper que hauria de tenir o que correspon al 
conselIer competent en materia de funció pública, i per tant 
no parla d'una conselIeria, sinó que parla d'una funció d'una 
conselleria que tengui aquesta missió, la de la funció pública, 
assenyala a tot l'article 17 tota una serie de tasques que, si 
les analitzam una a una, veurem que són tasques de compli
ment legislatiu d'una llei ja feta, és a dir, elaborar projectes 
i disposicions en materia de funció pública, pro posar la seva 
aprovació al Consell de Govern, impulsar, coordinar, establir 

i executar aquells plans que surten del Govern quant a 
mesures sobre la funció pública, procurar el compliment 
de les normes d'aplicació general en materia de funció, 
pública; en resum, el que proposa l'article 17, com a 
tasca concreta dins l'ambit de la funció pública i aquest 
aspecte, en dirÍem, concret que hauria de tenir una 
actuació del conselIer corresponent a aquesta funció, 
parla sobretot de coordinació, control i execució de la 
política del Govern balear. 

Entenem, per tant, per aquests propis motius, 
que no és convenient, i no creim que sigui adient,la 
constitució d'una conselleria com a tal. 1 ho deim per
que aquí s'ha de distingir entre el que són funcions 
polítiques, les quals tenen un grau d'interinitat impor
tant, sobretot quan es refereixen a un conseller, perque 
estan subjectes estrictament a la voluntat del president, 
i el que són funcions si bé de caracter polític pero, no 
obstant aixo, administratives, les quals han de tenir una 
voluntat de permanencia i de continultat. 1 si en ten
guéssim dubtes, ens les aclareix el mateix conseller en 
unes definicions que feia deIs motius pels quals ha d'e
xistir aquesta conselleria, hi deia que la primera era "la 
sensibilidad del Gobierno balear con el hecho social i la 
voluntad de éste de que un miembro del Gobierno sea su 
interlocutor en el consejo, esta consideración no tiene 
precedentes y demuestra el respeto y el reconocimiento 
hacia el personal al servicio de la Administración auto
nómica, en definitiva, hacia el factor humano que repre
sentan los servidores públicos". Aixo és clarament una 
tasca de direcció de personal, ja no de direcció general, 
sinó de direcció de personal. Todo ello combinado con 
una relación directa y cordial que se justifica sobrada
mente con todos los sindicatos representativos y menos 
representativos en el ámbito de La función pública bale
ar". Aixo és tasca de relacions públiques d'una conselle
ria, pero no tasca -creim- estricta d'un conseller, d'unes 
bones relacions per a un bon tecnic que dugui a terme 
aquestes funcions. 

1 quan parlava del segon motiu pel qual hauria 
d'exisitr aquesta conselleria, deia que "el segundo con
cepto es la productividad, productividad entendida del 
personal al servicio de la Administración autonómica sin 
aumento de costos económicos, productividad al servicio 
del ciudadano para que la Conselleria de la Función 
Pública fomente, estimule y promulgue todo cuanto está 
a su alcance para la consecución de los objetivos propios 
de la actuación administrativa, basada en la economía 
del acto administrativo, en la celeridad y en la eficacia 
del personal al servicio de la Administración pública y, 
por ende, de la ciudadanía". Jo crec que encara aquest 
segon tema més dóna suport a la idea que la Conselleria 
de Funció Pública no hauría d'existir, i el que hauria 
d 'existir és un servei amb voluntat de permanencia, 
tecnificat i -insistesc- no com un carree polítie d'un 
govern que té voluntat d'interinitat, en certa manera, 
dins la seva funció. 
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Entenem, per tant, que els motius pels quals aquesta 
conselleria no hauria d'existir, una base fonamental, i per 
tant presentam una esmena a la totalitat en aquest sentit, per 
estalonar la seva desaparició, són els mateixos motius pels 
quals la Llei de funció pública, per la qual, el propi conseller, 
quan define ix les seves funcions, no són funcions d'una con
selleria, no són funcions d 'un carrec polític dins un consell 
de govern, sinó que són funcions d'uns tecnics polítics, 
directors generals, caps de negociat, etc. que realment execu
ten una política que ha de tenir la globalitat, que ha de tenir 
la visió integradora i total dins un govern, que no precisa
ment és la tasca en aquest sentít d'un conseller. 

A més, volem dir que hi ha un problema, un proble
ma, tal volta, en la persona, i no ens referim a la persona en 
concret, sinó als carrecs que ocupa, entenem que, des del 
moment en que es fa una reducció de la Conselleria de la 
Funció Pública a una direcció de personal, ens pareix molt 
poc logic que la cobresqui una certa direcció de personal 
dins un partit, perque aixo, tal volta, marca i manifesta una 
voluntat partidista dins el funcionament d 'un govern, la qual 
cosa no creim que sigui adient en aquests moments. 

Pero arnés, ja entrant en els pro pis pressuposts de 
la conselleria, enguany hi ha dos elements més que ens fan 
demanar la supressió d'aquesta conselleria. Són que aquesta 
conselleria, ni més ni manco, aprofita, dóna suport, estalona 
a través de l'acció del Govern la desaparició de l'Institut 
Balear de l'Administració Pública, institut que tenia for~a de 
llei i que, com deia el mateix conseller a unes declaracions: 
"Idéntica afirmación cabe del Instituto Balear de la Adminis
tración Pública, más incipiente pero con un importante futu
ro". Aquesta conselleria, en aq uests moments, en aquests 
pressuposts, enterra aquella obra que comen~aren l'any 91 
i la fa desapareixer transformant-Ia en un servei completa
ment dirigit, controla i a les ordres del conseller, sense cap 
tipus de participació ni de control, ni de projectes, ni d'ob
jectius, ni compliment d'aquests objectius, i arnés, inclou 
també dins el pressupost d'enguany la desaparició de l'Insti
tut Balear d 'Estadística que, si bé va ser aprovat amb un 
decret, creim nosaltres que hauria de tenir voluntat de ser un 
autentic institut aprovat per una llei, no obstant aixo, el fa 
desapareixer, el transforma en un servei i, a més, el coordina 
una altra vegada -insistesc- amb aquest conseller, cap de 
personal i secretari general d 'un partit. 

Creim que tot aixo corrobora en aquests moments 
una conclusió entre el paper que hauria de ser el d'un go
vern que no hauria d'utilitzar en un sentit patrimonialista el 
propi govern a través d'una conselleria concreta, govern del 
qual sí hem vist que moltes vegades, a través del seu presi
dent, ha sabut col'locar de cap de llista a molts deIs nostres 
importants ajuntaments persones que eren previament asses
sors del propi govern, per la qual cosa supedita institucions. 
Si en aquests moments, endemés, de supeditar a allo que és 
la política del propi govern, institucions totalment diferenci
ades d'allo que és l'actuació del Govern de la Comunitat 
Autonoma, com són els ajuntaments, creim que molt manco, 
dins aquesta mateixa línia, ha d'intentar aclarir aquest paper 

de relació directa entre allo que és el Govern, el presi
dent d 'aquest govern, i allo que és I'actuació dins la 
funció pública, selecció de personal, hi insistesc. Pensem 
que l'Institut Balear de l' Administració Pública assenya
lava en el seu article 3, fonamentalment com a funció 
d'aquest institut, la selecció a l'ingrés, la formació per
manent deis funcionaris, l'actualització i perfecciona
ment, i la facilitació de cursos per adquirir graus superi
ors dins l' Administració pública. 

Si parlam de l'Institut Balear en aquest sentit, 
ho podem referir igualment a l'Institut Balear d'Esta
dística, en tant que organisme que hauria de tenir la 
seva propia autonomia per que ningú no pogués somni
ar mai que es puguin manipular les seves dades, i que, 
com bé deia el decret de la seva constitució: té com a 
funció coordinar.se amb 1'institut Nacional d'Estadística 
per corroborar, a nivell de Balears, per completar i per 
coordinar tates les dades estadístiques de les Balears. No 
entenem que tot aixo es vulgui posar en mans d'una 
persona, en aquest cas les del conseller de la Funció 
Pública, i fer-ho des d'un govern que, en aquest sentit 
passa a controlar, a regular, a ser 1'únic sense capacitat 
de control per part de ningú, de tates aquestes funcions 
que haurien de tenir voluntat de permanencia, voluntat 
de continuitat, com és precisament la funció pública. 

Per tot aixo, entenem que no sois per a un estal
vi de recursos, sinó sobretot per a un aclariment de 
funcions, del paper d'aquell que s'ha d'encarregar de la 
funció pública, entenem que molt bé podría anar tota 
aquesta tasca a la conselleria dins el que seria una direc
ció general o un negociat bé de la Conselleria de Presi
dencia bé de la Conselleria de Governació. Moltes gra
cies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Obrador. Altres grups que vulguin 
intervenir per fixar posicions? Pel Grup PP-UM, té la 
paraula el Sr. Jaén. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Quiero dejar 
constancia de la posición de nuestro grupo y no hacer 
me excesivamente largo, no ya por el tiempo que tene
mos asignado, sino porque me parece que la cuestión 
está harto debatida, y con las posiciones muy claras, en 
la comisión, en este pleno y en anteriores ocasiones con 
motivo de debates análogos. 

Cuando uno se refiere a manifestaciones del 
conseller dichas en comparecencias en esta casa, en la 
comisión correspondiente, sirven para sacar aspectos 
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concretos, pero no sirven para que esas cuestiones específi
cas se tornen cuestiones de carácter general. 

Quiero decir esto porque en la memoria de la conse
l1eria es dónde, por escrito -las palabras escritas permanecen, 
las otras no permanecen como lo escrito-, se fijan cuáles son 
los objetivos de la conselleria y cuáles son las actividades 
previstas para alcanzar esos objetivos. Ahí se habla de ges
tión del personal, que, evidentemente, dentro de esa gestión 
del personal, estará el tema de la productividad, ahí se habla 
de utilización racional de los servicios, como no podía ser de 
otra manera si se quiere conseguir ese desideratum que tanto 
comentamos de una administración ágil y eficiente, que es 
un imperativo constitucional. también se habla de potenciar 
la informática y, como no, de relacionarse con los interlo
cutores sociales, en concreto con los representantes de los 
trabajadores de esta comunidad autónoma, de funcionarios 
y de personal laboral. Pero no se puede sacar de ahí una 
conclusión y decir que esos son funciones que las puede 
hacer, evidentemente, un jefe de sección o un jefe de nego
ciado, y entonces intentar identificar a un conseller con esos 
papeles, legítimos, esos papeles tan notables como otros, 
pero que no corresponden hacerlos a un conseller. 

Ha habido un argumento de supresión de la conselle
ria que han manifestado los grupos políticos. Hemos mani
festado también nosotros en no pocas ocasiones que el Go
bierno lo organiza el jefe del ejecutivo, esa es una competen
cia que le atribuye la Ley de régimen jurídico de esta comu
nidad, yeso no le corresponde al Parlamento, eso no le co
rresponde al Parlamento, sino que le corresponde al jefe del 
ejecutivo. 

Pero ya cuando se riza el rizo es cuando el Sr. Orfila 
nos dice: hasta un negociado. Bueno, vamos a ver, yo creo 
que podemos expresar el concepto claramente. La Adminis
tración se estructura a través de negociados, de secciones y 
de servicios, pero vamos, que me diga usted de una conselle
ria, se puede discutir que sea dirección general, hasta ahí yo 
lo admito, después le diré por qué, pero que diga que hasta 
un negociado, en un negociado está al frente un administrati
vo, un administrativo sería el encargado de la gestión de 
personal de esta Comunidad Autónoma y de todo el personal 
que se va a transferir, por favor, Sr. Orfila, yo creo que 
usted ha tenido ahí un lapsus y, por tanto, no le puedo 
admitir esa cuestión. 

¿Direcciones generales? Sí, es posible, hay otras 
comunidades autónomas que estructuran el tema de personal 
en todas y cada una de sus conseIlerias, y ahí tienen una 
dirección general que tiene esa función, la de personal, y 
otras acumuladas. Aquí se ha ido por un modelo de unifi
cación, ¿por qué?, porqué pensamos que, para lo que era 
esta comunidad, hay una economía de escala muy importan
te y estructurar así las direcciones generales posibles en una 
sola conseIleria. 

Sobre el Ibae y sobre el Ibap se reiteran argumentos 
ya expuestos. Nosotros en principio, por estas cuestiones ya 

expuestas de control del gasto público, seguimos mante
niendo las que dijimos ayer, y damos por reproducidas 
nuestras palabras antes de que el Sr. Presidente proceda 
a darle al interruptor para encender la luz. 

Por último, decir que es está haciendo un gran 
esfuerzo a través del desarrollo reglamentario de la Ley 
de la función pública, y ayer también ya les adelanté y 
les mostré cómo tres decretos que hacían referencia a 
selección de personal, a provisión de puestos de trabajo 
y otro a ayudas de carácter social ya han sido negocia
dos con los sindicatos, y no han encontrado ni un solo 
voto en contra, eso significa que las relaciones, la cordia
lidad y el entendimiento entre las partes está funcionan
do. 

No compartimos la acusación de patrimonialista 
que se da desde otras filas al desarrollo e una función 
como es la de la conselleria, en este caso, en este y en 
otros, y por tanto, votaremos en contra de estas enmien
das a la totalidad. Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Passam al debat de l'esmena 
3648 del Grup Parlamentari PSM i EEM. Té la paraula 
el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Manifest, en primer lloc, 
l'alegria perque veim que el Sr. Jaén es va atracant a les 
nostres postures i ens imaginam que, amb un poc de 
sort, amb una altra empenta, la conselleria quedara 
reduida a una direcció general, ens alegra, ens ha agra
dat la seva intervenció sincerament. 

L'esmena que hem de defensar l'hem defensada 
d'alguna manera quan defensavem l'esmena a la totaJi
tal. És absolutament vital que l'estadística tengui credi
biJitat, i perque tengui credibilitat s'ha de fer des de la 
maxima independencia possible perque en l'elaboració 
sigui neutral. Nosaltres proposam el manteniment de 
l'Institut Balear d'Estadística perque aquest institut ens 
ofereix garanties de credibilitat, i en canvi, no podem 
estar d'acord de cap manera amb I'intent que vostes han 
fet de dur directament des de la seva conselleria aquesta 
funció d'elaboració d'estadÍstca. Per tant, nosaltres 
proposam que s'augmenti la dotació pressupostaria en 
18 milions per fer possible el manteniment d'aquest 
instituto 

EL SR. PRESIDENT: 

Pel Grup SOCIALISTA es mantenen les esme
nes 3697 i 3698 a la secció 36, i 3701, 3691 i 3883. Per 
defensar-les, té la paraula el Sr. Obrador. 
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EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Sr. President, ens dividiríem el temps entre la dipu
tada Sra. Teresa Riera i jo. jo simplement defensaria les 
esmenes 3697 i 3698, que corresponen a la secció 36. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord, Sr. Obrador. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Bé, les nostres esmenes, sobretot la primera, són 
quasi testimonials perque no entenem una partida que s'ha 
ficat dins aquest caixó de sastre que és la secció 36, no ente
nem perque han posat a productivitat 30 milions mentre han 
reduit el 50% del capítol de laboral o eventual, per tant, de 
contractació, només el 20% de gratificacions, i per tant, el 
que no entenem és la raó d'existir d'aquests 30 milions a 
productivitat, quan l'any passat no hi eren i quan enguany 
s'ha reduit el 50% la contractació, que passa de 200 milions 
a 100 milions. 

La segona es mena és la 3698. Ja que només el capí
tol de gratificacions ha disminult el 20% en relació amb 
l'any passat, mentre les basiques el 50%, dedicar 10 milions 
d'aquest capítol de gratificacions concretament a desenvolu
par la creació de programes culturals dins la funció pública, 
creim que és una tasca prou important, per a la qual l'any 
passat hi havia 7 milions, els quals han desaparegut, i no 
acabam d'entendre aquesta situació. Per aixo, demanam que 
en els pressuposts se'ns doni suport a aquesta esmena de 10 
milions per a activitats culturals. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Obrador. Per defensar les esmenes 3701, 
3691 i 3883, té la paraula Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA 1 MADURELL: 

Molts gracies, Sr. President. Senyores i senyors 
diputats. El Sr. Jaén pot dir el que vulgui, pero la realitat és 
que, amb el que vam aprovar ahir, aquesta comunitat auto
noma es queda sense servei estadístic, sense Institut Balear 
d 'Estadística i sense cap organisme que legalment pugui dur 
a terme l'activitat estadística. Potser ahir vaig fer una defen
sa massa formal de l'esmena a la totalitat i no se'm va enten
dre l'argumentació, avui intentaré resumir amb poques pa
raules que és el que vull dir amb tot aixo. 

Jo crec que el que vostes es plantejaven era reduir la 
capacitat estadística de l'Institut Balear d'Estadistica i, a 
l'hora, canviar-li el nomo Per aixo, van agafar el decret de 
creació de 1 'Institut Balear d 'Estadística i, deIs cinc artic1es 
que formen aquest decret, en van derogar tres i n'hi van 
quedar dos. D'aquests dos artic1es que hi queden, un n'és 
conseqüencia immediata d'un deIs derogats, per tant, aquest 
també queda eliminat, només n'hi queda un, i aquest tampoc 

no serveix, per que no serveix?, perque aquest artic1e, 
que n'és el primer, resulta que parla de les relacions 
amb l'Institut Nacional d'Estadística. En un reiaI decret 
de l'any 84 s'estableix que, perque l'Institut Nacional 
d'Estadística tengui relacions amb la Comunitat Auto
noma, algú de la Comunitat Autonoma ha de ser el 
dipositari del secret estadístico Vostes van legislar que 
aquest dipositari era 1 'Institut Balear d 'Estadística, el 
qual, com a tal, ara formalment es "carreguen". Per tant, 
no hi ha dipositari del secret estadístic en aquesta co
munitat, i si no hi ha dipositari del secret estadístic en 
aquesta comunitat, no hi pot haver relacions amb l'Insti
tut Nacional d'Estadística. Per tant, el primer article del 
decret de creació de l'Institut Balear d'EstadÍstica, al 
qual volen canviar de nom, tampoc no existeix. És a dir, 
van canviar el nom a una cosa que formalment no exis
teix. 

Com he dit, suposo que aquesta no era exacta
ment la seva intenció, el que vostes volien era reduir 
substancialment la capacitat de l'Ibae reduint el nou 
decret de creació, reduir el seu pressupost i llavors can
viar-li el nomo Pero, la reducció, l'han feta formalment 
tan malament que han deixat el decret de creació de 
l'Ibae, com he dit, sense artic1es. 

Nosaltres no podem estar mai d'acord amb la 
reducció de la capacitat estadística del s serveis de la 
nostra comunitat, pero molt menys amb la seva elimina
ció, ans al contrari, sempre hem defensat que l'Ibae era 
deis pocs instituts que funcionaven bé i que se l'havia de 
potenciar. Per al nostre grup és prioritari que els ciuta
dans i ciutadanes estiguin ben informats i l'estadística 
és informació. A més arnés, totes les comunitats auto
nomes que han legislat en materia d'estadística ho han 
fet creant un institut, excepte una, excepte Cantabria, 
pero Cantabria té un servei d'estadística, fins i tot el 
Sr. Hormaechea té prevista en una disposició addicional 
única la possibilitat d'elevar el rang del seu servei gene
ral d'estadística. Nosaltres aquí, pel que es veu, anam 
cap enrera, com els crancs. 

Senyores i senyors diputats, encara som a temps 
de salvar la cara i tornar a crear l'Institut Balear d'Esta
dística, i aprofitar almenys tot aquest embull per crear
lo bé. S'hauria de crear l'Institut Balear d'Estadística 
com un organisme autonom amb personalitat jurídica 
propia i adscrit a la conselleria que tengui les competen
cies estatutaries en materia d'estadísitca. Per aixo, 
presentem l'esmena 3701. 

Donarem suport a la 3648 del Grup PSM 
EEM. 

Un cop més torn a insistir que cal destinar més 
doblers a les publicacions, a 1 'institut i a la millora de la 
formació del seus funcionaris. D'aquÍ les esmenes 3883 
i 3691 que presentem. Res més, moltes gracies, Sr. Pre
sident. 



' ... -_. ~ 

3992 '¡ ...... . DIARI DE SESSIONS / Núm. 98/ Fasdcle 3/20, 21 i 22 de desembre del 1993 

(El Sr. President repren la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sra. Riera. Fixadó de posicions, Sr. Jaén, té 
la paraula. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores 
diputados. La discusión sobre el Instituto Balear de Estadís
tica y el Instituto Balear de Administración Pública es la 
misma, pero yo les garantizo a ustedes que el espíritu que 
nos anima a esa conversión orgánica no es otro que el del 
control del gasto público, como ya hemos dicho, y que todas 
las funciones, incluida la del secreto estadístico -estamos 
obligados por ley- que correspondían al Instituto Balear de 
Estadística las hará el servicio correspondiente, y que todas 
las funciones que desempeñaba el Instituto Balear de Admi
nistración Pública las seguirá haciendo la conselleria a través 
del servicio Que se cree. Ésa es la función de reducción, de 
estructuras, en tiempos en que lo que procede es hacer eso 
y no otra cosa. 

Hay dos enmiendas también del Grupo Socialista: La 
3696, que la defendió el Sr. Obrador, que, por imputación de 
carácter formal, nos parece que la debemos de rechazar, 
pero también porque realmente, programas culturales, se van 
a realizar, y la otra, la 3691, que también hace referencia al 
Instituto Balear de Administración Pública para mejora de 
los funcionarios. Por tanto, no procede ninguna de las dos. 
Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Jaén. 

Passam a la secció 17-Conselleria d'Obres Públiques 
i Ordenació del Territori, i comen~arem per 1 'esmena de 
totalitat 3775, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Te la 
paraula la Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. 
Res més justificat que presentar una esmena a la totalitat als 
pressuposts de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació 
del Territori, i no només pels motius de cada any, pel conti
nUIsme deIs propis pressuposts que, vista la realitat actual, 
demostren que no serveixen absolutament per res, per res 
que valgui la pena amb les necessitats socials i economiques 
d'aquesta la nostra comunitat. Pero enguany s'hi afegeix una 
nova argumentació, a aquesta presentació d'esmena a la 
totalitat d'aquests pressuposts, perque aquests pressuposts 
demostren allo que ja havíem intuit, al conseller d'Obres 
Públiques i Ordenació del Territori, no li agrada fer política, 
no només amb el seu menyspreu de no ser aquí avui qua n 
el debat és al pressupost de la seva conselleria, sinó que, a 
més a més, es nega a exercir el seu poder polític d' estar al 

front d'una conselleria quan no és capa~ d'aconseguir 
la traducció en nombres deIs objectius, de les prioritats, 
que presenta en la memoria adjunta a aquests pressu
posts, i que era l'únic que havien canviat. L'única nove
tat en els pressuposts d'enguany era la memoria que s'hi 
adjuntava, amb unes prioritats, i que reiteradament 
podrem demostrar que no es que no es complesquin, 
sinó que els nombres desdiuen totalment els objectius 
establerts. 

Evidentment, al conseller d'Obres Públiques i 
Ordenació del Territori, no li deixen fer política, arnés 
que no li agrada la política i a més del seu menyspreu -
repetesc- a aquest parlament, i a¡;;o és greu. És greu que 
assenyali, com a objectiu, primer, com a prioritat de la 
seva política, vocació mediambiental i ordenació territo
rial de la conselIeria. Ja vam comen¡;;ar a comentar ah ir 
aquest tema, aquesta primera prioritat. Com es demostra 
en el pressupost aquest magnanim objectiu?, on són els 
nombres? 3'4% del total de les inversions directes de la 
conselIeria es dediquen a aquest tema, a medi ambient, 
10 milions tan just per a tot el que fa referencia al des
envolupament de la Llei d'espais naturals. També ha 
vam comentar ahir, control i vigilancia de mesures cor
rectores d'impactes ambientals, quan aquest govern 
sistematicament, sempre, ha oblidat la regula ció de les 
responsabilitats en tots els seu s decrets, els quals inten
ten controlar la contaminació del nostre medi ambiento 
El que és increíble -i ahir en vam posar un exemple 
amb el Pla de ports esportius- és que el conseller intenti 
justificar que la vocació mediambiental que ell té es 
tradueix en l'ordenació del territorio Ahir vam rallar del 
Pla de ports esportius, pero n'hi ha més, n'hi ha més, 
que no sigui capa~ de retirar un pla agressiu sense ni 
escoltar els ajuntaments ni sense esgotar les possibilitats 
deIs ports actuals i sense esgotar les normals i les exigi
des garanties ecológiques, n'hi ha d'altres, d'exemples. 

Veure el seu interes quan es va debatre en 
aquesta cambra parlamentaria, en la seva presencia, 
l'incompliment de la Llei d'espais naturals que es feia a 
través deIs plans especials de protecció de les nostres 
arees naturals d'especial interes a Menorca, i no li va 
interessar el debat, va trobar que a¡;;o no anava amb ell, 
així demostra la se va vocació mediambiental?, així 
demostra que l'ordenació del territori vertaderament ho 
afavorira, quan és capa¡;; d'aprovar, si no es modifiquen, 
plans especials que incompleixen la Llei d'espais natu
rals? Per tant, de n ovetats , cap ni una, es mantenen 
fermes en les rebaixes, es mantenen fermes en els in
compliments i el continulsme en aquest camp, evi
dentment, esta demostrat. 

Segona maxima prioritat, diu la memoria: Disci
plina pressupostaria, ajustar ingressos a despeses. Evi
dentment, ac;o, no ho deuen dir per Ibasan i per la 
recaptació del canon de sanejament, perque aquí també 
tot continua igual, la qual cosa implica que si continua 
igual, va a pitjor. Augmenta el deute, augmenten les 
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despeses financeres i, a més a més, disminueixen les inversi
ons. Amb un augment de pressupost, és a dir, amb un aug
ment d 'ingressos provinents de la Junta d'Aigües, són capa
<;os de disminuir les inversions i augmentar el deute. Aquesta 
és la novetat, que son capa'r0s de fer cada vegada manco 
inversions i cada vegada pagar mes deute amb cada vegada 
més ingressos? No pot ser a<;o, no pot ser que a<;o sigui 
ajustar ingressos a despeses, ° be s'hi ha equivocat o la prio
ritat establerta vertaderament no es compleix. Per tant, el 
continui'sme es continua demostrant, i no només en aquest 
cas el continulsme, sinó que, evidentment, els nombres van 
en sentit contrari, el deficit públic, l'augmentam, no l'eixu
gamo Evidentment, passa el mateix amb el fet d'ajustar els 
ingressos i despeses quan parlam de materia de medi ambi
ent, l'impost ecologic perque serveix, per a prablemes medi
ambientals o per a altres?, s'han d'ajustar o no s'han d'ajus
tar? és una prioritat que diu el conselIer, no ens l'inventam 
nosaltres. Evidentment, no s'ajusta alIo que recaptara o allo 
que pensa recaptar amb l'impost ecologic, amb el que s'in
verteix aquí en materia mediambiental. 

El tercer punt, la tercera prioritat, com diu el conse
ller: Atendre de manera escaient les demandes socials de 
noves inversions i manteniment de les infraestructures. Ve
gem aquest primer apartat, com s'atenen les demandes soci
als de noves inversions si el primer que fa amb un augment 
pressupostari petit de la conselleria ... disminueixen les inver
sions directes? És a dir, que, augmentant els pressuposts de 
la conselleria, disminueixen les inversions, i a a<;o diuen 
donar maxima prioritat a la demanda social d 'inversions. 
Pero no només en les quanties, també en els continguts 
d'aqustes inversions, perque ens expliquin quins són els 
criteris utilitzats pel conseJIer a l'hora de distribuir les previ
sions d'inversions en carreteres, les quals suposen el 69'2% 
de les inversions totals . Les hi haurem d'explicar, a ell, enca
ra que no hi sigui -ens sap greu-, perque li hem de dir que 
continua sent sempre el mateix, la discrecionalitat total, con
tinui'sme en el manteniment deis compromisos de l'anterior 
conseller, el qual encara no els va complir, i evidentment a 
eH ni tan soIs li ha tocat formular els seus compromisos, 
empero, d'a'r0, segurament n'aprendra, és I'únic que apre
nen. Inversions portuaries? Aquesta és la prioritat d 'inversi
ons socials? Han batut el record, la més mínima inversió 
d'instaHacions portuaria que hi ha hagut en els pressuposts 
d 'aquesta comunitat en molts d 'anys, 110 milions de pessetes 
s'hi gasta, i no és coincidencia que justament baixen les 
inversions portuaries quan són a punt d'aprovar el Pla direc
tor de ports esportius?, o és que no volen fer la competencia 
a les instaHacions privades? Sí, les coses són així, justament 
baixen enguany, troben que amb 110 milions de pessetes 
poden fer front a la demanda social d'instaHacions portuari
es públiques? En absolut, van per un altre camí, els tirs, de 
demanda social, res; per tant, s'incompleix aquest objectiu i 
tornam a anar a les demandes privatives. N'hi ha més de 
demandes socials d'inversions no resoltes: habitatges socials, 
projectes soHicitats -des de Menorca concretament, com és 
"Menorca, reserva de la biosfera"-. Incompliment de JIeis, 
perque no hem trobat, malgrat se'ns va dir que hi existia, en 
aquest pressupost cap partida pressupostaria que fes possible 

el compliment de la llei per a la millora de l'accessibili
tat i la supressió de les barreres arquitectoniques. La 
disposició transitoria primera assenyala que ( .. . ) la parti
da pressupostaria que s'hi dediqui per part de la Comu
nitat Autonoma, no la hi hem trabada, de forma especí
fica no hi és, el conseller, en tot cas, se la devia oblidar, 
deu ser tan insignificant que potser és d'aqueJIen que 
passen. Pero també hi ha altres oblits, incompliment de 
criteris que en el seu dia va aprovar el Parlament, com 
tot el que fa referencia a la coHaboració en la restaura
ció de les pedreres i en la necessitat d 'assumir responsa
bilitats en aquesta tasca. Per tant, de solucionar inversi
ons que de mana la societat, en absoluto 

Quart objectiu, quarta prioritat: Potenciar la 
coHaboració amb les altres administracions. Amb els 
consells insulars el centra lis me és manifest, el centralis
me d'aquest govern hi és manifest, hi és manifest per
que, fins i tot amb les transferencies d'urbanisme als 
conseJIs insulars, moltes de les activitats que encara 
realitzen des del servei d 'urbanisme, perfectament i molt 
millor, es podrien realitzar des deIs conseJIs insulars, 
perque hauríem de permetre la iguaItat d'oportunitats 
entre els ciutadans quan feim referencia a les partides 
pressupostaries que van destinades a formació i coneixe
ment de la nostra legislació, perfectament es podria fer, 
i crec que seria una manera molt més realista i molt 
més igualitaria que les haguessin fetes des deIs consells 
insulars. CoHaboració amb els ajuntaments quan es 
rebaixen els ajuts als ajuntaments?, quan es rebaixen les 
previsions de transferencies de la Junta d' Aigües per a 
compensacions d'obres, instaHacions, manteniment i 
explotació de depuradores?, ho saben, que han baixat?, 
ho saben, que baixen les col-laboracions del Govern en 
els ajuntaments? És clar que per altra banda deuen com
pensar alguns altres ajuntaments amb altres partides, 
pero el que és ciar és que les relacions igualitaries, els 
ajuts a les administracions locals i la coHaboració verta
derament no hi éso 

Per tant, hem de dir que, malgrat, el canvi de 
conseller, l'únic que ha canviat aquí avui, l'única nove
tat, ja la veurem més endavant, és el reconeixement 
públic que el conseller va fer en el seu dia i en el qual 
insistirem més endavant, el reconeixement del fracas en 
el tema de l'Ibasan, el reconeixement lÍe l fracas de l'an
terior política . Pero evidentment, l'ailernativa que ell 
és capa'r de donar aquí amb aquests pressuposts és ben 
pobra, és totalment indefinida entre el continulsme i la 
indecisió; l'intent de canvi de discurs, amb a¡;o en abso
lut n'hí ha prau. Els nombres canten i els nombres són 
continulstes, és més, quan continuam en una situació 
dolenta hem de dir que anam a pitjor, i per tant haurem 
de dir al Sr. Conseller, quan el vegem o quan es digni a 
venir a aquest parlament, que ens ha decebut i que el 
canvi és totalment postís. Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Fixació de posicions, pel Grup 
PSM i EEM, Sra. Vadell, té la paraula. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gnkies, Sr. President. Després de l'exposició que ha 
fet la Sra. Barceló. 1i volem dir que la compartim i que la 
subscrivim totalment. ]0 l'únic que hi voldria afegir és que 
aquest pressupost s'ha vist amb una falta de planificació 
precisament per l'anunci que ja va fer el conseller de la seva 
no intenció d'elaborar el Pla d'ordenació territorial, el pres
supost del 94 no contempla la redacció del Pla d'ordenació 
territorial, i mentrestant, continuam amb aquesta política 
d'improvisació, amb la redacció de plans sectorials i sense 
tenir-ne una matriu ben definida, estan fent actuacions agres
sives, esta n fent plans, ports esportius, ordenació de l'oferta 
turística i a punt de sortir, segons el conseller, el de carrete
res i també el de pedreres; mentrestant es fan plans sectori
als, arribara un moment en que ja no hi haura res per orde
nar, i aixo es reflecteix en aquest pressupost. 

Li anunciam, Sra. Barceló, que donarem suport a la 
seva proposta d'esmena a la totalitat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Pel Grup PP-UM, Sr. González 
Ortea, té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. 
Nosotros no apoyaremos la enmienda a la totalidad que pre
senta el PSOE por mediación hoy de la Sra. Barceló, su 
portavoz, y no la vamos a apoyar porque nosotros creemos 
que los presupuestos de la Conselleria de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio son unos presupuestos escasos, 
unos presupuestos insuficientes y unos presupuestos insatis
factorios pero, por encima de esas notas, tienen una que a 
nuestro juicio es suficiente para apoyarlos sin ninguna duda, 
que son unos presupuestos realistas, son unos presupuestos 
que se ajustan al momento en que estamos viviendo, a los 
momentos en que estamos viviendo, y sin olvidar ninguna de 
las muchas obligaciones que tiene una conselJeria tan extensa 
como esa, sin embargo se ha visto obligada a recortar y a 
ajustar esos presupuestos. 

Son realistas, como digo, con dotaciones inferiores a 
lo deseable, y no solamente en algunos aspectos como el 
medio ambiente, sino también en partidas aparentemente 
mayores pero que, sin embargo, no son suficientes o no son 
lo suficientemente satisfactorias para dar solución a los mu
chos problemas que nos aquejan en materia de obras públicas 
y ordenación del territorio. 

Yo destacaría, como notas fundamentales, en primer 
lugar algo que ya se puso de relieve en la comparecencia del 

conseller y los altos cargos en la comisión correspon
diente, pero querría singularizarlo aún más en este 
pleno, son los bajos gastos de personal y consultivos, 
gastos generales que tiene esta conselleria en proporcio
nes realmente pequeñas, 18'5% del presupuesto en 
términos generales o aproximados para personal y 4% 
para gastos generales, una conselleria que, lógicamente, 
es notablemente inversora y que, por consiguiente, nece
sita hacer frente a unos gastos de bastante envergadura. 

Señalar también, como líneas maestras, en 
primer lugar el decidido desarrollo de la planificación, 
planificación iniciada antes pero que el nuevo equipo de 
la conselleria, como digo, tiene la decidida intención de 
desarrollarlo, y de desarrollarlo rápidamente, no me 
refiero solamente al desarrollo de temas como la Ley de 
espacios naturales, cosa que ya está en marcha, sino a 
planes como el de puertos deportivos y el de carreteras 
que, sólo la premura de tiempo y las circunstancias en 
que nos encontramos a finales de año, las circunstancias 
fundamentalmente parlamentarias, y no sólo parlamen
tarias, sino de los consells insulares, etc., le han hecho 
imposible materialmente el presentarlos como era su 
deseo, y como alguno de nosotros habíamos sido convo
cados para verlos, presentar esos planes antes de estas 
vacaciones de Navidad. Supongo que no se retrasarán 
mucho y que, por consiguiente, pronto tendremos esos 
planes que algunos ilustres miembros de la oposición 
reclaman constantemente. 

También el Plan de canteras, un plan del cual 
nos ha hablado aquí el conseller con toda claridad, 
tuvimos un debate recientemente sobre el asunto; la 
razón de que todavía no ha salido a la luz pública es 
por la decidida voluntad de la conselleria de que paguen 
quienes deben de pagar las actuaciones que de el se 
derivan. 

¿Qué voy a decir? Nota nueva extraordinaria
mente destacable es sobre todo el abastecimiento en alta 
de aguas, una vieja aspiración del Gobierno del Sr. Ca
ñellas que finalmente se pone -y yo creo que felizmente
en marcha, sobre este asunto hemos hablado también 
aquí y el conseller ha dado muchas explicaciones en este 
pleno y en las comisiones correspondientes; nota, insisto, 
notablemente a destacar especialmente. 

¿Qué vamos a decir también, como nota nueva, 
de señalar la ordenación del litoral? Una competencia 
que el Gobierno central había pretendido apropiarse 
mediante la Ley de costas y que, por sentencia, del Tri
bunal Constitucional, vuelve a recaer sobre quién nunca 
debido haber dejado de tenerla, y es -insisto- la ordena
ción del litoral; una nueva competencia de la que esta
mos seguros que permitirá un desarrollo más armónico 
de toda esta comunidad. 

En carreteras hay un programa de continuidad, 
un programa que, a pesar de ocupar una parte sustancial 
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del presupuesto, yo diría, y lo comprenderán perfectamente, 
que aún es escaso para las necesidades que se tienen en esta 
materia, después habrá seguramente tiempo de hablar en el 
debate a la globalidad sobre ello. 

y también quería -ya para finalizar, porque me han 
encendido la luz- señalar algunas partidas que nos satisfacen 
enormemente, partidas que no tienen el relumbrón muchas 
veces de salir aquí, pero que son partidas que tienen extraor
dinaria importancia para el ciudadano y que creo que son 
una gran labor que hace la conselleria, partidas como por 
ejemplo puede ser el esfuerzo, el gran esfuerzo que se está 
haciendo en materia de actualización de la cartografía, cosa 
que afecta a muchísimas personas, a muchísimos profesio
nales de estas islas, la cartografía no solamente terrestre, 
sino también la marítima, la batimetría, cosa en la que se 
está trabajando notablemente; labores como la educación 
ambiental, sumamente interesante, aquí nos decía el conse
ller hace poco tiempo el gran éxito que tenían las aulas del 
mar, las conferencias que se estaban dando, los materiales 
escolares, etc., creemos que es una gran labor, ya en la comi
sión hicimos algún comentario a propósito de esto; funciones 
como la racionalizadora e inspectora en materia de transpor
te, una nueva competencia de esta conselleria tras la reorga
nización del Gobierno; y finalmente ayudas a la planificación 
municipal que, sobre todo para municipios pequeños y de 
escasos recursos técnicos y económicos, creemos que es muy 
importante. 

Solamente señalar esas notas y justificar o basar en 
todas ellas nuestro rechazo a la enmienda a la totalidad pre
sentada por el Grupo Socialista. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González i Ortea. 

Passam al debat de les esmenes als programes d'ur
banisme, habitatge i arquitectura, medi ambient i Ibavi. Co
men¡;arem per les esmenes 3643, 3644, 3616, 3617, 3576, 
3577,3599,3600 i 3598 del Grup Parlamentari PSM i EEM. 
Per fer la defensa d'aquestes esmenes, té la paraula la dipu
tada Sra. Vadell. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
El Grup PSM i EEM hem presentat una esmena a la totalitat 
del programa d'habitatge i arquitectura perque consideram 
que la línía que hi presenta el Govern per a l'any 94 és una 
continuació deIs anys anteriors. Malgrat hi hagi un augment 
considerable en el pressupost, el nostre grup en discrepa deIs 
objectius. 

Al capítol 7, amb una consignació de 498 milions, 
soIs se'n destinen 50 a la rehabilitació. Es continua donant 
prioritat a la construcció de nous habitatges, amb el que aixo 
suposa de consum de territori i l'acumulacíó de problemes 
que provoca l'amuntegament. El que hi proposa nosaltres és 

una major aten ció a la quantitat d 'habitatges deshabitats 
que hi ha actualment, la rehabilitació de les quals resol
dria en part la manca d'habitatges actual i ajudaria a 
revitaJitzar els centres de les poblacions, que s'han anat 
degradant per causa de la despoblació. s'ha dit en repeti
des vegades que just a la part forana de Mallorca existei
xen 39.000 habitatges desocupats, consideram que 
aquests habitatges necessiten un programa específic per 
a la seva rehabilitació. Amb aquesta rehabilitació es 
revitalítzaria també un sector de la construcció que esta 
suportant els efectes de la crisi amb molta més intensitat 
que les grans companyies de fora que són les que, al 
final, aconsegueixen els contractes per construir els blocs 
d'edificis de protecció oficial; la petita empresa familiar 
veuria com es podria salvar davant les grans competen
cies, ja que esta n en condicions de fer les feines de man
co envergadura i que requereixen una major especialitza
ció. 

Per altra banda, poques novetats també en la 
rehabilitació i reforma del patrimoni arquitectonic, 
sembla que és una continultat deIs anys anteriors i que 
se l'envesteix de forma poc decidida. Hi ha una pujada 
considerable des de l'any 83, pero s'ha de dir també que 
l'any 83 -la pujada és per a l'any 94- hi havia una quan
titat ridícula, consideram que s'hi continuen invertint 
quantitats insuficients. 

Passant al programa de medi ambient, hem vist 
que quasi tot ell esta basat en estudis, cursos, concursos, 
elaboració de bases de dades, campanyes, que tot aixo 
esta molt bé, pero manquen accions concretes en la 
conservació deIs espais naturals, neteja, senyalització i 
protecció. És necessari implicar-hi altres administracions 
i ajudar els ajuntaments que tenguin iniciatives en aquest 
sentit. Segons la informació que ens va donar el director 
general de Medi Ambient, a les accions per a la conser
vació activa del medi ambient que permeti un manteni
ment i control de les arees naturals d'especial interes es 
dediquen tan soIs 10 milions de pessetes, quantitat del 
tot insuficient segons el nostre criteri. És per aixo que 
proposam afectar altres 10 milions per a programes 
d'intervencions concretes de neteja, protecció i senyalit
zació a indrets d'elevat valor paisatgístic. 

Una altra qüestió són els impactes negatius 
sobre el medi ambient provocats per actuacions públi
ques, cosa que la conselleria pareix que no té en compte. 
Es necessari fer un seguiment per corregir-los i per 
evitar que en un futur s'hi produesquin. 

També és necessari afectar una quantitat per 
dedicar-la a neteja del litoral, moltíssimes vegades veim 
com zones verges d'alt valor paisatgístic i ecologic es 
converteixen en vertaders abocadors. 

Tema d'educació ambiental; s'ha parlat aquí 
que és molt satisfactori; nosaltres continuam pensant 
que 17 milions són insuficients, que s'ha d'arribar a les 
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escoles, que s'ha d'arribar a tota la part farana, que és aBa 
on s'arriba manco, i, la quantitat que s hi afecta, la conside
ram molt petita perque el tema d'educació, el consideram 
molt important perque marcara el futur de les nostre gene
radons. 

S'hauria de promoure també, segons una esmena que 
nosaJtres pre entam, la participació deis ajuntaments en la 
protecció del medi ambient i en el espais naturals, ajudar
los-hi economicament. Proposam una quantitat de 20 miUons 
de pessetes perque pensam que augmentaria la sensibilització 
deis ciutadan i les iniciatives partissin deIs mateixos munici
pis. El mateix passaria si s'hi implieassin entitats ciutadans, 
en altres iniciatives. 

Des d'anys enrera el nostre grup ve repetint una 
esmena, i a la fi veim que la eonselleria, segons les interven
cions que varem poder sentil- a la compareixensa, va anunci
ar la creació de campanyes de promoc.ió entre associacioJ1s 
no governamentals per proeluir una major implicaci.ó ocial , 
hi anunciaren una continuació de les campanyes d'estalvi 
d'aigua d'estudis d'impacte ambiental i 'han d'iniciar també 
campanyes de reducció ele residus i d estalvi d'energia, pero 
el que velm és que, per a tot aixó, hi ha consignat un total 
de 10.200.000 pessetes, la veritat és que no sé quines campa
oyes pOdJ-an envestir amb aquesta quantitat, s hi dediquen 
molts pocs recursos, a campanya. El nosh-e grup creu que val 
la pena prendre seriosament el tema de la reducció de resi
dus i fer campanyes aJl'lb dotació més generosa perque pu
guin ser molt més efectives. Gnlcies. 

(Continua) 
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