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EL SR. PRESIDENT:
Bones tardes a tots. Recomen<;a la sessió. Passarem al
debat número 20, que correspon al debat de totalitat de la
Conselleria de Fundó Pública, on veurem I'esmena 3950, del
Grup Parlamentari PSM 1 EEM. Té la paraula el diputat Sr.
Sampo!.
EL SR. SAMPOL I MAS:
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Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Gracies per
j'atenció a aquestes hores realment difícils. Sr. Conseller de
la Funció Pública, hem presentat una esmena a la totalitat
que intentaré argumentar en sis motius basic, que la justifiquen. Primer -i ja ha advertírem quan discutíem I'esmena
a la totalitat als pressuposts- a la relació de 1I0cs de feina no
hi figurava la relació del personal deis hospitals transferit del
Consell Insular de rflallorca a I'administració de la Comunitat Autónoma, I'Hospital General i I'Hospital Psiquiatric . No
coneixem, encara, aquesta relació de personal. Són funciona ris de la Comunitat Autónoma de les lIles Balears, aquestes
persones?
A la vegada, hem d'aprofitar per qüestionar tot el procés
d'adscripció d'aquest personal, de la integració d'aquest
personal dins I'administració de la Comuriitat Autónoma o,
en el seu defecte, tot aquest procés, diguem-li, de privatització deis hospitals, efectuat sense un consens sindical i amb
greus problemes, fins i tot, traumes en aquest personal que,
a hores d'ara, encara no sap exactament quina és la se va
situació, personal laboral, personal d'una empresa privada,
funcionaris públics en situació d'excedencia, encara no hem
arribat a saber com es troba aquest personal.
Segona qüestió que plantejam -ja n'hem parlat avui matíI'augment injustificat de sou deis funcionaris nivells 26 a 30.
Quina explicació té que els alts funcionaris de I'administració de la Comunitat Autónoma tenguin aquest augment que
nosaltres hem calculat entre el 8% i el 42%, quan la mitja
d 'augments de sou per a tot el personal de I'administració és
el que regula la lIei de pressuposts generals de l'Estat, d'un
3,5%.
Tercera qüestió que plantejam: la suspensió de I'oferta
pública d'ocupació, per segon any consecutiu, I'articulat deis
pressuposts suspen els articles de la lIei de funció pública
que obliguen a la convocatoria pública per cobrir els 1I0cs de
treball de I'administració. Es justifica dient que hi ha una
congelació del personal al servei de I'administració de la
Comunitat Autónoma. En realitat, peró, observam que a la
secció 36 hi ha 190 milíons prevists per a personal eventual.
Quins criteris se segueixen per a la contracció d'aquest personal eventual i d'aquest personal interí? Pot assegurar el
Conseller de la Funció Pública que no són uns criteris discrecions, sinó que es respecta la igualtat d 'oportunitats? En
tot cas, el fet és que se sus penen les oposicions, peró continua entrant personal a l'administració de la Comunitat Autónoma sense, al nostre entendre, els requisits basics que haurien de presidir aquestes contractacions: igualtat d'oportuni-

tats, transparencia i, en definitiva, que obtengui el lloc
de feina qui més preparat esta.
Quart tema que justifica aquesta esmena a la totalitat:
capítol de retribucions extraordinaries: gratificacions, la
discrecionalitat en 1'adjudicació d 'aquestes gratificacions.
Tornam a observar: secció 36: 30 milions per a productivitat, 70 milions per a gratificacions. Amb el precedent
que tenim, de l'any anterior, com es varen distribuir
aquestes gratificacions, hem d'estar radicalment en contra. A vos tes no els agrada el terme bufanda, que coneix
popularment el funcionariat, pero la veritat és que gratificacions de més de 2 milions de pessetes, algunes de
2.600.000 pessetes, no estan, des de cap punt, justificades. En nom d'alguns funcionaris, ja que som aquí, li
voldria trametre un prec: quan toroin a remetre, si és
que ho demanen els grups parlamentaris -no hi ha dubte
que ha demanarem-, la relació de persones que han
rebut aquestes gratificacions, haurien de separar les
quantit a~erceb u de per ho re eX lraordinaries de les
que só n simpl es gra tificacio l1 s e n co mpensació de no se
sap que. Perque una ca a é eSÜlr lotalment just ifical el
cobramel1l d 'a signacion que no figuren no rmalme nl,
en nómina, com són les hores extraordinaries, i I'altra
són aquestes nomenades bufandes que, al nostre entendre, no tenen cap justificació. _
Cinquena qüestió que plantejam: la formació professiona!. Figuren en els pressuposts 13 milions de pessetes
per a inversions en formació professional. Ens pot dir el
Conseller, amb 13 milions de pessetes, com pot cobrir
tot el tema de formació professional, tenint en compte
la important reestructuració que hi ha en els hospitals,
tenint en compte el compliment obligat de la Ilei de
normalització lingüística i del decret 100/90, que obliga,
en el seu article 24, a I'administració a fer una classificació de Ilocs de treball d'acord amb els nivell de coneixement de catala i, en el seu article 26, a expedir certificats d 'aprofitament de catala per a tot aquell personal
que ha aprovat unes oposicions sense acreditar en elles
el coneixement de la nostra lIengua.
enyores i enyors dipulats. co m és possible que entri
perso nal a I' admin i lració de la Comunila t Autónoma
q ue no co negui un a de les dies lIen gües, la primera de
le ll ell gües o fi cia ls de la nOSlra Comullitat Autónoma
i que. pe l decre l de l Govern, arlicle 26 del cl ecrel 100/90,
es vegi obligat afer un s cur os de co ne ixemen t de la
nostra lI engu a ti acreditar. després d ' un temps. miljan c;ant una certificació d'aprofitament d'aquests cursos,
que coneix el nostre idioma, com es pot fer aixó si no
s'orgnailzen el cursos suficients per complir aquests
objec tius? La realitat és que, Sr. Conseller, voste ha
eStal beligeran l en aq uesta qüestió. Amb voste s'ha
trobal un retrocés important. L1uny d'avanc;ar en la
qüestió de la formació professional, en la divulgació, en
la promoció de I'ensenyament de la nostra llengua entre
els funcionaris que no la coneixen, hi ha hagut un retrocés important, una disminució ·de les aportacions econó-

DIARI DE SESSIONS I Núm. 134 I Fascicle 2 I 28 i 29 de novembre del 1994

miques destinades en aquest sentit, i diríem que voste ha
estat un militant castellanista dins el Govern Balear.
Finalment, Ji volem plantejar la qüestió de l'estadística.
L'any passat -va er un lema del qual varem parlar profusament- es va canviar e l tema de 1'}nstiLUt Balear d'Estadística,
convertint-Io en un servei. Al nostre enlendre, el fet que fos
un institut era una garantia d'independencia, que ha de presidir tates les qüestions d estadística. Entenem que és un
tema tan important que no pOl qu edar baix la supervisió del
onseller de la Funció Pública . L'lnstiLUt Balear d Estadística hauria de ser un organisme totalment independent, independent del Govern, al servei de tata la sO'cietat i no exclusivament baix el control del Conseller de la Funció Pública.
Aquestes si qüestions, que n 'ó n qüestion menors, s· n
les que ens fan li crepar d 'aquests pressuposlS i, a la vegada
que qüe tionam aquesls pres uposts, discrepar de la seva
gestió, Sr. Conseller. a l fr011l el'una Co nselleri:1 tan important
-tal vegada no pel pre upost. sinó pel objectius- com és la
de Funció Pública. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampa!. Té la paraula el Conseller Sr. Be.rastain.
EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA (José
Antonio Berastain i Díez):
Buenas tardes, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados.
Quiero agradecerle, Sr. Sampol , la precisión con que me
hace las pregunta y, con la misma precisión, le vaya cante lar. En otre tiempo, usted pedía la supresión de la Co nselleria , y ahora dice que es una on ejería muy importante. Yo
se lo agradezco, porque supone un avance. Vamos a entrar
en la respuesta a las preguntas para que, con esa misma
precisión y corrección con la que otras personas nq,pffintean
los temas, no así usted, que sí lo ha hecho, con la misma
corrección le vaya tratar de explicar como lo veo yo.
Relación de puestos de trabajo en los hospitales. Mire
usted, nosotros acabamos de terminar, en estos momentos, la
relación de puestos de trabajo del cuerpo funcionarial, y
estamos actualizando la relación de puestos laborales y de
-.hospitales. Esa relación ya existe, y está incorporada como
consecuencia del convenio de transferencias del ConseJl
Insular de Mallorca a la Comunidad Autónoma. O sea, que
es una relación que existe, está amparado en un convenio,
suscrito entre ambas instituciones, y que se da por integrado
en la relación de puestos, y lo verá usted en el fUlUro, integrado físicamente en un tomo de los presupuestos en el
ejercicio siguiente. Lo que sucecle es que ese convenido,
digamos, ha venido a destiempo en cuanto a la incorporación
en el texto de los presupuestos. Pero existe una relación de
puestos, existe, como tal, y, por lanto, va a ser incorporada
e n esa rel ación, y además tiene un soporte legal, que es el
fruto del convenido entre ambas instituciones.
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No hay ninguna confusión en cuanto a la adscripción
y situación de estos funcionarios. Una cosa es la relación
de puestos, que existe, Ilámela bajo el soporte del convenio, y otra cosa es que haya confusión. No existe ninguna confusión. Los hospitales general, psiquiátrico y Joan
March dependen de la Conselleria de Sanidad, y se está
generando la intendencia, por decirlo de alguna forma,
a través de una empresa privada, Gesma. La situación
de los funcionarios no ha variado absolutamente para
nada. Ellos tienen preservados todos sus derechos, independientemente de quien suministre los servicios en los
propios hospitales. Por tanto, el médico funcionario que
estaba en el Hospital General se ha preservado todos sus
derechos, y está cobrando los mismos conceptos retributivos que venía cobrando en el Consell Insular, y no hay
ninguna modificación. Lo que sucede es que la gestión
sanitaria se está haciendo desde una empresa privada,
sin perjuicio de la protección que tienen esos funcionarios, de su condición funcionarial, de cómo vinieron
están, sin ninguna modificación. Otro tema serán las
homologaciones.
Tema aumento de sueldo, punto segundo. Usted sabe
perfectamente que la Comunidad Autónoma ha afrontado, recientemente, como he dicho antes, una reforma
del catálogo, y en esa reforma del catálogo hemos tratado de homologar los distintos niveles retributivos, y se
han (oo.) por los puestos base, que se han igualado en
cuanto a específico, y se han pesado, por tanto grupo D
y E Y hemos empezado igualmente por el grupo A,
técnicos superiores. En ambos esquemas se han homologado y han tenido, es verdad, un cierto incremento
retributivo, para los funcionarios, no altos cargos, no
confundamos ambos conceptos. En el próximo ejercicio
vamos a afrontar, con unas partidas económicas importantes. la homologación de los grupos By C, o sea, las
jefaturas de negociado y de sección, para que, de esta
forma, el catálogo se vea homologado en todos los niveles retributivos. Y no nos estamos saltando ninguna ley,
porque la ley de presupuestos establece fuáles son las
retribuciones básicas, y esas son las que tienen el incremento del 3,5%. El complemento específico, es una
retribución complementaria, y la administración autonómica puede subirla o bajarla, según considere, y puede
homologarla. Lo que hemos hecho ha sido homologar
los puestos bases de todos los grupos de la carrera administrativa y homologar y mejorar -es cierto, y además
nosotros estamos orgullosos de ello, y vamos a seguir
haciéndolo con los grupos B y C, jefe de negociado y
sección, homologarlos y mejorarlos- porque consideramos que la plantilla no ha de subir en cuanto a número
de personas, por regla general, salvo excepciones de
nuevos servicios, pero sí queremos que estén bien pagados, porque aplicamos la ley de incompatibilidades con
bastante rigor.
En cuanto al punto tercero que usted planteaba,
efectivamente, hemos suspendido la oferta pública de
empleo y hemos suspendido también la obligatoriedad
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de convocar concursos, porque recientemente acabamos de
terminar un concurso y en la oferta pública no hay suficientes vacantes -que están cubiertas actualmente por interinos
y eventuales- para meterse en todo un proceso de convocatoria de oposiciones. Quizá sea mucho más conveniente dejar
eso para el segundo semestre del 95 que, como pone la ley de
presupuestos, salvo acuerdo del consejo de gobierno en contra -o sea, que ya en el 93 teníamos la suspensión de la
oferta pública, y el consejo de gobierno tomó el acue~do de
convocarla y se convocó la oferta pública. Entonces está
diseñado exactamente igual. Si después del verano del 95 hay
suficiente volumen de vacantes como para meterse en todo
un proceso de selección de personal, en ese caso, acordaremos en el consejo de gobierno la convocatoria de la oferta
pública, que así lo permite hacer la ley de presupuestos.

I
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Entre tanto, aquellas vacantes que se pueden producir, y
usted está preocupado sobre como se pueden producir, nosotros las cubrimos con interinos y con eventuales, y todo ello
al amparo de la ley. ¿De dónde puede salir un interino o un
eventual? Muy sencillo: acuerdo de la mesa general de negociación, acuerdo unánime, del bolsín o del INEM. Yeso es
así de sencillo, y entonces no nos van a encontrar en ningún
error en este tema. Lo tenemos clarísimo, cuando necesitamos cubrir una vacante de técnico superior, de técnico de
grado medio, o de lo que sea, recurrimos al Instituto Nacional de Empt"eo, al bolsín, que, por acuerdo de la mesa de
negociación, donde están representados todos los sindicatos,
y son ellos, precisamente, que velan por esa limpieza en la
selección, a través de los distintos tribunales de selección,
son los que, conjuntamente con la administración, seleccionan esas personas; del conjunto de personas enviadas por el
INEM, es la administración quien selecciona el más óptimo.
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Punto cuarto: gratificaciones extraordinarias. La verdad es
que no tiene secreto. Todas las administraciones tienen una
partida para estas cuestiones, hay que disociar las horas o el
incremento de actividad -y nosotros lo tenemos perfectamente establecido, tenemos la productividad, por un lado, con 30
millones, y los 70 millones para gratificaciones extraordinarias, que pueden ser por horas extras estrictamente, por
horas estructurales, y luego por el incremento de actividad
adicional. Los casos que ustedes plantean como bufanda no
dejan de ser otra cuestión, que un incremento importantísimo de actividad, que está compensado en un número de
horas, que están retribuidas como tales. Está perfectamente
justificado, con los informes jurídicos que lo amparan, y con,
en definitiva, la aplicación del coste-hora. Quiero decir con
esto que esa campaña que se ha podido apuntar, en cuanto
a si bufandas sí o bufandas no, las cuantías de dichas bufandas, que no existen como tales, son gratificaciones extraordinarias, tienen un perfecto soporte legal en la ley de presupuestos y tienen perfecta justificación a través de la Conselleria demandante, y la Conselleria pagadora tiene perfectamente documentados los conceptos, el informe de fiscalización y el informe jurídico.
En cuanto a la formación dellBAP, efectivamente, todos
estamos sensibilizados para que hay una buena formación.

..

Yo creo que el lBAP ha mejorado bastante estos últimos
años. De hecho, ha incrementado el número de cursos,
y si hay algún curso constante y permanente es el curso
de formación de catalán. Una cosa es que yo no me
expresé en catalán y otra cos~ es que no se apoye el
catalán. Yo no creo que haya habido ningún retroceso,
hay cursos suficientes, no hay ninguna disminución de
la actividad formadora en tema de normalización lingüística y, desde luego, los convenios de colaboración
con otras instituciones están produciendo que, con el
mismo dinero, y las partidas de otras instituciones -Delegación de Gobierno, incluso Federación de Muni cipios
y otras entidades, como Consell Insular, y ayunramientos, especialmente de Palma-, con e l esfuerzo conjunto
y solidario, estamos afrontando con mayor número de
c ursos todas las responsabilidades de formación que
tenemos.
y por último, estadística, a mi no me preocupa nada
la depen9P1cia, si es un organismo autónomo, que al fin
y al cabo estará adscrito a una Conselleria, o si es un
servicio, en definitiva, nosotros no tenemos ningún
interés en manipular ningún dato estadístico. De alguien tiene que depender. Por lo tanto, no se preocupen
ustedes, que no va a haber ningún tipo de manipulación
de datos estadísticos, y nosotros dejamos funcionar al
funcionario en su independencia total para que se hagan
las cosas bien y, por lo tanto, no pasen ustedes ninguna
preocupación, que la independencia está garantizada por
la propia ley, que protege el dato estadístico, y asimismo los funcionarios están suficientemente experimentados rara que no le vaya n con manejos numéricos. Por
otra parte, nosotros no nos dedicamos a ningún tipo de
manipulación estadística y no pasen pena que igual que
el Ins tituto Nacional de Estadística tiene una dependencia orgánica de un Ministerio, igual el Instituto Balear
de Estadística tiene una dependencia de una ConselIeria . Nada más, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Berastain. Pel toro de replica, el Sr.
Sampol té la paraula.
EL SR. SAMPOL 1 MAS :
Gracies, Sr. President. És una important Conselleria,
per la funció que podria realitzar, no per la que realitza
i, realment, Sr. Berastain, amb voste al seu front, .ens
sap molt de greu, peró Ji lIevaríem la feina. 1 Ji dic
sense cap bel·ligerancia. Yaja, voste no quedaria a I'atur
perque estaria al servei de I'administració de la Comunitat Autónoma, perque és un funcionari, com tots sabem.
La qüestió de la relació deIs 1I0cs de feina, al nostre
entendre, és una obligació, que tot el personal al servei
de l'administració de la Comunitat Autónoma s'ha d'aprovar en els pressuposts. Per tant, nasal tres en aquests
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pressuposts aprovarem una relació parcial deIs 1I0cs de feina,
deIs 1I0cs de treball. En cada pressuposts ve un tom, enguany
és el tom sise, on figura el personal al servei -valgui la redundancia- del Servei Balear de Salut i ens manquen dos
hospitals. Quins problemes hi ha perque aquest personal
s'hagi inventariat en aquesta relació de 1I0cs de feina? La
veritat és que ho desconeixem. Li vaig advertir deu fer tres
setmanes, quan varem discutir I'esmena a la totalitat. Jo
pensava que adjuntarien un annex a aquesta relació de 1I0cs
de feina. Jo, la veritat és que no comprenc perque aixo no
ha entrat al Parlament, a no ser que encara cerquin tots els
funcionaris que s'han transferit deIs Consells Insulars, supos
que no n 'han cap pel camÍ. La veritat és 'que jo entenc que
si no aprovam la relació de Ilocs de feina deIs hospitals Psiquiatric i General, aquests pressuposts no esta n complets, no
els podrem aprovar en aquestes condicions.
Evidentment, vostes justifiquen legalment I'augment de
sou deis funcionaris nivells 26 a 30. Possiblement no es boten
cap Ilei, ho fan tot legalment, pero jo crec que d'aixo n'hauran de respondre políticament. Aquí, a una discussió de
pressuposts, es veuen les diferencies que hi ha entre les diferents formacions polítiques. Al nostre entendre, augments de
sous d'aquestes característiques, precisament a I'ah funcionariat, sigui via modificacions de complement, sigui de la manera que sigui, no esta justificat baix cap concepte .en ta
situació que vivim.

.,

Miri, Sr. Conseller, si jo ara call un moment, -i callen tots
els altres diputats que fan tertúlia- sentirem que fora hi ha
gent que pita perque ens reclama el 0,7% d'ajuda al tercer
món. Possiblement incrementaran un poc, vostes. Tenien 35
milicins prevists en aquest pressupost, d'ajudes al tercer món.
1 voste creu que així com esta de sensibilitzada !'opinió
pública, amb les imatges que hem vist tot I'any als mitjans de
comunicació sobre com esta el tercer món, amb el problema
de tercer món que tenim a les IlIes Balears, algun funcionari
ha de veure com augmenta el 40% el seu sou? Pe~e a un
li augmentam el 42%. 1 precisament, qui manco ha necessita,
els més alts funcionaris. Voste segurament no es bota cap
lIei. no li podrem presentar cap recurs, per aixo, pero, políticament haura de respondre, i jo voldria que li exigissin
responsabilitat per aquests temes, i sense anims partidistes.
Aixo és totalment injustificable políticament.
Igualment que les gratificacions. Voste també aixecara
totes les actes que puguin justificar una gratificació, a final
d'any, de més de dos milions de pessetes per a un alt funcionari -quasi tots han estat de carreteres. Pero el personal que
treballa dins Obres Públiques sap que aquests doblers no se'ls
han guanyat.

,
1
~

Quant al tema de formació, ja duim molts anys incomplint la llei de normalització lingüística. Basta veure els
papers que ens remeten la majoria de Conselleries. Hi ha un
nombre important de funcionaris de la nostra Comunitat
Autonoma que són analfabets. Hi deu haver altre país del
món, on els funcionaris que entrin al servei de I'administració, no sapiguen lIegir ni escriure i que alguns no entenguin la
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llengua oficial del seu país? Hi deu haver algun país
del món on passi aixo? Dones aquí, aixo passa, a Mallorca, a finals del mil·lenni, i duim quinze anys de democracia. 1 dues persones que es presenten a unes oposicions per optar a un 1I0c de feina, i una que parla en
castella treu una mil'lessima més que l'altra, que coneix
els dos idiomes, entrara la que únicament sap parlar el
castella. Aixo és la discriminació que pateixen els ciutadans que s'han preocupat per coneixer els dos idiomes.
Aixo no és logic, i vostes poden argumentar que aixo
esta en defensa de la !Iibertat, que exigir el catala va en
contra deIs drets de les persones, pero no té cap justificació política.
Per acabar, Sr. President, tenia unes quantes coses
més per dir, he vist que també justifica, i ara mateix ha
justificat, la netedat, la transparencia en tot el procés
d'entrada de personal al servei de I'administració de la
Comunitat Autonoma. Jo tampoc no faig distinció amb
les empreses públiques. Les empreses públiques, al meu
entendre, la gran majoria tenen el 100% de capital públic i entenem que una persona també hauria d'entrar
amb els mateixos requisits que s'exigeixen als funcionariso Voste, he vist, jurava que no hi ha cap enxufal a la
Comunitat Autonoma. Quan nosaltres érem petits, ens
deien : no juris, que aniras a I 'infern. Evidentment, jo no
puc condemnar a anar a l'infern ningú, Déu me'n guard
de tot aixo, pero, Sr. Conseller, Sr. Berastain, no juri per
aixo perque tots coneixem molts enxufats. Si tengués
més temps, ni enumeraria més d'una dotzena. Moltes
gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gricies, Sr. Sampa!. Vol contrareplicar, Sr. ConselIer? Té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
(José Antonio Berastain i Díez):
Sí, muchas gracias. En primer lugar, 'matizarle que
la soberanía popular está aquí, no está fuera, en la
calle, chillando . Es aquí donde está la representación
del pueblo, y es aquí donde hay que hablar los temas,
en representación de ellos, y no a base de gritos, que el
0,7% no vieqe a cuento de la sección 16.
Yo le quiero decir otra vez lo mismo. Realmente está
todo hablado, es por insistir y por cubrir un poco el
tiempo, porque sino luego resultará que no hay la suficiente dedicación al Parlamento, pero tengo que decir lo
mismo, que se respeta y se potencia el catalán, que se
potencia pero no se impone y que no exige a muerte,
como ustedes pretenderían que se hiciera. Nosotros
intentamos fomentarlo con cursos, animando. Incluso se
ha puesto una plaza de normalizador lingüístico en cada
una de las Consellerias, con la finalidad de irlo adaptando y con la finalidad de irlo fomentando en cada uno de
los departamentos. Hemos llegado hasta la paradoja -que
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no es paradoja para mi, desde luego- de que hasta yo firmo
las cartas en catalán. O sea, el esfuerzo es total en todas las
Consellerias y se está produciendo esta vocación, pero es una
vocición pausada y tranquila, no una vocación impuesta
porque sí, porque en nuestro país el idioma oficial... No,
aquí hay dos idiomas oficiales, ese es otro tema que se puede
discuti r más tranquilamente.
Quiero insistir en temas claves. Nosotros no incrementamos las retribuciones arbitrariamente, hay un criterio de
mejora que va a llegar a todos los funcionarios, se pusieron
100 millones de pesetas para ese menester -me refiero desde
luego a los grupos a los que me he referido antes-, y se pondrá otro tanto en el futuro. Estoy convencido para que, con
el esfuerzo de todos, mejoremos las retribuciones para conseguir una mayor dedicación, más tiempo, ampliaciones de
horario, etc. etc. Esto está clarísimo.

Quant a aixo deis increments deIs alts carrecs, hem
escoltat detingudament les argumentacions d'un lloc i de
I'altre, i francament, no pareixen justificables aquests
increments grossos d'alguns alts carrecs -perdó, no són
alts carrecs, si nó funcionaris qualificats- respecte de la
generalitat del funcionarial.
Finalment hi ha un altre motiu. Nosaltres també hem
presentat una es mena a 1'article 13, de supressió, que
se'ns ha dit que es rebutjad, que és de pIe de funció
pública, que consisteix en poder substituir aquelles vacants per altres 1I0cs de feina, amb unes condicions que
no se sap com ni quan. Aquest Parlament no sap, no pot
saber mai, si s'incrementa la plantilla o no, perque resultat que es fa d'una manera de la qual no se'n pot
tenir coneixement, degut a l'article 13. Per tant, votarem
a favor.
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En cuanto a lo que a usted le sorprende tanto, que hay
gratificaciones, que no están justificadas, o que no las entienden, en Obras Públicas .. . las entienden perfectamente porque
la verdad es que se quejarán ustedes, pero en la mesa de
negociación, donde están los representantes sindicales, no
dicen nada, están de acuerdo o, en todo caso, asienten pero
no hay una oposición. Dígame cuantos recursos hay en las
decisiones tomadas, o en un tribunal. DÍg~me donde se han
saltado la objetividad. Yo digo que yo no iré al infierno por
.mentiroso, otros son los mentirosos que sabiendo que una
cosa es falsa -y no lo digo por usted, esté tranquilo- la mantienen por escrito. Otros son los mentirosos que, desde luego,
sabiendo y viendo certificados de que no es verdad lo que
han dicho, mantienen la mentira repartiendo documentos
sobre ese tema. Afortunadamente no es su caso, y no es
general el caso, pero, desde luego, yo no iré al infierno por
una mentira, y más en estos temas de oposiciones. Le puedo
decir que aseguro que, si me metieran en la máquina de la
verdad, saldría perfectamente bien, porque no hay ningún
tipo de manipulación en este tema. O sea, queden ustedes
tranquilos, que yo soy el primer interesado en que se hagan
las cosas bien . Estos temas de amiguismo son el producto
que se está vendiendo, pero, desde luego, no se corresponden
con la realidad.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Fixació de posicions. Sí, Sr. Pascual, té la paraula.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr . President, Sres . ¡Srs. Diputats. Per anunciar un vot
favorable, per part deis tres diputats d'Unió Mallorquina a
aquesta esmena a la totalitat perque creim que, a pesar del
juraments, i promeses i tot aixo del Conseller, existeixen
massa casos d' enxu[isme, i tampoc no estam satisfets amb la
política de normalització lingüística que es duu. En absolut
satisfets. Per aixo, pensam que aixo és molt millorable, manifestament millo rabie.

EL SR. PRESIDENT:
~

Gracies, Sr . Pascual. Sr. Jaén, té la paraula.
EL SR. JAÉN I PALACIOS :
Gracias, Sr. Presidente. Sras y Sres. Diputados. Estamos ante una enmienda a la totalidad de la sección 16 y
tengo que decir, como res~men de la intervención del
portavoz del grupo PSM 1 EEM que no ha aportado
nada nuevo al debate, sino que ha hecho una reiteración
de argumentos, algunos pintorescos, sobre los cuales
vienen insistiendo a través de su grupo, en temas más
que discutidos y debatidos por esta Cámara.
Yo tengo que hacer hincapié en el esfuerzo que se ha
hecho en esta administración, para crear una cosa que
partía de la nada y, en el momento presente hay una
administración, en la cual los funcionarios, como capital
humano, tienen una importancia transcendental, y ese
esfuerzo se ha hecho desde el Gobierno y muy especialmente desde el departamento correspondiente que tiene
atribuidas las competencias en materia de personal.
Ha habido medidas legislativas, recordemos la ley de
la función pública, y medidas presupuestarias para cumplir los compromisos que el Gobierno, en los acuerdos
con los representantes de personal, han llevado a término. Yesos compromisos se van a cumplir, y se cu~plen
por la vía presupuestaria, que es donde se traducen los
acuerdos.
Insiste el Sr . Sampol en el tema de las retribuciones.
Yo no sé si usted es un señor refractario a lo que se le
dice aquÍ, porque parece que tiene una serie de prejuicios, y no quiere entender lo que le explicamos desde
esta tribuna, desde las explicaciones que el Conseller le
dice una y otra vez, y yo no sé si es que no quiere entender lo que nosotros venimos diciéndole una y otra
vez.
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Por fin habló usted de gratificaciones y no de bufandas.
Por fin hemos conseguido que emplee usted el término que
la ley de la función pública, la ley básica del Estado y los
propios presupuestos del Estado introducen. Y claro, ya lo
dice en el artículo 22, ¿qué son gratificaciones? Pues eso,
prestados por servicios extraordinarios, que se concederán
por los departamentos ministeriales u organismos autónomos
dentro de los créditos asignados a tal fin. Y dice más, dice
que esos .créditos son ampliables en función de las necesidades que haya para adecuarlas, en definitiva, al número de
efectivos que tiene cada departamento.
Habla, desde luego, de la oferta política de empleo. Yo
me remito a lo que hemos discutido esta mañana. Ha habido
una enmienda al articulado, y ya hemos dejado claro cual es
la voluntad del Gobierno. Por tanto la postura es la misma ,
porque de esta mañana a esta tarde no hemos tenido tiempo
de cambiar. No nos han dado ningún argumento y tampoco
nos parece que tengamos que ca mbiar, porque no hay razones para ello.
Insiste, y deja, como siempre, después de un debate de
una interpelación y de una moción sobre contratación de
personal. Ya quedo claro, también, cual era nuestra postura,
a raíz de la intervención de todos los portavoces y, muy
especialmente, del grupo Socialista . Habla de transparencia que la hay, el Conseller lo ha puesto de manifiesto- y habla
del acceso a la función pública. El acceso a la función pública es el que está estipulado en la ley de la función pública.
El catalán, de momento, y esperamos que siga siendo así, no
ha de ser una lengua que discrimine a los funcionarios, puede ser un mérito más en el acceso. Seguramente en algunos
puestos de trabajo ha de ser necesaria, como en una oficina
de turismo ha de ser necesario saber inglés o alemán, pero
no creo que' esto ( ... ) enfrentamiento, como aquí venimos
defendiendo, ni tampoco una exclusión.
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Y trae a colación, también, la independencia 9.el-IBAE,
en este caso, el Servicio de Estadística y Demografía, y yo
tengo que decir que en el listado de actividades que hay para
el año 95, son las que se citan en el subprograma correspondiente, estadísticas de defunciones, matrimonios, nacimientos, liquidaciones presupuestarias, presupuestos iniciales,
memoria conmemorativa, asistencia técnica , etc. ¿ Usted cree
realmente -le formulo la pregunta- que con estos trabajos el
Gobierno puede hacer manipulaciones? Yo creo que un
análisis serio y rigurosa, al menos tendría que haber esa
prevención que no cabe, ni siquiera, una manipulación en
estos datos que hay aquí, que se publican . Seguramente
cuando nos referimos a los datos electorales, de los que se
han publicado varios volúmenes, unos quisieran que fueran
otros, pero son los que son. Estos datos, por tanto, ni manipulación ni nada en absoluto. La independencia se garantiza
con independencia de la adscripción orgánica y funcional
que tenga un servicio, porque es un principio elemental. Y si
no hay independencia, o si hay manipulación de datos, lo que
hay que hacer es denunciarlos, pero no vengan aquí ustedes
soltando estas suposiciones veladas y estos prejuicios que
luego resulta que no se cumplen .

Por todo ello , Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados,
nos parece que esta sección 16 presenta un programa de
actuación que merece todo nuestro apoyo, porque realiza un gran esfuerzo en materia de ampliación del campo
de formación de los funcionarios -se ha aumentado el
número de cursos, hay una varied ad en los cursos- y,
seguramente, como dijimos en una ocasión y ahora
repetimos, es posible que estos cursos tengan que tener
un traslado más efectivo a las islas de Menorca, Ibiza y
Formentera, porque las circunstancias, a veces, así lo
requieren, por nuestra dimensión de una Comunidad de
cuatro islas. Por lo demás, lo que hace referencia al
ámbito estadístico , y lo que hace referencia al perfeccionamiento, nos parece, repito, que es un programa al
que hay que dar todo nuestro a poyo y, en consecuencia,
rechazar la enmiend a a la totalidad de esta sección .
Gracias, Sr. Presidente .
EL SR. PRESlDENT:
Gracies, Sr. Jaén . Passam a ra al debat 21, que és el
debat de globalitat de la resta de les esmenes de la secció
16, en concret la 4281, 4163, 4160 i 4162, del Grup
Pa rlamentari SOCIALISTA. Té la paraula , per I'esmentat grup, el Diputat Sr . Obrador i Moratin os.
EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Les nostres esmenes, especialment la 4281, pretenen el que seria -i altres
vegades ja hem presentat- una esmena a la totalitat,
perque el que en realitat pretén aquesta esmena és la
supressió de la Conselleria de la Funció Pública, perque
passi a ser, diríem, una direcció general adjunta a vicepresidencia. 1 ho feim per raons d 'eficacia i per raons
d'economia, pero també ha feim per raons de claredat
i de clarificació política del paper que ha de jugar una
Conselleria, arnés ben dit, una direcció general d'aquest
ti pus, dins ['ambit del Govern de la Comunitat Autonoma .
I deim que ha feim per quatre motius: en primer 1I0c
pel propi concepte i contingut numeric i funcional que
marca la mateixa Conselleria: 328 milions, que té la
secció 16, la Conselleria de Funció Pública, entenem
que no són suficients per dotar, diríem, aquesta administració d'un carrec de Conseller. A més, si s'hi afegeix
el control, gairebé indirecte, d'aquest estrany caixó de
sastre -per no dir caixa de Pandora- de la secció 36, de
serveis comuns, aquests 515 milions . Entenem, per tant,
que per aquests motius numerics, quantitatius, no cal
tenir una Conselleria dins el nostre Govern de la Comunitat Autónoma, no hi ha prou funció.
Pero si aixó és veritat, més ens preocupa, no sabem
si un lapsus o una intencionalitat, que deia el propi
Conseller, quan a la compareixen¡;a senyala que aquesta
quantitat es podria augmentar amb els 13 mil milions
que corresponen al capítol primer de totes les Conselle-
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ries. Entenem que aixó, precisament, és el que és perillós
d'aquesta Conselleria, que es cregui que aquesta Conselleria
esta per administrar els recursos de personal de tot el Govern de la Comunitat Autónoma. 1 ho entenem perque dins
una administració moderna, evidentment, el capítol de personal va sempre intensament Higat a les persones que exerceixen el trebal! i aquestes persones, que exerceixen un treball,
en el que definiríem avui, modernament, a uns pressuposts
per objectius i programes.
Dins el tema de relacions laborals, ha canviat durant
aquests darrers anys el concepte de la relació laboral, i totes
han partit d'un principi: si hi ha una cosa que no es pot
separar de la persona, de qui I'executa, és el trebaH, i per
tant el trebal! condiciona aquella persona que I'ha d'exercir
en funció, evidentment, sempre, de la direcció de qui té la
responsabilitat d'aquests objectius que s'ha de marcar a través del seu treball.lPer aixó s'ha passat d'una concepcíó de
relacions jerarquiques, passant per una concepció de relacions humanes o laborals al que avui s'anomena una política
de recursos humans. 1 tota política de recursos humans es
dirigida i completament lIigada a la política de direcció
d'aquests objectius que marquen I'aplicació d'aquests recursos humans.
Per aixa ens preocupa el fet que el mate ix Conseller, a
I'hora de la compareixen~a a 'Ia comissió, manifestas aquesta
expressió, rapida, de dir és que també administrem els 13
mil milions del capítol 1. No, la Conselleria hauria de ser, o
el treball de la funció pública dins la nostra Comunitat hauria de ser un instrument tecnic al servei -i posaríem dos
punts- d'aquelles Conselleries que han d'executar objectius
concrets, serveis concrets, o del propi Govern, que ha d'aconseguir objectius concrets, funcions concretes. Mai no a
una Conselleria paral'lela, que controlés indirectament
aquests objectius i aquestes funcions d'una manera estranya
i espúria als propis objectius i a les própies responsabilitats
de les consecucions d'aquests objectius.
Per aixo entenem que la funció pública, la tasca primordial de la funció pública, hauria de passar per dissenyar pro grames de modernització -temes informatics-, per millorar
la rendibilitat deis recursos humans que, dins cada Consel!eria, es tenen, donar tecniques, metodes, formes perque els
recursos humans fossin aplicats millor. Hauria de passar,
evidentment, pel tema de la formació i hauria de passar,
evidentment, perque es garantís I'accés a la funció pública,
la mobilitat dins la funció pública, amb un tota respecte a la
legalitat i a I'equiparacíó, o equivalencia, o justícia, diria,
dins la unitat del Govern de la Comunitat Autonoma. Per
tant, aquestes haurien de ser les propies funcions -valgui la
redundancia- de la mateixa direcció de la funció pública.
Entenem també que, tal voJta, si hagués de tenir una
nova perspectiva, hauria de ser la de coordinar, desenvolupar
els programes europeus, la modernització d'aquesta Comunitat en funció també deIs recursos que es poden rebre d 'altres
institucions, especialment les europees.

Per aixo entenem, per aquest primer motiu, que no
hi ha 1I0c tenir una Conselleria de la Funció Pública i
entenem, per tant, que aquest pressupost s'hauria de
traslladar a la vice-presidencia, perque al!a tendria, tal
volta, una funció més integradora d'aquest fet.
Pero hi ha un altre motiu pel qual nosaltres hem de
demanar la desaparició de la Conselleria. 1 ho hem de
demanar per la política que ha tengut -i aquí s'ha dit
lames vegades, tal vo lta aguest debat és un debat repetít
i repetit durant aguesls darrers anys-, entenem també
que un de is motius és co m s'ha tractat I'Institut Balear
d'Estadistica i com s 'h a tractat l'Institut Balear de la
Funció Pública. 1 ha entenem perque, per a nosaltres,
el manteniment d'aquests instituts, no significava només,
com deia el Conseller en una compareixenr;a, un estalvi
de recursos, sinó que enteníem que aquests instituts
eren un marc de participació i d'autonomia dins aquesta
participació, dins, per tant, el treball d'aquesta Conselleria. 1 h~teníem , per tant, no com un estalvi -perque
en realitat no ho ha estat, i així ho veim i ho deia el
nostre portaveu, avui mati, en el debat de la Uei de pressupostsperque, precisament, hem vist com I'institut ha estat
dotat de més recursos, fins i tot, que altres anys. Per
tant, no ho enteníem així. Pero sí enteníem que la
supressió d'aquests instituts significava un control més
directe per part de la Conselleria dins el paper, que tant
l'Institut B'alear de l'Administració Pública, com dins
l'Institut d'Estadistica, aportava, perque tant un com
I'altre significaven la participació de sindicats, d 'altres
institucions públiques com ajuntaments, consells, etc.,
com el propi INAP, per desenvolupar la política de
formació dins la funció pública. 1 enteníem també q\-le
a través, precisament, d 'una lIei d 'estadística, es pogués
refor~ar el paper d'un institut amb partícipació i
col'laboració d'altres instancies per aconseguir una
millor eficacia d'aquestes estadístiques i no una possibilitat de manipulació o d'utilització partidista per part
d'una Conselleria d'un Govern, sinó realment per un
motiu d'interes públic, d'interes de tots els ciutadans
perque, entenem, I'estadística no és cosa del Govern,
sinó que és cosa de tots aquells que vivim i treballam
dins aquesta Comunitat.
Pero, arnés, hi havia un tercer tema que ens duia a
demanar la supressíó d'aquesta Conselleria i, per tant, el
trasllat a la Conselleria de Presidencia, i és la própia
política de personal. Avui es parlava molt de bufandes.
Jo només faria una advertencia: quan es parla de bufandes, va ser precisament després d'un pacte entre els
sindicats i el Govern de I'Estat, el Govern de la Nació,
per intentar temperar el fet d'un increment que hi va
haver excessiu de I'estadística del creixement -no em
surt la paraula, perdó- ( ... ) diferencial entre el que s'havia pactat i, realment, I'increment que hi havia hagut
durant tot I'any. 1 era realment una bufanda, perque era
realment una petita quantitat que va servir per equiparar
tots els funcionaris a la perdua de valor adquisitiu que
havien tengut dins I'any anterior. El que parlam aquí,
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a través d'aquesta política de personal, per tant, no és de
bufandes, parlam d'abrics i d'abrics de pell. Per tant, fins i
tot no té res a veure amb aquesta paraula que, en un moment, graciosament, es va senyalar per indicar aquest increment retroactiu, a un any anterior, per la perdua del valor
adquisitiu del salaris deis funcionaris.
Peró, a més, jo diria aquí que dins aquesta política de
personal. -i hem estat dins tots els debats darrers que hi ha
hagut en aquesta Cambra-, el que hauria de ser el respecte de
la legalitat, la iguaItat d 'oportunitats, es veia trastocat per
interessos familiars, personals o polítics .
Un quart punt -i acab, Sr. President- és perque entenem
també que la persona que I'ocupa no és I'adequada, i no és
per la seva capacitat personal, sinó que ho hem repetit, i ho
hem de recordar una vegada més, ens sembla impropi, fins
i tot falta d'etica política, que el secretari general d'un partit, que precisament el carrec específic de secretari general
té les funcions de secretari d'organització dins altres partits,
que munta, organitza el partit, sigui també aquel/ que munta
i organitza I'accés a la funció pública, els increments deis
funcionaris perque, a vegades, és difícil separar el paper
d'un secretari general d'un partit i el paper d'un Consel/er
dé Funció Pública. 1 no és que. com se'ns ha dit altres v_egades, entenguem que no ha de ser un polític qui 6cupi un
carrec d'una Conselleria -evidentment que ho creim-, pero
ereim que el carree polítie no con corda amb la claredat i
transparencia que hauria de tenir, precisament, una Conselleria d'aquest ti pus.
Per aquests quatre motius, entenem que aquesta Consel/eria s'hauria de suprimir, i traslladar el seu pressupost concret
a la Conselleria de Vice-presidencia. Ho entenem, com deia
al principi, per raons d'eficacia, per raons d'economia, i per
raons de claredat política. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gnlcies, Sr. Obrador. Pel Grup Parlamentari MIXT, el
Sr. Vidal té la paraula.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. La
me va intervenció quasi és més per fixar la posició, i no
precisament de tot el Grup Mixt, sinó d'aquest diputat davant aquestes esmenes a la globalitat, o aquest debat a la
globalitat d 'unes esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Socialista, referides a la Conselleria de la Funció Pública.

J

La postura d'aquest diputat, tant a ponencia com a comissió, va ser la d'abstenció, i és que realment, en aquesta
secció 16, de la Conselleria de la Funció Pública, s'hi han
presentat una serie d'esmenes que, tal vegada, i no dubtam, i obviament és molt lIiure el Grup Socialista de presentar
aquestes esmenes-, pero la seva mateixa motivació -ens referim a la 4163- diu que no s'aclareix el motiu i objectiu d'aquesta proposta. Es refereix, ciar, a la proposta que fan,

mitjan<;ant la seva esmena, bé, que motiva la seva esmena, no a la propia esmena, logicament. Pero és que
nosaltres tampoc no entenem el motiu de I'esmena, i
francament per aixo ens varem abstenir i ens continuam
abstenint.
Una altra cosa és el que fa referencia a millorar la
formació deIs funcionaris. Dit així, genericament, destinar una quantitat de 20 milions de pessetes per mil/orar
la formació deis funcionaris, en principi, ens sembla bé,
i així em vaig pronunciar als debats de comissió, perque, precisament, cree que aixo sí que esta justificat.
Per la resta, on diu que no es justifica a la memoria
la finalitat i fan un canvi, a una esmena, de 12,5 milions,
estam en el mateix que havia dit aban s, perque tampoc
per aquest diputat no queda justificada o, almenys, no
queda clara aquesta esmenes. Aixo és tot quant a la
posició d'aquest diputat, pertanyent al Grup Parlamentari Mixt. Moltes graeies.
\
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!. Pel Grup PSM 1 EEM, el Sr.
Sampol té la paraula.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sr. President. El Grup Socialista ha presentat quatre esmenes a la secció 156, de Funció Pública, si
bé la primera d 'elles ve a ser una esmena a la totalitat.
Tal vegada, encara més que una esmena a la totalitat.
Proposa la supressió de la Conselleria de Funció Pública. Ha donat quatre arguments, el Sr. Obrador que, en
veritat, ereim que tenen tota la raó. No és que no s'hagi
de fer una política de funció pública -ho discutíem fa
un moment amb el Conseller-, sinó que per a la política
de la funció pública que esta fent actualment, més valdria que la Conselleria desaparegués i s'integra.s dins
qualsevol altre de les Conselleries. Hem jl:arlat deIs temes de formació, de criteris de contractacló de personal,
d'oposicions, i res no justifica el manteniment d'un
Consel/er, d'aIts carrecs, que sembla que hi són més per
controlar I'accés del personal a la funció pública que no
per vetl/ar per uns criteris d'imparcialitat i objectivitat.
J sé que 11mb aixo, tal vegada, em guanyaré un altre
adjeetiu del portaveu del Partit Popular, que cada vegada
que surt a la tribuna em dedica un d'aquests qualificatius
d'estimació -de moment en duc tres: el matí m' ha
demagog i ignorant, avui horabaixa refractario Esper
que de la cortesia del portaveu, no continu'" per aquest
camí impropi de la se va educació.
S'ha insistit -hi ha insistít el Sr. Obrador- en el tema
de les bufandes -gratificacions els agrada dir als senyors
del Partit Popular-, i jo cree que el tema s'ha de plantejar en els seus termes. És una qüestió política, no és
una qüestió ni reglamentaria, ni legal, és una qüestió
política, i cree que aquí no ens hem de cansar de reite-
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rar les qüestions polítiques, les diferencies polítiques, perque sembla que avui en dia hi ha una tendencia dins la societat que tots som iguals, que no hi ha diferencies entre unes
opcions polítiques i les altres i, en realitat, aquesta és una de
les diferencies fonamentals . Si el nostre grup hagués d'afavorir un segment del funcionariat, evidentment, comen¡;aríem
pel més necessitat, pel que esta baix de tolo La dreta conservadora, el Partit Popular, comen¡;a pels que estan dalt de tot,
pels sous que superen els 7, els 8, els 9, fins i tot els 10 milions de pessetes anuals . Aquesta és una diferencia substancial,
i jo cree que la societat ho ha de saber: no totes les forces
polítiques són iguales, no totes les forces polítiques tenen
les mateixes prioritat i, en qüestió de personal, no actuaríem
exactament igual.
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Ha quedat un tema al aire, Sr. Obrador, que és el de la
promoció interna. I no se n 'ha parlat dins aquest debat que
hem tengut en la q~estió de funció pública. Perque s'ha
parlat moIt deIs accessos a la funció pública, de com optar a
una pla¡;a de funcionari, pero no hem parlat de la igualtat
d'oportunitats en la promoció interna que tenen tots els
funcionaris . I és un tema molt important, perqu e si miram
qui són tots els caps de servei i els caps de servei , realment,
són els funcionaris més capacitats? És una pregunta que
deixam al a ire, pero nosaltres creim que tenim la resposta. I
ha deim perque hem rebut moltes den.úncies de funcionaris
que s'han queixat que, fins i 101, renuncien a la promoció
interna perque saben que no hi ha res afer.
Sen yo res i senyors diputats, votarem afirmativament
aquestes quatre esmenes a la Conselleria de Funció Pública quasi totes elles són esmenes a la totalitat-, especialment
I'esmena de formació. En formació, pot ser que es mantenguin els cursos, pero el nombre d'hores de cada curs ha
disminu'it considerablement. Nosaltres dubtam que, amb"
aquests 13 milions que es dediquen a formació, realment es
pugui fer una formació adequada del funcionarial. Amb
aquests 20 milions addicionals que propasa el Grup Socialista. tal vegada, es podria comenr;ar a fer un poc de feina .
Moltes gracies, Sr. Presidenl.

1\

EL SR. PRESIDENT:
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Gracies, Sr. Sampo\. Pel Grup PP-UM, el Sr. Jaén té la
paraula.
EL SR. JAÉN I PALACIOS:
Muchas gracias, Sr. Presidente. Bienvenidos los diputados
que acaban de llegar en este momento, y vamos a referirnos
a esta enmienda a la totalidad y a las enmiendas que siguen
a continuación, de carácter parcial. Hay una crítica, por
parte del Grupo Socialista, de su portavoz, que hace referencia al Conseller de la Función Pública y, expresamente, dice
que la persona que lo ocupa no es la adecuada. Bien, yo creo
que los papeles están claros, los papeles no se han de confundir, y por tanto, a quien corresponde la idoneidad o la
adecuación del cargo y su nombramiento, no es al Grupo
Socialista, que parece que intenta vincular un papel en un

partido político con un papel en la administración, que
se ve compartido en otros muchos sitios, pero esa crítica podríamos hacerla extensiva al Grupo Socialista, en
otros ámbitos parlamentarios.
Piden la supresión de la Conselleria, y argumentan
razones que ya son habituales. De esta Conselleria, lo
primero que hay que decir, es que es voluntad de la
presidencia del Gobierno, mantenerla, y es quien tiene
que decir eso, porque tiene su atribución, que la da el
Estatuto -como decíamos esta mañana- y atribución
que le corresponde por la ley de régimen jurídico de
esta Comunidad Autónoma. ¿Qué funciones hace? Ya
se han dicho, pero conviene repetirlas. Hay un esfuerzo
en perfeccionar la normativa de la función pública, con
medidas legislativas -el grueso ya está sacado con la ley
de la función pública- y con medidas de carácter reglamentario que van apareciendo para desarrollar esa ley.
Estudi a y analiza procedimientos administrativos y de
gestión, !!:W0duciendo nuevas formas de gestión en
materia de personal, hace un esfuerzo importante en
todo el aspecto de desarrollo informático en materia de
nóminas y, sobre todo , llega a un acuerdo con las partes
que representan a los funcionarios y al person al laboral
en lo que es la relación de puestos de trabajo.
Respecto a la estadisticEl, ya ha quedado claro en
otros debates que el papel es importante, y YO'les ruego
que, de una vez por todas, eliminen ya estos temores y
esos prejuicios sobre manipulación, mediatización, etc.
etc., de lo que es el servicio de estadística y demografía.
Formar el personal de la administración: así es. Hay
que remontarse a un libro importante, creo que de los
años 70 y algo, de (... ), donde pone de importancia
fundamental lo que es el capital humano. En cualquier
actividad, y en la administración principalmente, por
motivos inherentes a lo que es la maquinaria administrativa. el personal funcionario es fundamental, y el personal laboral también. Ese capital humano se va formando, con una formación inicial, que tiene en el acceso, y
con una formación continua a lo largo de los cursos que,
como antes decía, son variados y que seguramente podrían ser variados, pero que son los que son porque no
hay otras posibilidades.
Hay una movilidad, debe haberla, cada vez ,más acusada, a raíz de una ley de diciembre del año pásado, de
finales del año pasado, que posibilita el establecimiento
de planes de empleo, la movilidad geográfica, y la movilidad funcional. Los funcionarios ya no son lo que eran,
dice un refrán, y es verdad. La administración no puede estar sujeta a una inamovilidad de funcionarios en
materias de función o en materia de lugar geográfico.
La crítica al IBAP, y al IBAE, ya nos hemos referido
también esta mañana a ella, lo doy por repetido. No
puedo pasar por alto una referencia a lo que yo creo que
es una actitud que esta mañana yo ya denunciaba. Resul-
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ta que desde la izquierda siempre se habla de beneficiar a los
más débiles. Estos es lo que se dice, y empiezan beneficiándose ellos mismos, que parece ser que son los más débiles de
todos. Desde luego, con ese ejemplo, no vamos a ningún
sitio. No es cierto que se beneficien funcionarios concretos,
se benefician personas que, por su preparación, por su capacidad, acceden a un puesto de trabajo que tiene un nivel, un
complemento de destino específico y un complemento de
productividad determinado, y se accede por un concurso, que
es la forma de provisión, donde los méritos son valorados
por un tribunal que, mientras no se demuestre lo contrario,
es un tribunal, o un conjunto de personas -porque ( ... ) son
tribunales de valoración más que tribunales de exámenes-,
un conjunto de personas sobre las cuales hay que demostrar
lo que aquí se dice. Mientras tanto, si no se demuestra, hay
que callar.
No estamos conformes con las enmiendas que se presentan, en algunas porque es tan difícil que la partida de personal laboral eventual se detraiga, porque ya está muy justa
para funciones de carácter, que son por contingencias determinadas en muchos casos, y no es posible bajarlas, porque ya
está muy ajustada. Asimismo, la enmienda 4162, que va en
ese sentido, también la rechazaremos, porque nos parece que
no es apropiada. Muchas gracias, Sr. Presidente, Sras. y Sres.
Diputados.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Jaén. Passarem ara al dotze debat, que és un
debat de totalitat, corresponent a la secció 13, Conselleria de
Cultura, Educació i Esports i comen~arem, en primer \loe.
per I'esmena 4265, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Té
la paraula el Sr. Pons i Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
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"
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Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Dotze any~esprés
d'entrar en vigor (,Estatut d'Autonomia, hi hauria una pregunta fonamental a fer en relació a la Conselleria que ens
ocupa. Que deu la cultura de les IIles Balears al Govern de
la Comunitat Autonoma? Com s'han utilitzat els prop de 30
mil milions de pessetes que s'han manejat des de 1983 per
part d'aquesta Conselleria a través deis seus successius titulars? 1 la veritat és que al' hora de fer balan~, el balane; és
molt simple. La cultura a les IIIes Balears, la dinamica cultural té molt poc a veure en relació al que s'ha fet, al que es
projecta fer per a 1995 des de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports: 3463 milions de pessetes, amb una distribució altament significativa. Educació: una area, encara,
d'escasses competencies, 907 miJions de pessetes -el Conseller deu recordar el seu passat de Director General d'Educació i la bolla educativa que va muntar encara es manté-;
Cultura: la competencia real: patrimoni, normalització lingüística, arxius, museus, biblioteques, dinamica cultural,
llibre: 1.195 milions de pessetes. És a dir, entre una ficció i
una realitat hi ha molt poca diferencia pressupostaria. Aixo
demostra que aquesta Conselleria continua, per a 1995, pro-

jectant els mateixos vicis, les mateixes friccions que la
vénen corcant des de 1983.
Retorica sí que no en falta, retorica Rotger. Recordem: objectiu prioritari, diu la memoria -la mica de
propaganda que acompanya els números-: objectiu prioritari és el de concretar el mapa d'infraestructures culturals, educatives i esportives. Bé, com a broma i com a
acudit, podria passar, pero no sé quines infraestructures
culturals han trobat en aquest pressupost. Jo no n'hi he
trobada cap. No sé quina infraestructura educativa tenen
projectada, jo no n 'hi ha trobada cap. Per tant, de mapes
o cartografia metafísiques pot ser, pero d'infraestructures, jo, en aquest pressupost, no en veig ni una.
Per tant, jo crec que s'han de denunciar, i ho faré a
través d 'una serie d 'elements puntuals, pero que crec
que seran altament significatius. Per exemple, un model
educatiu propi de les IIIes Balears, que havia de ser la
meravella de les meravelles, un model trilingüe -no ens
bastes dues lIengües, tres-, aquest model educatiu, senyores i senyors diputats, després de fondre -de la ma del
Sr. Rotger, abans director general d'Educació, i avui
Conseller-, centenars de milions de pessetes, senzillament, ha desaparegut, perque té la maternitat Munar, i
hi ha mares que no es volen reconeixer, perque ara els
temps polítics han canviat. Per tant, un parell de cents
de milions tirats a la paperera, i tira per endavant, i ja
ho veurem.
Un altre vici: anam escassos de pressupost, cada
vegada que plantejam qualsevol iniciativa. Escassos de
pressuposts, pero amb aquesta fatxanderia d'inversions
immaterials -escoitin bé- aquesta Conselleria hi destina
no cent, ni dos-cents, ni tres-cents milions, hi destina
quatre-cents quaranta milions de pessetes. Ho han sentit
bé? 440 per a inversions immaterials.
Política lingüística: nosaltres oferim molt més . Ca!
Una area en catala, no, dues, no es pre~cupin, d'aquí
a deu anys el 50%, no, més aviat. Ordre Rotger, molt
bé. J la normalització lingüística on és, en aquest pressupost? On és la direcció general de política lingüística? Perque si d'una ficció com és educació, que no té
competencies, tenen 907 milions de pessetes i una direcció general, sobre un terna que és importantíssim, com
és la normalització lingüística, no hi ha tal direcció
lingüística, no hi ha política lingüística -cerquin I'expressió, no hi és-, no hi ha compromís, no hi ha voluntat de complir l'Estatut, de complir la lIei de normalització lingüística.
Queden residus, també, que haurien de ser eliminats
pura i simplement. Oficines insulars de Maó i oficina
d 'Eivissa: no volem transferencies als Consells Insulars,
volem que aixo s'esborri, pura i simplement, i els 133
milions de I'oficina de Maó vagin al Consell Insular de
Menorca, un damunt I'altre, i que els destinin a cultura,
i els 136 milions volem que vagin al Consell Insular

)44U

U~AKl

U1:: :Sc:S:SJUN:S / Num. U4/ rasclcle 11

d'Eivissa i Formentera, i a cultura s'ha dit. Res de transferencies controlades, com es planifica a través de la llei de
transferencies que es debatra proximament en aquest Parlament. No volem control, aquests doblers són deis eivissencs,
formenterencs i menorquins i, per tant, senyors Conseller, es
deixi de transferencies i ingressi en caixa els doblers que
corres ponen a les dites illes menors.
Biblioteca Pública de Palma: ha resolt el tema de la nova
seu de la biblioteca? No , encara coateja el tema de Ca 'n
Sa les, 398 milions. Ja es varen cuidar que la sentencia els fos
desfavorables -és I'únic Govern del món que procura perdre
els plets que li posen , perque hi ha complicitats. No tenim
resolt el tema de la biblioteca, els llibres no ens caben a la
que tenim, I'arxiu del Regne de Mallorca no pot créixer, hi
ha milers i milers de documents que s'han d'integrar en
aquest arxiu , no hi ha 1I0c i esta n en males condicions. L'escandol de Ca 'n Sales és un censal que grava la normalització
de la biblioteca i de I'arxiu de l Regne de Mallorca, el més
important de les IlIes Balears, no creguin que aixo és un
centre marginal.
També hi ha altres residus , que ja hauria d'haver eliminat: activitats culturals per a la tercera edat, centre social
d 'Inca, deu milions, centre social de Manacor devuit milions .
Aixo són coses de I'ajuntament, i aixo els ho hem dit moltíssimes vegades, i aixo ja no hauria de figurar en aquest pressupost. Hi ha coses d'autentic pintoresquisme: arxiu d'imatge
i so de les IlIes Balears, 456.000 pessetes. Aixó d'imatge i so,
no sé quin, perque deu donar per una fotografia i un picarol. S'imaginen una Comunitat Autonoma, governada pels
socialistes, que parlas d ' un arxiu d'imatge i so de 456.000
pessetes? Aixo sortiria a I'ABC, és evident.
Servei de normalització lingüística -i aquí I'esperava- :
440 milions de pessetes per a inversions immaterials. 1 en
normalització lingüística, ~com anam? 81 milions, partida
milionaria, una cosa extraordinaria, sensacional. 1 jo, que
SOI11 un lector de certes obres , de vegades no sé si del tot
recomanables, com aquesta que es diu Arriba España . Mi
camino hacia El Pardo, he observat que diu que els dos elements fonamentals de una polúica cultural para España, del
Sr. Aznar, no el Sr. Manuel , I'antisemita, sinó I'actual, en
José Mari, diu: la lengua española por antonomasia és I'element fonamental de la política cultural del Partit Popular.
1 les altres llengües, que? També? Doncs hi posin duros,
com a mínim els 440 milions. que tenen per a inversions
immaterials, i es deixin de mis~ries.
Servei de patrimonio També seguiré el Sr. Aznar. Resulta
que a patrimoni hi destinen molts pocs doblers. Diran: 279
milions, en llevin 30 de personal, i ha distribueixin en tot el
patrimoni de les Illes Balears, i veuran que queda. Vostes no
tenen una voluntat d'enfrontar el tema del patrimonio 1 una
de les batalles, en materia patrimoni, que ha duit aquest
diputat, i que dura mentre sigui en aquest Parlament, i encarregat de l'area de cultura, és el tema, precisament, del
patrimoni més ric que hi ha a les Illes Balears, que és el de
l'església católica. Vostes no hi destinen ni una pesseta com-
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promesa en aquest pressupost, i cerquin per alla on
vulguin, que no ho trobaran. 1 les falla la memoria, quan
presenten una llei com la llei de patrimoni historie de
les IIles Balears, diuen que han de crear la comissió
mixta església catolica -diocesi de les Illes Balears-/Comunitat Autonoma. Esta creada. 1 els varen dir el de la
part eclesiastica que si no tenien pressupost, no els facin
perdre el temps i no els cridassin afer reunions i, com
que no hi ha pressupost, no hi ha reunions.
Voldria recordar-li , Sr. Rotger, que el Sr. Aznar -fiet,
tenc aquesta debilitat de lIegir el que escriuen els contraris- diu: "el matenimiento del patrimonio de La iglesia
católica ha de constituir un objetivo permanente de la
acción de los poderes públicos en el campo cultural",
només falta afegir "exceptuant les IIIes Balears", que
a nam a missa, pero no donam a la bacina. Aixo és el
tema que ens ocupa.
(R iajjJ:.a)
Museu Krekovic, 13 milions per a una cosa impresentable. Museu de Mallorca, secció etnológica de Muro , un
museu heretat -no ha n creat res vostes, ni museus , ni
arxius, ni biblioteques, ni res-, heretat i mantenen aixó
només amb un subaltern ...
EL SR. rRESIDE NT:
Acabi, Sr. Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
Ara acabaré, Sr. President. ... que quan va a prendre
cafe han de tancar, perque no esta en condicions, no fos
casa se'n duguin les peces.
El Museu de Menorca tancat, i si I'obrin dema, que?
No tenen personal. A Eivissa sense xarxes de cases de
cultura, té un deute amb Eivissa i no el paga. Per acabar, Sr. President, voldria recordar-li que alguns reportatges que han sortit darrerament són , realment , espectaculars. Una vegada vaig denunciar davant aquesta Cambra que I'arxiu eclesiastic, el segon de totes les Illes
Balears, que és I'arxíu diocesa de Mallorca, té més de
mig milió de fitxes 'en capses de cartró. Encara continua
en capses de cartró -esper que siguin d'una marca de
sabates realment solida- perque aixó ho han hagut de
dir damunt els diaris a pagina sencera. 1 per tant, senyores i senyors diputats, a I'hora de fer el balan~, realment, aquest pressupost, no s'aguanta per enlloc. Cree
que si l'hagués de votar el Sr. José Mari Aznar, autor
d 'aquestes observacions, realment votaría en contra.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons.
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Pel Grup Parlamentari PSM I EEM, per defensar la seva
esmena a la totalitat, té la paraula el Sr. Gomila i Barber.
EL SR. GOMILA I BARBER:

....
I

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En els pressuposts generals per a 1'any 1995, de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, al nostre entendre, es contemplen unes
variacions importants, almanco quant als anunciats deis programes, i és en relació a la definició del pressupost de I'any
1994. En el programa de plans i sistemes educatius, hem vist
com després d'anys d'experimentar, difondre, innovar, el
model educatiu propi de les IHes Balears,' que ens ha costat
una mitjana de 30 milions anuals, a partir de I'any que es va
presentar, que va ser 1990, és a dir, uns 30 milions en quatre
anys, veim que, a partir del 95, aquest programa tan alabat
internacionalment, que ha estat experimentat per més de 25
centres educatius de les Balears, en I'execució del qual s'han
gastat milions en estudis que no han servit per res, que quan
I'oposició hem demanat veure aquests estudis del model
educatiu propi de les IIles Balears, se' ns ha dit que eren
secrets d'Estat, una especie de bunker de La Moncloa, que
I'oposició no hi podia accedir de cap de les maneres.
Un model educatiu que ha estat la gran actuació del Conseller, des que el Sr. Rotger era director genera! d'educació,
i amb sorpresa veim que, per al pressupost de I'any 1995, no
existeix el model educatiu propi de les IIIes Balears. Que ha
fet el Sr. Conseller? Ha fet cas de les recomanacions que li
feiem des de I'oposició, que li deiem que el seu model no
servia per res, que era inaplicable, i que valia més que es
destinassin els doblers a altres qüestions molt més productives en el camp de I'educació i de I'ensenyament. A altres
pressuposts, aquest apartat es mereixia tot un subprograma,
en aquest just dues referencies a la memoria, i només de les
inicials, MEPIB, tant sois no el citam tot, al programa. Deu
ser que ja es considera que esta prou aplicat, experimentat,
innovat i que, per aixo, ja no cal que es pugui fer a..,partir de
I'any 1995. Evidentment, nosaltres entenem que no, que el
model educatiu ha mort abans de néixer, que ha fracassat
abans de tenir competencies, perque el model educatiu propi
de les IIIes Balears estava pensat amb l' horitzó del 2000, í tan
just ha arribat a 1994, ha fracassat abans de tenir les competencies que seria el moment en que, si alguna cosa es podria
fer en qüestió d 'educació, de veritat es podría aplicar.
Per tant, unes despeses inútils, que no han servit per res
més que per al benefici deis qui han cobrat i han fet els
estudis. Perque si entre els ensenyants de les nostres illes
féssim una enquesta per veure de quina manera s'ha actuat
en qüestió de model educatiu en els centres d'educació de les
IIles, veuríem com la majoria de treballadors de I'ensenyament desconeixen, fins i tot, la seva existencia. Pero ja els ho
he dit abans: el model educatiu tenia uns altres horítzons, i
a la memoria, a la introducció d'aquest model es deia que es
vol partir que sigui de projectes concrets, de programes educatius de les iIIes, de projectes i plans d 'innovació de centres
escolars i d'estudis i recerques que es porten a terme en els
diferents ambíts: formació, dinamització, avaluació, procu-
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rant, pero, una cohesió i una visió de futur a lIarg termini, més amplia i profunda, no subjecta a un periode
pressupostari ni tant soIs a una legislatura. El model
educatiu estaria pensat per als ciutadans del 2010 o del
2050, pero, Sr. Conseller, em fa I'efecte que no hi arribaremo
Perque ja li hem dit: I'any que ve, m mnovem, ni
difonem, ni experimentam el model educatiu . Tan just
una cita a la memoria. I I' hem transformat, aquest programa, en elaborar un currículum propi, i supos que
tomarem afer estudis, investigacions, per tal de fer
aquest currículum propi, peró li he de dir que, com a
mínim, amb el titol s'ajusta molt més a la LOGSE -la
lIei organica general del sistema educatiu-, molt més
que I'anterior títol d'aquest programa.
Un altre programa, que també és historic en aquests
pressuposts. i nosaltres li demanam fins quan, és el de
la preparació de les transferencies en educació . Fins
quan estarem preparant la recepció d'unes competencies
que mai no arriben i que sembla ser que estaran bastant
a arribar. Primer se'ns deia que el 95, després que el 97,
i ara ja sembla ser que ni el 97 . Les haurem rebudes
d'aquí al 95 o quants dobl e rs més ens haurem de gastar
preparant aquestes competencies, perque cada any afegim a aquests pressuposts cinc milions més. Si I'any
passat eren 55 milions, aquest any són 60.
Una altra qüestió que ha modificat, en el fons, en
aquest pressupost, no tant en I'enunciat, és la planificació de la formació professional. Evidentment, els objectius, malgrat aquest subprograma tengui una partida
molt minvada, que tan just és un milió de pessetes, a mi
ni 'agradaria dir-Ii el que vostes es proposaven el 94 amb
aquest objectiu. L'any passat volien planificar realitzar
cursos amb la col'laboració deis organismes de la Comunitat Autónoma, que tenguin cura de programes europeus de formació, i es citava, concretament, el programa
Lingua i el programa Euroform . Es veu ~ue, des de la
Conselleria, ja s'ha renunciat a aquesta vIsió europea i
a aquests programes europeus, perque aquest any, el
programa ha variat el nom, i es diu plélnificació de la
formació professional. Amb la mateixa quantitat es
preveu planificar i fer el mapa de la formació professional de)es illes, la progressiva adaptació de les especialitats de formació professional d 'acord amb les mancances
del mercat de treball. Em sembla que el Sr. Conseller no
sap encara que no tenim competencies i que tates aquestes qüestions són competencia d'una altra administració,
perque qui vegi o lIegeixi les memóries del pressupost,
no se n 'adonaria que la nostra Comunitat Autónoma no
té competencies. D'aixó només se n 'adonaria en el
moment que surt a lIegir els números d 'aquest programa, i se'n dóna compte que només hi ha un milió de
pessetes, i que un milió de pessetes per fer tota la planificació i per fer tot aquest canvi de la formació professional ens sembla, del tot, insuficient.

5442

DIARI DE SESSIONS 1 Núm. 134 1 Fascicle 2 / 2H i 1.':J de novembre del 1~'J4

Una altra qüestió, en un altre programa, que seria el de
biblioteques. Una notícia apareguda aquesta setmana passada
als rnitjans de comunicació de Menorca, deia, en situacions
molt similars, que al Museu de Muro hi havien faltat una
serie de funcionaris i que la biblioteca havia hagut de tancar
determinats serveis. Ens sembla que a una biblioteca pública,
amb la importancia de la de Maó, una qüestió com aquesta
és impresentable.
Una altra qüestió que té un pressupost molt minvat a la
seva Conselleria són els ajuts en qüestions de teatre, perque
si miram la quantitat de 100 milions de pessetes, deIs quals
se ' n dediquen 16 a donar subvencions i un 1.395.000 a gestionar aquests 16 milions de pessetes en subvencions, és a dir,
que de cada 100 pessetes que dóna en subvenció , n 'empram
una en paperassa, 1.395.000 en material d'oficina per gestionar-ne 16 en subvencions en qüestió de teatre. Miri, el Govero de les IlIes Bjalears, amb un pressupost de més de
50.000 milions de pessetes, destina 17 milions a fomentar el
teatre. El Consell Insular, amb aquesta mateixa proporció,
amb un pressupost de 2.000 milions de pessetes, n'hi hauria
de dedicar 600.000 -el Consell Insular de Menorca- i pot
estar segur que n 'hi dedica molts més.
Un altre programa, el 455006, planificació lingüística i
foment de I'ús de la nostra lIengua. S_ap el Sr. COl1seller que
I'Institut Balear de Serveis a la Joventut, Ficobalsa, Serveis
Ferroviaris, Ibavi, Ibatur, Bitel, Centre Balear a Europa, Isba
Societat de Garantia Recíproca, Isba Serveis, Institut de
Biologia Animal, Seamasa, Sefobasa, Semilla, Agama, Foment Industrial, Institut Balear de Disseny, Ibasan, Ibagua,
han presentat els seus pressuposts a aguest Parlament sense
ajustar-se al decret 100/90, de la Comunitat Autonoma, sobre
ús de la nostra Ilengua a I'administració de la Comunitat
Autonoma? Només una empresa de totes les que han presentat els seus pressuposts en el seu Parlament ho ha fet en la
Ilengua propia de les lIles Balears, només Gestió Sanitaria,
la única empresa pública que ha presentat els pressuposts tal
com mana el decret 100/90.
També en qüestió de normalització lingüística, coneix el
decret 75/1994, de la Conselleria de Governació, que prohibeix -i fa pocs dies hi va haver un debat aquí- que a determinats funcionaris de I'administració local se'ls pugui exigir
el coneixement de la nostra lIengua? Sap el Sr. Conseller que
la Conselleria d 'Obres Públiques i Ordenació de Carrete res
ha exposat el pla de carreteres sense ajustar-se a l 'esmentat
decret 100190? És evident que, amb els fets i amb les actuacions del Govern de les IlIes Balears, es demostra la poca importancia que té per a aquest Govern la normalització lingüística, pero si comparam els programes de 1994, del pressu post de 1994, i del pressupost de 1995, observare m que
aquest programa mereix un retall d'un 20%. Un 20% menys
en la planificació, hem passat de 100 milions a 80, de 103
milions a 80 milions, un 20% menys en la planificació ...
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Gomila, per favor .

EL SR. GOMILA 1 BARBER:
Sí, Sr. President. ... i en avan<;ar en la normalització
de la nostra lIengua.
I un capítol apart mereix per al nostre grup -i acab,
Sr. President- les transferencies als Consells Insulars. Als
Consells lnsulars, per a I'any 1995, se'ls transferid una
quantitat de serveis en materia de cultura i esports, pero
una quantitat de doblers, al nostre entendre, totalment
insuficient. Vostes han estat molt crics a I'hora de transferir serveis i doblers als Consells lnsulars i, quan ho
exigeixen a l'administració central, quan exigeixen una
dotació complerta de les transferencies que han de rebre, no es produeix aquesta mateixa exigencia quan les
han de donar als Consells Insulars. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Grac!>sl Sr. Gomila . Té la paraula el Conseller, Sr.
Rotger .
EL SR. CO NSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ
l ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual) :
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Que li deu aquest
poble de la Comunitat Autonoma a la Conselleria de
Cultura? No li deu res, perque tot el que hem fet, i ho
hem fet d'acord amb uns objectius i d'acord amb una
política molt concreta, i amb uns objectius, era la nostra
obligació per a aquest poble, perque nosaltres estam al
servei d 'aquest poble, i és un honor servir-lo . Per tant,
no ens deu res. De tot el que hem fet, i hem fet molt, no
ens deu res.
Com que hi ha moltes qüestions que si el model
educatiu, que s'ha experimentat, si inversions immaterials, si una cosa, si I'altra, a mi em dóna la impressió que
si no es diu clarament el contingut de tot un programa
ben meditat, i jo crec que ben realitzat -encara que hi
pot haver errades, naturalment- semblara que tot és
catastrófico Mirau, aquests 2.400 i pico de milions de
pressupost, una vegada descartades les transferencies als
Consells Insulars, serveix per atendre, entre d'altres
coses, la gestió, el manteniment, les reparacions i les
inversions de bibliciteques, d 'arxiu, de fonoteca, de museus, exposiciol1s de Sa L1otja, Casa de Cult~ra, Príncipes de EspalÍa, Calanova, Conservatori de Música de
Mallorca, Menorca i Eivissa, l'Orquestra Simfonica,
construcció de pistes poliesportives, etc. etc., arribara un
moment que el contingut vertader de la gestió de la
Conselleria de Cultura i del seu pressupost, semblara
que tot és a base de la Biblioteca Pública, la c1au que
tanca per anar-se'n a berenar, i tornar, i les capses de
sabates que, per cert, jo crec que els hauríem de patentar, perque si duren tant és que són molt bones, em
semblen que haurien de substituir els altres arxius. Per
cert, a I'arxiu diocesa hi hem invertit molts de doblers,
més de 15 milions de pessetes; aixo entre d'altres coses.
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Hem de tenir en compte, per exemple, que soIs en el tema
d'educació, 636 milions, més o manco, se'n van a formació
musical que, precisament és una competencia nostra, amb
personal, naturalment, perque és una empresa de serveis, la
Conselleria dóna serveis a través del professorat de les diferents especialitats, els diferents conservatoris, a través de la
gestió, de la inversió en el nou Conservatori -estan planificats 375 milions per construir un nou Conservatori en inversions a Palma, en aquest cas, perque a Menorca i a Eivissa ja
hi hem fet les inversions corresponents, a Eivissa ho ha fet
el Consell Insular d 'Evissa i Formentera i a Menorca ho han
fet conjuntament amb l'Ajuntament de Maó. Per tant, hi ha
prevista una inversió de 375 milions, per'comen~ar, per fer
el nou Conservatori que, a més sera la seu de l'Orquestra
Simfonica i de l'Escola d'Art Dranliltic.
Escoles de Música, repartid es per tata Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera i que són competencia -quasi totes
neixen prop de les bandes de música- deIs ajuntaments. Esta
previst que, precisament, sigui el Ministeri d'Educació i
Ciencia qui atorgui subvencions i ajudes pero, en definitiva,
com que no ho fa el Ministeri d 'Educació i Ciencia, a no ser
a Calvia, resulta que ho hem de fer nosaltres, i ho feim, no
és molt, pero feim el que podem.

,'.

120 milions dedicats a I"ensenyament de i en catala, amb
cursos de formació, amb tota una serie d 'accions concretes,
de projecte lingüístic, de curnculum 'nostre, etc., etc., elaboració de material didactic, etc. Tot aixo, que alguns nomenen
inversions immaterials, esta fet amb demagogia, evidentment,
perque és un concepte pressupostari que, a més de no incrementar el valor real del patrimoni, el que fa són uns efectes
d'increment cultural i espiritual del poble, perque té un cost
un concert. Un concert de música té un cost, pero és una
inversió en benestar social i cultural, que no es pot valorar,
no es pot mesurar. Per aixo té aquest concepte, al qual es diu
inversió immaterial, pero que té un contingut real, molt
concret i que, a més, esta a través de les exposici9llS, 1'0rquestra Simfonica, els museus. la normalització lingüística per cert, nosaltres hi hem posat una partida important, em
deman per que no n'hi ha més. Ho demani també al Ministeri d'Educació i Ciencia, perque la participació del Ministeri d 'Educació i Ciencia a altres comunitats -sobretot alla on
els interessa- en normalització lingüística, com a lIengua
oficial també d'una comunitat que forma part de I'Estat, la
participació és de l'ordre de 1.000 i 2.000 milions. Aquí no
rebem ni un duro del Ministeri d'Educació i Ciencia, i ho
hem plantejat moltíssimes vegades, pero, de totes maneres,
farem un esfor~, i I'estam fent , dins la normalització lingüística.
A més de tot el que hem parlat d 'educació que, precisament, després d'una experimentació del model educatiu -i jo
voldria dir que tenc a veure alguna cosa amb el model educatiu, com a director general d'educació, per tant, no crec que
ara es girin les coses, ja que hi vaig participar anteriorment-,
pero aquest model, a través de la seva experimentació i informació a tots els centres escolars, a totes les associacions de
pares d'alumnes, a tots els ambients escolars, hi ha hagut
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informació, sindicats, associacions, han tengut ajudes per
informar i difondre aquest model educatiu, ha estat
obert a totes les consideracions i observacions que hi
volguessin fer i, a més, s'ha experimentat, pero, efectivament, I'experimentació no pot durar eternament, i a
través d'aquesta experimentació i difusió, i de les observacions que s'han rebut, s'ha pogut veure que, efectivament, hi ha tota una serie d'ambits d'acció que són
prioritaris, en els quals és necessari actuar d'una forma
més forta, més intensa, i precisament, en aquest pressupost del 95, com a conseqüencia de tota aquesta difusió
i experimentació del model educatiu, s'ha fet una selecció i concentració deIs pressuposts d'educació.
Per aixo li deia que practicament -perque després hi
ha moltes activitats que no es poden sistematitzar, sobretot amb el poc temps que disposam-, i d'acordamb les
conseqüencies, amb els indicadors que ens dóna I'experimentació d 'aquest model educatiu, tenim una dedicació
i una concentració a la formació musical, a I'ensenyament de i en lIengua catalana i a les ajudes d'investigaciÓ, educació d 'adults -que no ens pertany, no ho oblidin,
correspon al Ministeri d'Educació i Ciencia, pero, moltes vegades, aq uest mateix Ministeri traspassa les seves
propies competencies als ajuntaments, perque s'endeutin, perque inverteixin i perque, d'aquesta manera,
s'empobreixin, pero, en realitat, l'educació d 'adults és
propia del Ministeri d'Educació i Ciencia i, així i tot,
nosaltres hi ajudam, feim unes ajudes aproximadament
de 15 milions de pessetes.
En cultura, teniu en compte que just en I'Orquestra
Simfonica, la part que correspondra, a I'any 95, al Govero sera, com a mínim, de 157 milions, haurem de
cercar més doblers encara perque l'Orquestra Simfonica
esta produint, efectivament, aquests efectes que no es
poden valorar d 'una manera material -tal volta aixo sigui
una activitat immaterial- pero és evident que l'Orquestra Simfonica, de cada vegada, esta produint un benefici
cultural més fort, que arriba a molta gen~ i fins i tot a
molts de pobles de les IIles Balears.
Exposicions a la L1onja, a la casa de cultura, exposicions itinerants. Una exposició pot ser que sigui una inversió immaterial, a dins la Conselleria de Cultura és
logic que aixo passi, no en publicitat j en coses rares de
maquillatges, no. no, són inversions immaterials molt
concretes. Una exposició és una inversió immaterial?
Sí, incrementa el nivell cultural de la gent? Evidentment, J'exposició d'en Miró, per exemple, Totes
aquestes activitats tal volta són immaterials, pero els qui
realment connecten amb el que és la cultura deis pobles
saben que també tenen una rendibilitat, j no és necessari
acudir just a aquelles qüestions reals, materials, sinó
també a les immaterials, pero amb noms j llinatges
concrets , Pero no tot són activitats immaterials, ho he
dit abans, fins i tat hi ha inversions molt concretes en
infraestructura. Pensi el que he dit del conservatori, per
al qual s'han prevists 375 milions de pessetes; les pistes

Vli'\Kl v e

;)e;);)JUj~;)

I

j~UJIJ.

JJ'* I

rü:>l:JUt; ...

poliesportives. en esports. més de 127 milions; el Pla especial
d'equipament esportiu, 58 mílions; just per citar una serie
d'exemples, a més de les reparacions corresponents a tota
una serie de centres de gestió, de centes culturals, que ha de
mantenir i gestionar la Conselleria de Cultura. VuIl dir amb
aixo que no es tracta que es pensi -jo sé que la gent no ho
pensa- que sois s'ha de fer aquesta especie de figura estrambotica, exagerada, per demostrar que no es fa res, pero pensin que la Conselleria de Cultura gestiona molts de centres
culturals importantíssims, que no són just les bibJioteques.
que no són just els arxius, sinó també d'alters, repetesc: el
conservatori, I'orquestra simfonica. els poJiesportius -Príncipes de España. Calanova), etc.; per tanto són centres de gestió importants.
En definitiva, jo cree que són uns pressuposts equilibrats,
molt selectius. perque s'han concentrat precisament en aquelIes qüestions que s~n competencia directa de la Conselleria
de Cultura, Educacló i Esports. i que té molt en compte la
Llei de transferencies, la qual ben aviat haura de debatre's
en aquesta cambra ¡que suposara una transferencia sobretot
de cultura i d'esports, o especialment de cultura i d'esports,
als consells insulars, Moltes gfllcies. Sr. President.
(El Sr. Vice-presiden! segon subslÍlueix el Sr. Presidem en
la direcció del debaO

-EL SR. PRESIDENT~
Moltes gracies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, té la paraula el diputat Sr. Damia Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President. senyores i senyors diputats. El poble no deu
res a la Conselleria de Cultura. home, no faltaria Olés, si en
una dotzena d'anys s'han ventilat quasi 30.000 miJions de
pessetes públics, del poble, és la conselleria qui té un deute
amb el poble de les lIIes Balears, perque el poble esperava.
tenint la gestió de la cultura en les propies manso en mans de
la conselleria, que protegiria el seu patrimoni, que crearia
una xarxa de cases de cultura a Eivissa i Formentera, per
exemple, que dotaria bé els museus, que protegiria els documents histories de la se va destrucció, etc .• i aixo s'ha fet? No .
Sr. Conseller, si caben unes prestatgeries a I'Arxiu del
Regne de Mallorca i fa dos mesos que són en terra i és fora
de serveí una area impo'itantíssima de I·arxíu. í voste, per
alla, no hi ha posat els peus, encara és fora de servei. se
n'ínformi. no I·arxiu. perque I'altre día es va pensar que em
referia a tot I'arxiu, com que no hi va. em referesc a una
area fonamental. els investigadors no poden investigar, en
tengui cura. perque hi cauen fins i tot les prestatgeries. 1 és
ciar. té grans projectes. té grans idees. tot és meravellós ....
no; a mi no em poden vendre aquest "mobylette", perque
aixo no em passa amb el "mobylette". no me'l poden vendre.
jo conec el terreny cultural i jo sé que la dinamica cultural
de les lIIes Balears a vostes no els deuen quasi res, quasi res.
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Per tanto si no tenen cura de protegir el patrimoni, si
no afronten la feina penosíssima d'haver d'excavar, una
cosa tan senzilla. som I'única comunitat autonoma també que no excava. som I'única comunitat autonoma que
deixa podrir els seus documents, som I'única comunitat
autonoma que no atén ni les demandes del Sr. Aznar.
imagini s, miri si li deman poc, posar e ls cents de milions de pessetes que fan falta per proLegir e l patrimoni,
e n primer \loe, de l'Església Católica, perque és importamíssim, i no només em referesc a documents, sinó a
escultures. pintures, arquitectura. etc .. pero voste. a
aixo, no hi posa els recursos que té a les seves mans, i
en canvi, els dedica. entre altres coses. a xarangues educatives i publicit,hies, i publicitaries, esta molt Olés a
veure si surt la meya foto als mitjans de comunicació, a
les nldios, a la televisió. si hi som present, que als problemes de la cultura, pot estar ben segur d'aixo, perque
tots els mitjans informatius sí que el coneixen, pero. als
centres culturals de les IlIes Balears, no hi posa els peus,
no fos ~ que em demanin recursos economics que
vull gastar per fer la meya carrera política, no per protegir documents, ni coses antigues. ni tot aixo de quatre
investigadors, ni de quatre brusquers, és la meya carrera
política, i Ji hem de reconeixer que realment ho fa molt
bé, aixo.
1 és cIar. hi ha capses de sabates ... , imaginen-se que
ve un investigador d'Europa mogut per la propaganda.
que ve 'a aquest país tan meravel!ós. que som la primera
comunitat d'Espanya, com diu el Sr. Matas, va a aquests
arxius. n'hi van, d'investigadors, d'Anglaterra. d'Alemanya, etc .. i es troba que maneja una capsa de sabates.
Aquesta és la realitat. Aixo té un cost baix, pero ni
aquest cost vol afrontar, ni aquest costo 1 és ciar, v,e aquí
a ridiculitzar la destrucció del patrimonio perque voste
és un col·laborador. alla. la coHaboració. és aquí on és
la resistencia, alla hi ha Vichy, aquí, De Gaulle. i alla
és no en Petain. en Lava!. Aixo és el que hi ha. la
col'laboració en la destrucció de la cultura, la passivitat,
la ridiculització, fins i tot les acusacions de fonamentalisme. í és cIar, els de la BBC I'altre dia es varen entregar
a un ajuntament, al de Santa Maria, a veure que era
aquest fonamentalisme de les IIIes Balears. venien d'Egipte i venien de Turquia, i era per les paraules que
s'havien dites aquí dins, perque a I'estranger es prenen
seriosament els parlaments, no és com aquí. que hi ha
un parlament ridiculitzat pel propi govern. i els va haver
d'explicar el Sr. Morro que el fonamentalisme era una
broma de mal gust que havia Ilan~at determinat conseIler aquí dins i jo die noms i lIinatges i die poble. perque aixó é ben cen i si un ridiculitza les seves própies
compelencies, quina solució els pot donar?, que pot
esperar la cu ltura de vOSle? que POl espera r el lealre?,
que pot esperar el patrimonio que pot esperar la normalització lingüística? Voste no hi esta compromes. no
n 'hi esta. no importa faci equilibris ni cerqui padrins per
a les seves ordres. El seu pressupost demostra que no té
un compromís amb el que estableix el mateix Estatut
d'Autonomia. No té una direcció general de política
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lingüística, vade retro!, política lingüística, no polititzem un
tema, que el malalta vagi fent el seu camí, que morí en pau,
que mori tranquiHament, hi donarem quatre subvencions,
quatre pastilles, quatre anestesies, una miqueta de morfina i
que Ji vagin preparant I'extrema unció i el respons; aixo és
la seva política lingüística i aixo deriva d 'una lectura atenta
d 'aquests pressuposts.
Voste. no té compromís amb res, ni amb patrimoni, ni
amb normalitzacíó lingüística, ni amb la creació d'una infraestructura moderna per a la cultura de les IIIes Balears. Per
tant, en definitiva, voste col'labora en el retard cultural d'aquest país. No te nim confianc;a en voste, te nim confianc;a en
els electors que dia 28 de maig s'h an de pronunciar; esperem
que dia 28 de maig el poble es ma nifesti a favor de la cultura
i en contra deIs qui treballen per activa i per passiva en la
seva destrucció . Moltes gracies.
(El Sr. President reprrm la dire cció del debat)o

EL SR. PRESIDENT:
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en catala, no ha estat possible, i I'excusa ha estat el seu
famós decret, Sr. Conse\ler. Possiblement no tants de
doblers i molta més eficacia en els decrets i en la seva
ordre -ha estat una ordre, Sr. Conse\ler- per a I'ensenyament en la nostra lIengua.
Una altra partida a la qual , evidentment, no s' ha
atrevit afer menció, són els 17 ridículs milions que
dedica la se va conselleria al teatre, hi ha hagut bastant
polemica a Mallorca en qüestió de teatre, pero ningú no
ha fet referencia al minvat deIs pressupostos de la Conselleria de Cultura. Jo pens que els ciutadans hem de
saber que el Govern balear, amb un pressupost de més
de 50.000 miJions de pessetes, tan just n ' hi dedica 17,
deIs quals són 16, i, com li he dit abans, 1 '5 milions els
destinen a gestion ar aquestes subvencions que els hem
de dona r; l ' 5 milions , no li sembla un poc exagerat, Sr.
Conselle r? Sera que reben moltes peticions i que han de
contestar a moltes, per a~ o , necessiten tan de materi al
d'oficin a, perqu e aquesta partida, aquest programa,
només té ac;o , 16 milions de pessetes en subvencions i
1.395.000 en material d' oficina.

Gracies, Sr. Pons. Sr. Gomil a, e l seu to rn de re plica.
EL SR. GOMILA 1 BARBER:

-

.~

"

..

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors- diputats. Sr.
Conse\ler, ha fracassat el seu model educatiu, si no, no entenem com és possible que en els pressupostos de I'any 1995
desaparegui el programa estrella de la seva conselleria, des
que voste n 'és director general. Sí que ha fracassat, i han fet
estudis que no han servit per res, que ni tan soIs s'han atrevit
a mostrar-los als grups de I'oposició. Sr. Conseller, nosaltres
li vam sol.licitar els estudis del 90, 91. 92 , 93 que s'havien fet
per realitzar un diagnostic previ de les necessitats i mancances per implantar el model educatiu propi de les IIles Balears, i que ens en va contestar el Sr. Conseller? "Per raons de
responsabilitat política, consideram que en aquests,wements
no podem accedir a lIiurar la documentació sól'Jicitada",
devien ser secrets d'estat, els secrets elel búnquer de la Monc1oa. En efecte, els treballs i els informes que el grup parlamentad sol'leita conformen una valuosa base documental, de
la qualla conselleria disposa per tal de mantenir negociacions
de transferencia, etc. És a dir. estudis, estudis, estudis que no
han servit pre res. No ha fet menció, Sr. Conseller, quan es
transferiran les competencies en educació, no n 'ha fet menció, tot i que destina una partida prou important des de fa
bastants d'anys a aquesta qüestió.
Una altra qüestió que no Ji havia esmentat, pero que crec
important, de la qual vos te ha fet menció, és I'ordenació i
I'avaluació de I'ensenyament de lIengua i cultura de les Illes
Balears. En aquest programa deu entrar el famós decret, del
qual , als tres mesos de la seva promulgació, ja s'ha manifestat
que no servia per eixamplar I'ensenyament en la nostra \lengua. ]a s'ha demostrat que a escoles, a centres púbJics, on
tothom hi esta d'acord, des deIs pares que ho han sol·licitat,
el consell escolar, el claustre de professors, fins i tot ¡'ajuntament s'hi va manifestar per unanimitat, a favor d'una línia

Patrimoni historic -vos te també n'ha fet menció- , un
any més s'ha paralitzat la política d'excavacions, fins
quan? Ja en duim nou que la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports no realitza ni una sola excavació,
fora que siguin excavacions d ' urgencia que, per ún o
altre motiu, s'han de fer. Sr. Conseller, vam veure que
la Conselleria de la Funció Pública publicava en el Butllelí Oficial de la ComuniLat Autónoma de les lLles Balears una relació de 1I0cs de feina del Museu de Menorca,
i ens en vam alegrar, perque vam veure que s'incrementava la dotació de person al de manera suficient amb
aquesta publicació deIs 1I0cs de treball d'aquest museu,
pero quan hem mirat els pressuposts per a I'any 1995,
no hi ha una dotació economica per a aquestes places
que es preveuen que hi hagi al Museu de Menorca; una
vegada més, hem quedat decebuts i ens temem que, una
vegada més, el Museu de Menorca no s'oprira .
Voste ha fet referenci a també a les inversions immaterials, Sr. ConseIler. A la compareixen¡;a que va tenir
a la Comissió d'Hisend a i Pressuposts, voste mateix,
amb les seves declaracions , va demostrar que les inversions immaterials eren una especie de calaix de sastre, que
darrera la famosa frase: "No hem incrementat el capítol
1", després veim que hi ha contractacions que es fan a
través de capítol 6, la qu a l cosa, al nostre entendre, és
una trampa pressupostaria que permet dir que no s'augmenta personal , quan les contractacions de personal es
fan via un altre capítol. Per tant, Sr. Conseller, el capítol 6 permet subvencions, permet viatges i, fins i tot,
permet contractacions de personal que, al nostre entendre, trampeja el que haurien de ser uns pressuposts ... ,
que les contractacions de personal haurien d'anar al
capítol corresponent. Moltes gracies .

5446

DIARI DE SESSIONS / Núm. 134/ FascicIe 2/28 i 29 de novembre del 1994

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Gomila. En torn de contrareplica, el conseHer Sr. Rotger té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 1
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):
Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Pons, deixi,
per favor, el Sr. Aznar i preocupi's del Sr. González,
preocupi's del Sr. González perque així tal vegada li ajudara
una mica que les coses es posin un poc bé per alla dalt; deixi
fer el Sr. Aznar, perque endemés no I'interpreta bé, ho
Ilegeix malament, voste, Ilegeix i no se n 'assabenta, i aixo
que té una formació, jo li reconec una formació cultural.
Aquí ningú no ridiculitza el Parlament, ni voste, jo tampoc
no diria que voste ridiculitzi ... , no ho crec, a vegades insulta,
a vegades no ven b~ el producte, com diu el Sr. Vidal, no
ven bé el producte, pero jo cree que tot aixo ho fa com a
oposició i que tothom es pren molt seriosament aquest parlament. No seré jo qui I'acusi, si voste insulta, insultara, pero
jo no li respondré.
Voste, dura nt sis o set anys que jo venc per aquí d'una
manera o de I'altra, ha repetit quatre coses, tata la seva oposició són aquestes quatre coses: Can ~alas; les caixes de sabates, la c1au de Muro, que el tanca per anal' a prendre un cafe,
i tanta sort que el tanca, que vol, que el deixi obert?, la clau
de Muro , i no está ni se le espera. Quatre coses són la seva
oposició, no en veig més , tot aixo és el resum, a part deis
insults, de tot el que voste ha fet quant a cultura en aquesta
cambra. Home, no em digui que Can Salas, la caixa de sabates, la c1au de Muro y no está ni se Le espera no és un bon
bagatge, no és un bon bagatge.
Voste esta molt preocupat per I'Església, i és bo, perque
té un gran patrimoni, pero no se'n tem que nosaltres ... , i ara,
amb el Ministeri de Cultura encara incrementarem les inversions en el Pla de catedrals, d'una manera concreta, concreta
i material; reparacions de retaules d'esglésies -sí, sí, en
farem els comptes, no es preocupi, demani'ls-; inversions a
dins l'Església, que n'hi ha moltíssimes i que ara les incrementarem -repetesc- perque farem un conveni amb el Ministeri de Cultura.
Xarangues educatives, home, voste no és un home d 'educació, Sr. Pons, no és un home d'educació, li ha dic, pero
amb tot el meu ... , no és un home d'educació, és un home,
Olés aviat, d'arxiu, ho dic de bona fe, no és un home d'educació, voste, i és ciar, així comen<;a a parlar de xarangues
educatives, no empri aquesta expressió quan parli d 'educació,
perque aquí, en el seu grup, hi ha professors, i bons professors, als qual no agrada, estic segur que no ho diuen, pero
que no els agrada , en utilitzar aquestes paraules de xarangues
educatives, i és que vos te no és un home d'educació .
Publicitat i maquillatge? No, i voste ho sap perfectament,
no hi ha publicitat i maquillatge o n'hi ha el mínim, pero no
és publicitat i maquillatge, i podria tornar a repetir les coses

de bessó que hi ha dins la Conselleria de Cultura, res de
res, i voste ho sap, a més, i és cIar, des de fa dos anys
no hi ha ni maquillatge ni publicitat, bé, n'hi ha el mÍnim. Sé cert que les cases de publicitat faran fallida
darrera nosaltres.
Sr. Gomila, perdoni'm, pero és que el temps és curt
a la millor no puc contestar tates les preguntes que
m'han feL No desapareix el model educatiu, per l'amor
de Déu, estic cansat de dir I'hi . Hi ha hagut una difusió,
hi ha hagut una experimentació, s'ha lIiurat tot el que
vostes m'han demanat, s'ha \liurat per escrit tot el que
m'han demanat, i no hi ha cap problema d'Estat, de
I'únic que tenia por és que m'havien amena~at per
escrit, des de la direcció provincial, que si hi havia algú
que hi hagués col'laborat fa quatre o cinc anys hi hauria
problemes, i és ciar, aixo per escrit, ha tenc, i jo protegia una mica aquesta gent perque hi havia col 'laborat i
pareixia que hi hauria .. ., pero no hi ha cap problema per
donar-liftque sigui, i ja I'hi hem donaL S'ha experimentat, pero no es pot experimentar eternament, per
aixo, li dic que els pressuposts d'enguany són més selectiu s, per que? Perque hem anat directament a allo que
indicava aquesta experimentació, que és: Ensenyament
de la nostra Hengua i en la nostra \lengua; projecte Iingüístic, per aixo va fer-se l'ordre, se'n va suprimir tota
la burocracia; I'eduqció ..infantil, fins i tat s'ha enviat,
en relació amb el que són els temes de Ilengües estrangeres .. ., ja s'ha comen~at a enviar professores a Anglaterra durant I'esti perque comencin a entrar dins el que
és la incorporació de les llengües estrangeres a I'educació infantil, quan en tenguem les competencies; formació del professorat; elaboració de material didactic en
catala, exclusivament en catala, pero ja molt enfocat i
molt concretat al que ens demanaven, d'acord amb el
model educatiu; idiomes estrangers, etc. Vull dir que no
s'ha acabat, al contrari, ara ja, en 1I0c de ( ... ) el que es
fa és realitzar allo que podem en aquest moment sense
competc.~ncies.

Sobre el teatre, és molt possible que puguem arribar
a un conveni amb el Ministeri de Cultura on puguem
incrementar les inversions.
Excavacions, home, les d 'urgencia, pero també
n'hem fet catalogació i manteniment, molt més del que
es pensa, i en el seu moment li'n donaref1l la relació
concreta i exacta; ara bé, el que no fem és abrir excavacions que després no es poden acabar o no es poden
tancar així com toca i no es poden aprofitar, perque es
pitjor, sí que hi ha hagut una contenció en aquests
aspectes.
Museu de Menorca, nosaltres no el podem obrir,
dissortadament, voldríem obrir-Io ja, ho hem diverses
vegades, pero el Museu de Menorca no és nostre, és de
Madrid, és del Ministeri de Cultura, a veure si ens entendrem qualque dia.
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De les inversions immaterials, no vull tornar a repetir tot
el que els n 'he dit, no ha vull tornar a repetir perque estic
segur que el Sr. President em cridara l'atenció, perque ja
esta vermell, pero orquestra simfonica, formació del professorat en catala, elaboració de material didactic, elaboració
de programes pro pis, ajudés a la investigació -ajudes, beques, programes informatitzats, ajudes a les escoles de música,
beques de formació musical, Voltor: 20 milíons de pessetes,
fires internacionals, exposicions, ajudes a educació d'adults,
restauració de fa<;anes, ajudes a projecte lingüístic, setmana
del mestre -avui se'n lIiuren els premis, per cert-, esdeveniments esportius (Princesa Sofia, concurs d'hípica), centes de
perfeccionament i formació esportiva. Totes les inversions
immaterials que produeixen aquests beneficis culturals que o
es poden mesurar ni quantificar, aquestes inversions tenen
noms i llinatges. Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Rotger.
Passam al torn de fixació ele posicions. Pel Grup MIXT,
Sr. Peralta, té la paraula.
EL SR. PERALTA I APARICIO :
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La
veritat és que es fa difícil en aquest debat d'avui sortir aquí
únicament i exclusivament a fixar la posició, després d'haver
sentit allo que aquí s'ha sentit, sobretot per part d'un deis
dos portaveus que hi han intervengut, aquell que ho ha fet en
primer Iloc, en presentar aquesta esmena a la totalitat en
materia de cultura.

,;.

Jo he de dir als portaveus deis grups que han presenfat
aquestes esmenes que no puc subscriure en la totalitat allo
que s'ha presentat i el que aquí s'ha dit. encara que s'ha de
dir que moltes vegades el que es presenta és mo!.tAiferent
del que es diu, no és exactament el que es diu; fins i tot, com
ja s'ha dit en altres debats, i cree que cada vegada es repeteix
més. moltes vegades, els portaveus que surten ni tan sois
diuen alió o expressen moltes vegades el sentir del que representen, el seu grupo JO he de dir de la intervenció que ha fet
aquí d'un els dos portaveus per defensar la seva esmena que,
la veritat, ho ha dit el conseller i jo ho he de subscriure més
amplament, practieament podria fer o repetir aquestes intervencions practicament de memoria, perque hi ha coses que
ja me les sé absolutament de memoria. L'única cosa que
m 'ha estranyat avui, a part de les capses de sabates, a part
d'altres coses que hi han sortjt, i amb algunes de les quals
estic d'acord, amb altres, no, és que no hagi sortit el plat de
la liebre, coses que hem sentit mohes vegades. El que passa
és que mol tes vegades aquestes coses es diuen tan, tant i tan
perque hi ha necessitat de dir-les molts vegades perque sembli que tates elles són veritat, perque, home, després d'algunes intervencions que hi ha hagut en dies passats, i no m'hi
vull referir perque avui no és el tema, que aquí s'han fet
aquí dalt, en aquesta tribuna, per part del portaveu, en
aquest cas del Grup Socialista, la veritat és que com que el
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que aquí s'han dit han estat afirmacions que faltaven
totalment a la veritat, sembla que s'han de repetir moltes vegades perque sembli que són veritat.
EL SR. PRESIDENT:
Procuri fixar la posició, Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Sí, Sr. President, tractaré d 'anar al tema .
Ja he dit al principi que se'm feia difícil perque s'ha
parlat aquí d'una serie de coses.
Amb materia d'arxius, hi podem estar d'acord, sí, hi
podem estar d'acord, que a la millor no es fa el suficient
per als arxius de la nostra comunitat autonoma. En
materia de biblioteques, no tant; he dir que s'hi ha fet
un esfor<; important durant els darrers anys per part de
la conselleria.
Pel que fa al patrimoni ele I'Església Catolica, si bé
és cert que aquest patrimoni necessita moltes més inversions que les que s'hi han fet fins ara, també he de dir
que se n 'hi han fet algunes, d 'aquestes inversions, i
algunes d'importants: tenim l'exemple de la catedral de
Menorca. on s'han fet inversions realment importants,
j tenc entes que hi ha previst fer-se intervencions importants, com és el claustre del seminari, també a CiutadeIla, perque sembla que ja hi ha un acord perque hi hagi
una intervenció important de la conselleria, pero, escolti, l'Església Catolica també n'hi ha d'aportar i posar-hi
qualque cosa, no és únicament i exclusivament obligatori
o únicament i exclusivament necessari que sigui la Conselleria de Cultura qui n'hi aporti, i l'Estat, que hi aporta?, esta transferit, bé, sí, pero, com va fer-se aqueixa
transferencia, evidentment, si la Conselleria de Cultura
hagués de fer totes les coses que aquí es demana que
s'han de fer amb les dotacions que varen srr transferides
per Madrid, evielentment, el que es faria no seria ni una
quarta part del que es fa, i a<;o és la pura realitat.
I el Museu de Menorca. senyores i senyors diputats?
El Museu de Menorca, que jo recordi, la Sra. Ministra
de Cultura va adquirir uns compromisos públicament
que jo fjns ara no he vist que s'hagin complert. Per tant,
es veu que ac;o és una malaltia que esta molt es tesa per
dins un determinat sector polític d'aquest país, d'aquest
estat que es diu Espanya, on aquest cert partit polític,
perque després no vull que s'entengui que hi ha
aHusions, ( ... ) molt, pero molt a allo, a les mentides que
moltes vegades hem de sentir des de alt d 'aquesta tribuna hem d'afegir promeses que no s'han complert, com
ha estat I'exemple d'aquesta senyora que va dir que faria
ac;o i allo i el Museu de Menorca -crec- acabara aquesta
legislatura i no podra obrir-se, i puc assegurar que no
podra obrir-se no per culpa de la Conselleria de Cultura
del Govern d'aquesta comunitat autonoma, sinó fona-

5448

UtAKt UI:: :sr..:S:SlUN:S

I

Num.

U4 I

rasclcle

mentalment per culpa del Ministeri de Cultura del Sr. Felipe
González; la Sra. Alborch segurament no complira el compromís que va acordar o que va dir en el seu dia quan se Ii'n
va omplir la boca, no sé si feia campanya electoral o no, el
fet és que no ha complira.
Quant que els parlaments es prenen o no seriosament,
pe rque aq uí e'ns diu que es fixi la posició sobre aquestes
qüestions, ha me, hi ha exemples ... , si vo l que agafem models
de l parlament italia o models del parlament japones, els
podem agafar. L'altre dia ja vaig donar una pista sobre per
on podien anar les coses.
En materia d'excavacions, home ...
EL SR. PRESlDENT:
Vagi acabant, Sr~ Peralta, per favor.
EL SR. PERALTA I APARICIO:
Acab tal d'una, Sr. President.
En materia d 'excavacions, he de convenir que mentre la
situació sigui la que hi ha, l'actual, quant a possibilitat de
dotació economica, com és el cas de Menorca, que no s'hi
pUK-ui obrir el Museu, consider que esta bé que de moment
les coses estiguin enterrades i que no surtin afora, perque,
al final, no sabríem, de moltes d'aquestes coses que sortirien
afora, on anirien a parar.
En definitiva, quant a la primera esmena a la totalitat,
diré que el meu vot no sera positiu, la votaré en contra,
quant a la segona, no la votaré a favor. Moltes gracies.
EL SR. PRESlDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup PP-UM, Sr. Jaén, té la
paraula.
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Voy
a intentar fijar la posición del grupo nuestro en estos cinco
minutos que nos corresponden en el debate. Diré, para iniciar la intervención, que uno tiene una concepción de lo que
es una enmienda a la totali.dad y esa concepción no se corresponde con el debate que 'hay aquí, eso pasa año tras año.
Una enmienda a la totalidad es aquella que sirve para exponer grandes líneas de política de los grupos que están en la
oposición, que es una alternativa, y no entrar en cuestiones
concretas, como siempre se viene haciendo, que para eso
están las enmiendas parciales que se presentan a los presupuestos. He podido tomar una serie de notas mientras intervenían los grupos políticos y a ellas me he de referir.
Se ha hablado del modelo educativo, de las inversiones
inmateriales, el organigrama de la conselleria, en definitiva,
de la dirección general nueva, del Museo de Menorca -y ya
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no sé cuántas veces van-, de preparar las transferencias,
de la educación de adultos, de excavaciones, de patrimonio, etc.
¿Cuál es la postura de nuestro grupo al respecto? El
modelo educativo, cabe decirlo, ya se ha expuesto más
de una vez, comienza con un estudio de lo que técnicamente se llama el diagnóstico de las condiciones previas,
se estudia el entorno lingüístico, sociológico, geográfico, etc. y a partir de ahí se hace un diagnóstico, a continuación se hace un planeamiento de lo que tiene que ser
eso, con posterioridad a ese modelo, como está conformado, se hace operativo, se pone en marcha, y, por
último, se evalúa y se recogen esas opiniones que expone
el conseller de distintos agentes (padres, sindicatos, etc.)
que aportan cuál es su parecer a este particular y que se
incorporan como mecanismos de leed back a lo que es
el programa este. Que no exista partida concreta, como
antes se decía, no significa -ya lo ha explicado el conseIler- qu~ abandone esto, ni mucho menos, significa
que está prácticamente conformado y que, afortunadamente , esperamos que cuanto antes mejor, no como
quisiéramos nosotros, pueda ser realmente operativo.
Tengo que referirme también al tema del Museo de
Menorca. Yo no sé cuántas veces se ha anunciado la
apertura, pero es pero qu cuanto antes se haga y que no
haya u~a co n ignación específica para personal no
significa que n e pueda contratar, porque en lo presupuesto de la omunidad hay una partida para personal
eventu al y, con cargo a e as partida de personal even tual , e puede n contratar. evidentemente, tanto personal
laboral como funcionarios, en función de los créditos
que tiene consignados esa partida.
Hay una referencia que también suele ser monocorde
y habitual, la referencia a la educación de adultos, que
entre en la competencia -ya se ha contestado- el Ministerio de Educación, e incluso se ha dicho que esa competencia se ha dado a los ayuntamientos, bueno, lo que se
les da es la carga, y decir, como ejemplo, que esa competencia, como no está transferida a los municipios, en
Menorca, al consell insular y a los municipios, les cuesta
en torno a 100 millones de pesetas. cantidad que, por
supuesto, no viene transferida en la participación que
tienen las entidades locales en los tributos del Estado.
Excavaciones. Yo creo que no es ajustarse a la verdad
decir que no hay excavaciones. Aquí comparto el criterio expuesto por otro portavoz, y por otros portavoces
en otra ocasión, de que mientras no existan posibilidades
para que lo que se excave pueda estar bien conservado
con posterioridad, catalogado, etc., más vale no iniciar
más excavaciones. Son ganas de excavar y excavar para
que luego a todo lo que salga no se le pueda hacer ninguna actuación de conservación.
Hay una referencia que también se ha hecho al capítulo 6, que se contrata personal. Bueno, hay un decreto -
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no recuerdo la fecha- ... , el Decreto 1445, que permite contratación de asistencia técnica yeso no es ninguna violación del
capítulo 1, eso es contratar personal, pero no personal en
régimen laboral.
Yo creo, por tanto, que esta conselleria, con los cuatro
grandes programas que tiene, las transferencias educativas, el
programa relativo a la propia secretaría general técnica, el
programa de cultura ( ... ) general y el cuarto programa, relativo a actividades deportivas, refleja el sentido de la conselleria
dentro de esos límites presupuestarios que tenemos.

'.0;

Otras referencias respecto a conservación de patrimonio,
archivos, bibliotecas creo que ya están más que especificadas
por nuestro grupo y que desgraciadamente, por lo que son
nuestros presupuestos, no caben, porque no es posible, grandes inversiones en esa conservación. Seguramente que con la
correspondencia y con la colaboración del Ministerio de
Cultura, que tiene un presupuesto mucho más sustancial,
estos convenios que se pudiesen hacer servirían para que ese
gran patrimonio, ese legado de la Iglesia Católica se siga
conservando y las futur as generaciones puedan disfrutar de
él como lo hacemos actualmente nosotros. Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Jaén .
Passam ara al debat número 13, que és un debat de globalitat, que correspon a I'agrupació d'esmenes deis programes 4220, Sistemes i plans educatius, i 4510, Direcció i serveis generals de la conselleria. Per defensar I'esmena 4433,
del Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. Vida!'
EL SR. VIDAL 1 JUAN :
Gracíes, Sr. President. Senyores diputades, seny..DfS "diputats. Em toca a mi, com a membre del Grup Mixt, defensar
aquesta esmena, que, endemés, esta formulada per aquest
diputat.

f
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Bé, varem sentir ja quan el debat de I'estat de la Comunitat Autónoma que el Sr. President de la Comunitat, amb tota
bona voluntat i avanc;ant-se un poc al futur, va parlar de la
creació i posada en funcionament, perque pareixia que ja
estava fet, d'una biblioteca pública a Formentera . L1avors,
nosaltres varem creure que, amb les propostes de resolució
a presentar, era important fer-nos ressó d'aquesta voluntat
del nostre Molt Hble. Sr. President. Per tant, varem formular
aquesta proposta de resolució, i no en diré sorprenentment,
perque no és així, peró la va votar en contra el grup majoritarí, el Grup PP-UM, i en canvi, varem tenir la sort -perque,
en matematiques i en democracia, ja se sap, perque varen
tenir més vots- que aquesta pro posta de resolució fas aprovada. Aleshores, per més satisfacció, ara sabem que fins i tot ja
hi ha hagut contactes amb l' Ajuntament de F ormentera; des
fa temps, ja em va informar el Sr. Batle d 'aquella illa que
fins i tot tendrien un 1I0c on albergar aquesta biblioteca. Per
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tant, crec que demanar que específicament es destini
una partida a la creació i posada en funcionament d'aquesta biblioteca pública a Formentera, en compliment
de la proposta de resolució aprovada per aquest parlament en data 6 d'octubre del 94, no és demanar, com
diuen en castella., peras al olmo, i que consti que tots
sabem el que passa, perque així funcionen també en
democracia les coses, no les plomes, peró sí que I'exit
se I'apunta el mateix Partit Popular que va votar en
contra aquella pro posta de resolució , peró precisament
votar ara a favor la dotació convenient, i que crec que
no és desorbitada, o mirar de transaccionar una esmena,
si es que un s'equivca en la qüestió de les xifres, crec
que mereix que s'hi doni suport, no només per tata la
cambra, em referesc a la resta de diputats que hi varen
donar suport, sinó perque en aquell moment, no sé per
que, la varen votar en contra, pero que avui crec que no
hi ha d'haver cap inconvenient que la votin a favor.
Aprofit -amb el permís del Sr. President- per fixar
la posició, almenys la d'aquest diputat que intervé pel
Grup -i així no ens confondra ningú- Parlamentari Mixt
en aquest debat, hi intervenc tot sol en om del Grup
Parlamentari Mixt, peró que, naturalment, del que diu
en aquest moment, només se'n pot fer responsable ell
mateix, que, del bloc bastant nombrós d'esmenes que
. presenta el Grup Socialista i el Grup PSM i EEM, donarem suport a moltes d 'elles i concretament' -si tenc
temps-, i referida al Grup Socialista, aquest diputat veu
molt bé donar suport a les escales d'adults a Menorca;
a I'esmena referida al conveni amb centres d 'ensenyament per a la implantació del cata la a les escoles, que
pertany al PSM i EEM; també a la construcció de I'institut de Ferreries, que és una esmena del Grup Socialista; al programa de suport a I'extensió de catala a I'escola, que és modesta quant a xifres, és de tres milions de
pessetes, que de mana el PSM i EEM; a la concertació
amb institucions públiques i privades per a la formació
del catala per a adults, que és una esmena també del
PSM i EEM, de 4 milions de pessetes; a I'~ugment de les
subvencions per a les escales municipals de música, que
també el Grup PSM i EEM presenta; a la que per a
escales municipals de música presenta el Grup Socialista; a la que demana que s'obri una partida d'afectació
per al conservatori de Menorca; a la creació de la biblioteca pública de Formentera, que coincideix amb la que
presenta el Grup Parlamentari Mixt,jo hi deman un poc
més, jo entenc que es poden agrupar les dues, perque
supós que si no va endavant una, no hi anira I'altn, per
tant, quasi és obvi que en parli; a I'S milions de pessetes
per a la creació d'una filmoteca a les 1I1es Balears. Llavors faré més via perque n'hi ha moltes que estan agrupades. Ara tenia el xip posat a totes aquestes de rebuig,
ara veurem si canviam el (... ) També a la dotació d'arxius municipals de Menorca, per als quals demana 2
milions de pessetes el Grup Parlamentari Socialista, a la
restauració de documents, arxius municipals, de Menorca, també del mateix grup; a I'edició de catalegs per a
aquestos arxius municipals de Menorca, 1 milió de pes-
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setes, del mateix grup; a I'ordenació deIs arxius municipals
d'Eivissa i Formentera, 2 milions de pessetes; a la restauració
de documents en els arxius municipals d'Eivissa i Formentera , que lambé presenta el Grup Socialista; a I'edició de eatalegs pe r a ls mateixos arxius municipals de les Pitiüses, que
prese nta el Grup Socialista; a I'ordenació d'arxius municipals
de Mallorca; als arxius municipals de Mallorca, per a restauració de documents, publicació de catalegs, arxius privats i
ordenació, i les altres no les votarem en contra ... , vaja, no les
votaré en contra, pero aquest diputat s'hi abstendra, a la
votació. Moltes gracies, Sr. President.

(El Sr. Vicc-prcsidcnl primcr substiLUcix cl Sr. Prcsidcnt en
la direcció del dcbati
EL SR. PR E SID E NT:
Gracies, Sr. Vid~1.
Per part del PSM i EEM, s'hi ma ntenen les esmenes
3900, 3881, 3947, 3901, 3941, 3882 i 3880. Per defe nsar-Ies,
té la paraula el Sr. Gomila.
EL SR. G OMILA 1 BARBER:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Una
serie d'esmenes al programa de sistemes i plans educatius
que pretenen incidir en una serie d'aetuacions en que tant
els ajuntaments com els consells insulars dediquen uns esfor<;os prou importants.
Actuacions com són la potenciació de les ajudes a les
escoles d'educació infantil, val a dir que I'ensenyamnet de
zero a tres anys és en aquest rrioments, gairebé en la seva
totalitat, de caire privat i moltes vegades de caire voluntarista
de part deis pares deIs alumnes que volen que els seus fills
vagin o facin ensenyament infantil. Aquí els ajuntaments i
els consells insulars dediquen esfor<;os molt importants per
tal que es puguin mantenir aquestes escoletes, i els ajuts que
arriben des de la Comunitat Autonoma nosaltres creim que
són del tot insuficients .
Una altra esmena per aconseguir la implantació del catala
en els centres d 'ensenyament, que faci avan<;ar la nostra
lIengua, que sigui utilitzada com a vehieular a I'ensenyament
ales Illes Balears, és una que permetria a molts de centres ... ,
hem de dir que els centes privats de les IIIes Balears són els
que hi tenen menys implantació de la nostra lIengua , i per tal
de promoure, per tal d'incentivar aquests centres, nosaltres
preveim una dotació de 100 milions de pessetes, a aquesta
qüestió .
Una altra qüestió a la qual la eonselleria dedica molts
poes esfon;os i que també qui fa possible que en els pobles
de les IHes Balears hi hagi edueaeió per a adults..., veim com
la nostra conselleria només hi destina 15 milions de pessetes;
a~o, per a les escoles d'adults de Menorca, representa una
psicologa a mitja jornada, quan a nosaltres ens sembla del tot
insuficient, perque s'ha d'atendre, en el eas de Menorca,

2.000 alumnes, suposam que a Mallorca seran molts més
i a Eivissa, també una quantitat similar. Per tant, els 15
milions que hi destina la Comunitat Autonoma són, a
totes vistes, insuficients.
Una esmena de 10 milions per ajudar les escoles
municipals de música. També creim que qui es tira
endavant.. ., que van sempre a carrec deIs pressupostos
deIs ajuntaments i, per tant, la Comunitat Autonoma
n'hi hauria d'aportar.
l I'esmena més important a aquests programes és
una esmena de 600 milions de pessetes que nosaltres
volem que vagin als consells insulars. Nosaltres creim
que les transferencies que hi ha hagudes en aquests
moments o que hi haura a partir de dia primer de gener
són del tot insuficients, per a<;o, creim que la conselleria
hi hauria de destin a r 600 milions de pessetes, els quals
nosaltres detreuríem del capítol 6. De totes maneres,
estam o~s que si es considera que no han de ser exactament d' aquest capítol, que puguin sortir d'un altre.
Pero vull explicar que del capítol 6 salvaguardavem les
inv e rsions qu e es preveuen en mat e ria esportiva per no
malmetre les e xpectatives que hi ha posades en la Universiad a , en els jocs olímpics universitari s de I'any 99,
que s'han de ce lebrar a Palm a , que així i tot, totes les
inversions que preveu--Ia conselleria en aquest ca pítol no
afectarien per res el tema d'esports . Nosaltres creim que
les transferencies que hi haura en materia de cultura i
es po n s sera n de l tOl ins ufi eients, va l a dir que la majori a
de les qua l són tras pas ades als consells insulars, é a
dir , que d ' un capÍlol. e l de culLUra. que té més de 3.000
milion de pessetes , JU Sl e' n lraspassen 1.000 a ls conse lls
insulars, i els consells insulars hauran de gestionar cultura i esports, o bona part d'aquestes materies, mentre la
conselleria només gestionani educació , i hem de tenir
en compte que encara no hi tenim competencies. Per
tant, nosaltres creim que la cultura s'hauria de gestionar
des de I'administració mes apropada al ciutada, nosaltres
creim que s' ha uri a de gestion a r des deIs conseIls insulars, per a<;o, entenem que se'ls haurien d'incrementar
les seves competencies o la previsió que hi ha de les
transferencies en materia de cultura almanco en el 50%
més que el que s'hi preveu . Per a<;o, proposam que el
Parlament aprovi aquesta esmen a de 600 milions de
pessetes, per a un a' millor dotació deis consells insulars.
G racies .
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Gomila.
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, s'hi
manten en les esmenes 4270, 4258, 4253, 4254, 4123,

4091,
4295,
4304,
4314,

4323,
4296,
4305,
4315,

4325,
4297,
4306,
4316,

4290,
4298,
4307,
4317,

4289,
4299,
4308,
4318,

4291,
4300,
4309,
4319,

4292,
4301,
4310,
4320,

4293,
4302,
4311,
4321,

4294,
4303,
4313,
4322,
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4312,4326 i 4327. Per defensar-Ies, té la paraula el Sr. Tejero.
.)

.

EL SR. TEJERO 1 ISLA:

Grades, Sr. Presiden/o Senyores i senyors dipulals. Este
grupo tan numeroso de enmiendas, como se ha comentado,
casi conformarían un bloque de enmiendas a la totalidad, en
concreto.a estos dos programas, Sistemas y planes educativos
y el otro, Dirección y Servicios Generales de Cultura y Educación . Me centraré básicamente en algunas a las cuales en
concreto se ha hecho mención específica aquí y a una, a la
que no se ha hecho mención. pero sí que' nos gustaría incidir en ella.
En primer caso, respecto a las escuelas de música municipales. se ha hablado en la enmienda a la totalidad de ellas.
Evidentemente, la propia LOGSE , que tantas veces se cita
pero con tan poco fundamento a veces, establece unos niveles de competencia, tanto municipales como ... , de cara a los
conservatorios, como de duración superior, que seria universitaria . Nosotros entendemos que una comunidad autónoma
en donde los ayuntamientos están haciendo esfuerzos importantes año a año, que tienen una tradición musical en las tres
islas, entendemos que suficientemente relevante, sí que vale
la pena que la Comunidad Autónoma hiciese, en este aspecto, una adición importante, que es la que nosotros planteamos. La formación musical de todos los niños y niñas -y de
no tan niños y de no tan niñas- no solamente compete a la
Comunidad, no sólo compete a la administración educativa,
sea la que sea, sin a la comunidad educativa, y dentro de la
comunidad, entendemos que la Comunidad Autónoma debería tener una sensibilidad mayor. En este ámbito en concreto, otra de las enmiendas que nosotros presentamos, que
viene referida al conservatorio de Menorca. recientemente,
hace muy pocos días, la directora del conservatorio expresaba sus dudas del funcionamiento correcto de los conservatorios, porque a veces hacemos grandes soflamas d~ándes
edificios, pero evidentemente lo que importa no es el continentes, sino el contenido. entonces. entendemos que sí que
vale la pena el hecho de dotar en un momento determinado
a los conservatorios no tanto de edificios, sino de presupuesto ajustado y de personal adecuado y suficiente, que es, en
cualquier caso, lo que los responsables demandan .
Otro de los grandes temas de que se ha hablado y que,
evidentemente, también tiene que ver con el ámbito de la
educación, es el de la formación de las personas adultas,
entendiéndose por personas adultas todas las personas que
han terminado de una forma más o menos parcial sus estudios básicos o que quieren perfeccionarse posteriormente en
algún ámbito de su formación. Evidentemente, la competencia, como se ha comentado, es de la administración educativa
respecto a la formación básica de las personas que no hayan
adquirido una formación general básica, como se denominaba entonces, en el caso de ahora, una formación básica de
ciudadanos. Lo que la realidad ha ido por delante de las
propias instituciones, posiblemente de todas, y la institución
más cercana a los ciudadanos han sido los ayuntamientos,
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que han sido quienes han fomentado y llevado a cabo
programas específicos de ayuda y fomento de actividades con personas adultas, actividades con personas adultas que no sólo se han de referir a su formación digamos
académica, sino a otra serie de actividades que, evidentemente , a medida que el tiempo y la sociedad ha avanzado, se han creado nuevas necesidades y la respuesta la
están dando los municipios, fundamentalmente. Si tenemos en cuenta que del presupuesto aproximado total de
adultos que sí que compete a la Comunidad Autónoma,
entre otras administraciones, la Comunidad Autónoma
aporta aproximadamente el dos y poco del total, nos
parece que sí que tendría un nivel de sensibilidad importante de cara a las personas adultas. si sabemos que
nuestra comunidad es de las que mayor nivel de analfabetismo funcional tiene de todo el Estado español.
Por último, me gustaría comentar una enmienda
específica referida a la isla de Menorca. es sobre la
construcción de un instituto en la población de Ferreries. Para el presupuesto de 1995. el Consell Insular de
Menorca ya ha aprobado una cantidad significativa, el
Ministerio de Educación y Ciencia también tiene aprobada una cantidad significativa y nosotros solicitamos
que la Comunidad Autónoma apruebe una cantidad para
la construcción de este centro. En cualquier caso, entre
las tres administraciones, con la petición que hacemos,
no llegaría a la mitad del coste de un ayuntamiento que
tiene realmente problemas financieros y este curso, este
año 95, la mayor parte, por no decir toda su inversión,
va a ir destinada a la financiación del coste de este centro. centro que se contempla actualmente como centro
de secund'aria y que cuenta aproximadamente con unos
150 alumnos que en este momento se desplazan a otros
lugares. Vale la pena recordar que el acuerdo de toda la
corporación en pleno de seguir adelante con este proyecto posiblemente pueda servir -debería servirnos a
todos- como aval para aprobar esta enmienda.
Como se ha dicho aquí ya . en una com~nidad que en
12 años. en la Conselleria de Cultura. Educació i Esports, se ha gastado casi 30.000 millones de pesetas y
que este año tiene un poco más del 10% de estos 30.000
millones, sí que entendemos que valdría la pena hacer
este esfuerzo, y evidentemente todas estas enmiendas
que presenta el Grupo Socialista va referidas a modificar, como se ha dicho en algún momento por otro portavoz , presupuestaria mente. tanto desde el punto de
vista de afectación como de adición, como de supresión,
modificar, digo, presupuestariamente en el sentido de lo
que el Grupo Parlamentario Socialista entiende que
debería incidir.
Asimismo, aprovecho para decir que las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario o PSM i EEM,
así como la presentada por el Grupo Mixto, contarán
con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista . Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Tejero. Pel tom de fixació de posicions, té la
paraula, en nom del Grup PP-UM, el Sr. Jaén .
EL SR. JAÉN I PALACIOS:
Muchas gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados, en
cinco minutos va a ser muy difícil -y me disculparán que
no me pueda referir a todas y cada una de ellas- y, por tanto,
no lo entiendan como ningún menosprecio a entrar en el
debate de alguna enmienda porque es imposible, como digo,
y me referiré a las que entiendo que son de mayor consistencia.
Respecto de la primera, que ha defendido el diputado Sr.
Vidal, tengo que manifestarle lo que ya dijimos en trámite de
ponencia y de corrjisión. Evidentemente, hay un acuerdo
adoptado por el pleno , en el debate sobre el estado de la
autonomía, en el debate de política general, sobre este
particular, y está pendiente de cumplimiento, pero yo tengo
que decir que también está pendiente de cuantificación el
proyecto . Que haya una posibilidad de modificar créditos
por la vía normal del texto articulado del proyecto de presupuestos, y yo le pediría que con esa voluntad, siempre, de
negociación, que le caracteriza, aceptase una enmienda de
t:ransacción que afecta~ía a la propia suya, a la número 4433,
referente a la creación y puesta en funcionamiento de la
biblioteca pública de Formentera, y también afectaría a la
4123, que es del Grupo Parlamentario Socialista.
Nosotros hemos de comunicarles que están muy adelantadas las conversaciones con el Ministerio de Cultura, y que
esperamos una pronta respuesta -espera el Conselle~· una
pronta respuesta- a la petición que recientemente ha formulado a la Sra. Ministra. Por eso, para empezar, creo que no
estaría nada mal que hiciésemos una dotación de crédito
para cumplimiento, como digo, de esa resolución, y transaccionaríamos la cuantía, en principio, sin perjuicio, como
digo, de su modificación presupuestaria, por un importe de
5 millones de pesetas. Si esto le basta, más la voluntad expresada en el pleno, me parece que sería una buena transacción
y una voluntad que este pleno manifestaría para que, en
Formentera, esa biblioteca pública sea una realidad cuanto
antes. La Mesa ya tiene conocimiento de esta propuesta de
transacción.
'.

En relación a la educación de adultos, ya hemos manifestado, en el debate a la totalidad, cual es el sentir de nuestro
grupo. Nos parece que es una dejación del Ministerio de
Educación y Ciencia, y que en el tema del analfabetismo
funcionarial, este Gobierno no tiene ninguna responsabilidad.
Sólo faltaría que los índices de analfabetismo funcionarial,
muy altos en la última encuesta, y tradicionalmente muy
altos por otros motivos sociológicos, este Gobierno, como
digo, no tiene ninguna responsabilidad en los mismos.
Hay otras enmiendas que no podemos aceptar con carácter general, porque implican una disminución de algunos

créditos que van destinados a inversiones y, por tanto,
no podemos aceptar su aprobación. Asimismo, con
referencia a una en la que el Sr. Tejero se ha detenido
con detenimiento y lo ha hecho porque no podía ser de
otra manera, referente al instituto de Ferreries, yo comparto con él que esto es una auténtica vergüenza, que
quien tiene la competencia en materia de educación deje
el muerto a quien no tiene la competencia. Ahora resultará que esta Comunidad Autónoma tiene que crear
institutos cuando no tiene competencia en ninguna materia educativa. Ya hay un esfuerzo, que usted conoce,
del Consell Insular de Menorca, que con una voluntad
muy especial ha asumido un compromiso de que el
instituto de Ferreries sea una realidad. Entonces esperamos que el Ministerio de Educación reconsidere su
postura y aporte una cantidad importante a la creación
y puesta en funcionamiento del Instituto de Ferreries.
Hay otras enmiendas que hacen referencia a otros
transferencias en materia de deportes, y otros aspectos que nos parece que tampoco podemos apoyar, bien porque ya hay una consignación presupuestaria al efecto, bien, como antes decía, porque hay
u na baja en capítulos de inversiones. Me refiero al tema
de los archivos privados, me refiero a un número de
enmiendas importante, que empieza en la 4290. y acaba
en la 4310 Y que se refieren a programas de señalización
en distintos municipios, Alcudia, Fomalutx, Banyalbufar, Andratx, Ses Salines, Santanyí, Felanitx, Manacor,
Sant Lloren~, Son Servera, Capdepera, Arta, Santa
Margalida, Muro y Pollensa, todas ellas, por esa afectación que antes decía y porque además hay una transferencia, que está en trámite en este Parlamento, en materia de cultura a los Consejos Insulares, serán ellos, en
definitiva, los que hayan de responder a esos requerimientos si sus presupuestos lo permiten.
aspecto~ncretos :

Hay otro grupo importante de enmiendas, que se
inician en la 4313 y que finalizan en la 4321, respecto a
archivos municipales. Será también una competencia de
los Consejos Insulares, y la experiencia que se ha hecho
en Mallorca, muy importante, debe continuar, por la vía
de la colaboración, entre municipios y Consejos Insulares.
Por último, todas aquellas que se refieren a lo que es
una transferencia a los Consejos Insu lares, que antes
comentábamos, tampoco les podemos dar apoyo. Me
refiero, en concreto, a la 4326 y a la 4327, todo esto,
como sabemos, son los programas que hacen referencia
a las transferencias en materia de cultural, animación
socio-cultural, etc., a Menorca, a Mallorca, a Ibiza y
Formentera. Deben figurar ahí, lo que se transferirán
sus cuantías a los Consejos Insulares si es posible -y esta
es la voluntad política de nuestro grupo- a partir de
primeros de enero, que es cuando esperamos que esté
vigente la ley en tramitación de atribución de competencias a los Consejos Insulares. Gracias.
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(El Sr. President repren la direcció del debat)o

1:

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Jaén. Hi ha dues propostes de esmenes que,
abans de continuar el debat, demanaré exclusivament si
accepten o no la transacció, és a dir, que la contestació és
molt senzilla, un sí o un no. Una és una esmena transaccional a I'esmena 4433, del Grup Parlamentari MIXT, que té
alta a secció 13, centre de cost 13101, subprograma 455001,
subconcepte 620003, alta cinc milions de pessetes, i baixa
secció 13, centre de cost 13301, subprograma 457001, subconcepte 640000, baixa cinc milions de pessetes. L'altra seria
una esmena transaccional a la 4331, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, que seria també a la secció 13, centre de cost
13115, subprograma 455006, subconcepte 640000, alta un
milió de pessetes amb baixa a secció 13, centre de cost
13202, subprograma 422007, subcol1cepte 640000, baixa
també un milió de pessetes.
Sr. Vidal, esta d'acord amb la transacció?
EL SR. VIDAL I JUAN :
Sí, Sr. President, i esper explicar-ha lIavors, al lorn corresponent.
EL SR. PRESIDENT:
No hi ha torn per explicar.
EL SR. VIDAL I JUAN :
No, ho puc explicar?
EL SR. PRESIDENT:
Només deman l 'acceptació o no de la trans.a«dó, Sr .
Vidal.
EL SR. VIDAL 1 JUAN :
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L'altra transacció que es pro posa a I'esmena socialista, la 4331, que fa referencia a impuls de la lIengua
catalana, el nostre grup demanava una alta d'un milió
cent, en el mateix concepte el Grup Parlamentari Popular ho diu d'un milió, hi ha una diferencia de cent pessetes, i per cent pessetes, no hi tenim cap inconvenient.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Valenciano, puc entendre, dones, en canseqüencia, que la 4123 seva també queda englobada dins aquesta
transacció? Gracies.
Passarem ara al debat 14, de globalitat al programa
4550, protecció, promoció i difusió de la cultura, que
també es fara conjuntament amb la secció 71, institut
d 'estudis balearics. Per defensar, en primer Iloc. les
esmenes del Grup Parlamentari MIXT, que són la 4410
i la 4407, té la paraula el diputat Sr. Vidal i Juan.
EL SR. VIDAL 1 JUAN :
Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats.
Bé, aquesta esmena -esper que no sorprengui- i esper,
ara sí, poder explicar per que. Bé, com saben, i aixó ho
saben tots els diputats d'aquesta Cambra, i sobretot els
diputats de les Pitiüses, es va arribar a un acor-d que la
restauració del Castell d'Eivissa -un acord que es va fer
al propi Consell Insular i que també es va prendre aquíes duria a terme amb un conveni amb la intervenció de
I'administració general de l'Estat, del Consell Insular
Pitiús, i de la própia Comunitat Autónoma. Avui mateix, venia a la premsa d'Eivissa una notícia que ja, més
o menys, es va anticipar el dissabte, on, en els pressuposts del Consell Insular, no es destinava cap partida
específica, enguany, per al 95, millor dit, a causa que
l 'ad ministració general de I'Estat no tenia previst, segons
aquesta informació, dedicar res a aquesta restauració creim, o almenys per part de la Comunitat Autónoma,
en moltes manifestacions s'ha dit priorit~lrla dins la tasca
de restauració de la nostra Comunitat Autonoma- referida al Castell d 'Eivissa.

Sí, s'accepta, i s'agraeix.
EL SR. PRESIDENT:
Gnlcies, Sr. Vida!. Grup SOCIALISTA, sí, Sr. Valenciano?
EL SR. VALENCIANO I LOPEZ:
Sí, Sr. President, I'esmena del Grup Mixt, la 4133, anava
ja transaccionada amb una esmena socialista, que és la 4123,
per tant, entenem primerament que la transacció a la biblioteca de Formentera es fa a les dues esmenes, a la del Grup
Mixt i a la del Grup Socialista, per una banda. Per al nostre
grup no hi ha cap inconvenient.

Com que I'administració general de l'Estat, no sabem, encara, que pot fer al respecte, perque dins uns
r.pacro-pressupasts, com té I'administració general de
I'Estat, possiblement hi podria haver alguna partida o es
podria dur a terme alguna modificació de credit per
destinar-ho a aquest important obra de restauració. Que
el Consell Insular d'Eivissa pensi que, en aquest moment, no és important, o millor dit, no és congruent, si
no s'ha compromes I'administració general de l'Estat a
dur endavant aquesta aportació, és una cosa que s'ha de
debatre alla, al Consell Insular d'Eivissa i Formentera i,
per tant, no hi entrarem. Peró sí volem fer una observació a la Conselleria de Cultura i al propi Govern
Balear al respecte. Si uns pels altres ens queda la casa
per granar, estara bruta. Si uns pels a/tres demoram la
restauració d 'aquest castell -i que consti que el poc que
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s'ha fet ho ha fet el Consell Insular d'Eivissa, s'ha de reconeixer- peró si no es duu a terme -ja d'una vegada- aquesta
restauració i s'endarrereix un any per I'altra, segurament, com dei en aquells que no es podien casar, peró que varen dir
que quan els autoritzessin, aixó ni tu ni jo ho veurem, sinó
segurament els nostres fills, i no he senyalat cap estament
social de la nostra societat, i valgui la redundancia.
Per tant, jo pens que la Comunitat Autónoma seria la que
hauria de marcar la pauta en aquest sentit i destinar una
quantitat ja important, una quantitat notable, de 100 milions
de pessetes, per dur a terme aquesta restauració, i així possiblement es comprometria I'administració general de I'Estat
que, torn a repetir, dins els seus macro-pressuposts, segurament, podria assumir aquesta responsabilitat més que si ara
deim que les institucions de la nostra propia Comunitat ja
passen d'aixo , almenys en els pressuposts del proper any .
!

Per tant, creim que és una pro posta a la qual s'hauria de
donar suport per la finalitat que he expressat abans.
L'altra es refereix a la posada en funcionament del Museu
de Menorca. Ja s'ha dit aquí que se n'havien parlat moltes
vegades. El diputat autor d'aquesta esmena, que m'ha encarregat que la defensi, indubtablement, cada any, presenta
aquesta esmena i pensa que ai){í és una manera de garantir
la posada en funcionament , tantes vegades promesa, del
Museu de Menorca, i que consti que ja sabem que aquí
també hi ha altres administracions implicades.

ció lingüística i a les ajudes a les associacions Voltor i
similars, de les aItres illes, per la seva contribució a la
recepció d 'emissions televisives en la nostra \lengua.
Igual a donar compliment a I'acord del Parlament sobre
la creació del Museu Naval d'Eivissa, a dotar de personal i mitjans necessaris per obrir el Museu Arqueologic
de Oalt Vila, a Eivissa -acab tot d'una, Sr. President,
sinó ho deixarem a la meitat-, aquesta del Grup Socialista, com a una major dotació per a personal del Museu
de Menorca, igual que al de Mallorca, a I'Arxiu del
Regne de Mallorca, per a publicacions també a l'Arxiu
del Regne de Mallorca, a iniciar la restauració del Castell d'Eivissa i donar compliment a I'acord plenari d'aquest Parlament -és una similar a la que he defensat, la
presenta el Grup Socialista-, i acab amb la restauració i
rehabilitació deIs pous (... ) de Formentera, perque n'hi
ha unes quantes similars, referides al conjunt d'il1es o de
ti pus general.
En c3!J1",i, no donarem suport a algunes que es refereixen a coses purament locals, i tampoc no votarem en
contra perque la intenció, natu'ralment, deIs grups que
proposen aquestes esmenes, és, diguem, Iloable per
mirar de contribuir a una millora en I'aspecte cultural
pero, logicament, no es pot atendre punt per punt i en
quantitats que vénen expressades aquí -i ho comprenem
perfectament- t9tes.. les esmenes. Moltes gracies, Sr.
President.
EL SR. PRESIDENT:

Pel que respecte -si em permet el Sr. President, d'una
vegada, fixar la posició d'aquest diputat, en aquest moment
en representació del Grup Mixt-, quant a la intenció de vot
de les esmenes deis altres grups els diré que n 'hi ha algunes,
tant del Partit Socialista, com del PSM 1 EEM, que mereixe·n
el suport, perque creim que estan, veritablement, orientades
a una cosa important, i les direm molt ntpidament, si ens
dóna temps: el traspas d'inversions a cultura i esport als
Consells Insulars -ja hem sentit perque no era possible, pero
creim que ha de tenir el suport d'aquest diputat-, aquest
circuit cultural, tant en el País Valencia com a Catalunya, de
les mostres de cultura popular de la nostra Comunitat Autonoma ens sembla també positiu; igualment la del PSM d 'ajuda a revistes de cultura o d'interes general, editades en la
nostra lIengua, a l'Associació de la Premsa Forana de Mallorca i a revistes en catala a Menorca i a Eivissa.
Quant a I'esmena socialista d'aportació a la nova enciclopedia d'Eivissa, igualment a la de Mallorca i també a la
promoció teatral que pro posa el PSM en una esmena de
trenta milions de pessetes de quantia, igual impuls de la
\lengua catalana amb la participació en els programes europeus, també a una campanya de normalització lingüística també del PSM- a la qual destina cinquanta milions, així
com crear un centre d'aprenentatge de la \lengua, que és una
aportació, creim, modesta, tres milions i mig; quatre milions
que demanen per potenciar actuacions per la integració de la
població castellana-parlant -suposam que és integració lingüística-; igualment a plans pilots territorials de normalitza-

Gracies, Sr. Vidal. Jo, abans de continuar, voldria fer
I'observació als grups que, com ja es va fer I'any passat,
en el debat de pressuposts del 94, dins cada una de les
agrupacions que es fan de programes, que conformen
cada debat, quan passem a votació, si hi ha algun grup
que tengui interes que es voti separadament qualque
esmena de les que formen el bloc, ho ha de passar per
escrit a la Mesa. Si no es passa per escrit a la Mesa
abans, es passant a votació el bloc conjunt d 'esmenes .
Ho dic a efectes que -encara falten una serie d'hores
perque passem a votació- ho puguin tenir present ja des
d'aquests moments, és a dir, que el que s'ha fet fins ara
o s'ha dit, quan passem a votació, si no hi ha indicació
cono·aria per part de cap grup, es passara a votació
cadascun deIs blocs que formen les esmenes de cadascun
deis programes, que vénen agrupats pt;.r fer els debats.
Passam ara al torn del Grup PSM 1 EEM, té la paraula el Sr. Gomila.
EL SR. GOMILA 1 BARBER:
Gracies, Sr. President. Unes esmenes, en primer 110c,
destinades a potenciar el coneixement i la divulgació de
la nostra cultura fora de les IIIes Balears, i concretament
a I'area lingüística catalana. Són cinc milions de pessetes per tal de realitzar un circuit cultural, que les mos-

tres de cultura popular de les Balears, tant en el País Valencia com a Catalunya.

'1

. ~

Per altra part, una serie de mesures, una serie d'esmenes
per incrementar les mesures de normalització lingüística que
hauria de tenir el nostre Govern i, en elles van els ajuts a
publicacions especialitzades, que s'editen a les illes, i que ho
fan en la nostra lIengua i les publicacions d'informació general, que també s'editen a les nostres iHes que, a Mallorca,
esta n agrupades en I'Associació de la Premsa Forana i que,
evidentment, també n'hi ha a Menorca i Eivissa, malgrat no
estiguin associades. En la tonica d'incrementar els programes de normalització lingüística, una serie d'esmenes que
suposen un increment o una afectació de 65 milions de pessetes, per tal d 'incrementar els programes que realitza la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Seria un programa destinat a les empreses i entitats -nosaltres donam molta
imp rtancia que la normalització lingüística en tri dins les
empreses de les illes- i, per tant, programes d'atenció a
a uesles perque incrementin l'ús de la nostra !lengua en les
eves relacions comereials a I'ambit territorial i lingüístic del
catala.
Per altra part, potenciar el coneixement de la nostra lIengua entre la població no catalana-parlant, i uns plans de
coneixement de la normalització, així com una campanya de
fomentar l'increment i I'ús de la nostra lIengua.
Per altra part, una darrera esmena a I'lnstitut d'Estudis
Balcaries, que ma[grat en la seva tota[itat aquest programa,
aquesta secció mantengui e[ mateix nivell de despesa, nosa[tres creim, o varem veure que, a partir del pressuposts de
I'any passat, aquest institut, ma[grat no va ser en [a seva
totalitat de [a secció, va sofrir un detriment en el seu pressuposts de [es activitats, i dava[[aven uns deu milions de pessetes. Nosaltres creim que, amb aquesta esmena, donam a l 'Institut d'Estudi Balearics el mateix nivell d'activitats que tenia
l'any 1993. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Gomila. Pel Grup SOCIALISTA, e[ Sr. Moll
té la parau[a.
EL SR. MOLL I MARQUES:
Gnkies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Em corres pon
defensar les esmenes que hem presentat a[ programa de
protecció, promoció i difusió de [a cultura, i hem demanat,
Sr. President, dividir-nos el temps amb el Sr. Víctor Tur.
EL SR. PRESIDENT:

'.

Efectivament, Sr. Moll, té cinc minuts.
EL SR. MOLL I MARQUES:
Jo intentaré, per tant, sistematitzar moltíssim la meya
intervenció, i dir que aquestes esmenes estan dividides en una

serie de blocs: un d'ells conté accions destinad es a impulsar la normalització de la nostra llengua, a través de
les quals es posi de manifest el paper del Govern com a
motor de la normalització. Aquí, avui, s'ha dit una cosa
que a mi m'ha semblat molt significativa. Quan es parlava de la funció pública, el Sr. Jaén ha dit que hi ha lloes
de feina als quals pot ser necessari saber catala, com, per
exemple, 1I0cs de feina a oficines de turisme fan necessari que se sapiga I'alemany o I'angles. És a dir, aixo és
una reacció freudiana que demostra el poe interes que
té el Grup Popular en la normaJització de la nostra
llengua. Resulta que la Hengua que aquí és externa,
segons la concepció del Grup Popular, i ha de ser tractada com si fas angles o alemany, és la propia de les Illes
Balears, segons I'Estatut, quan, evidentment, si alguna
de les dues lIengües oficials hauria de ser tractada com
a externa, com a igual a I'angles o a I'alemany, no és la
catalana sinó que és la castellana.
En conseqüencia, nosaltres creim que és necessari
que el Govern assumeixi el seu paper de motor de [a
normalització de la nostra lIengua, i aquesta és la intenció de les esmenes que proposam que, d 'acord amb les
disponibilitats pressupostaries -cosa que aquí, tantes
vegades, e diu-, no demanam que a ugmemin el pressupost, sinó que , dins el pressupost. fa in una redi tribució
qu po i de manife t aques! papel'. Per aixó demanam,
l el' exemp le, que hi hagi ajudes als ajul1tamenls pel-la rewlació en cala la elel arrers i p la es lel pobles de [es
nostres illes, de manera que la nostra Ilengua sigui present, permanentment, en el carrer i en la consciencia,
per tant, deIs ci utadans.
per fer, també, una aportacíó, encara que sigui modesta . a con tribui r a la pre encía internacional del catala. Ague la mateixa perspectiva de supon del catala és
la que anima I'esmena per la qual demanam que es doni
sup n a I'en iclopedia de Ma lIorca que, a pesar deIs
defectes que alguns [i vo len veure , en semb la evidenl
que és un a obra moll important per con olidar ['ú del
catala a les obres de e n uJta i a les obres de divu[gació.
Un segon bloc va destinat a promocionar accions de
creació i millora d 'infraestructures culturals. Són les
esmenes, entre d'altres, per fer un concurs públic per a
l'adquisició d'una nova seu per a la biblioteca de Mallorca i per millorar les infraestructures teatrals esceniques
i per crear una filmoteca de les Illes Balears.
El tercer bloc aniria destinat a intensificar l'actuació
del Govern -nosaltres no deim que no faci res, e[ Govern, peró creim que fa massa poc- en materia cultural,
per exemp[e, en arqueologia -aquí s'ha dit una cosa que
sembla, per una p;¡rt, que té un cert sentit, pero que si
no es complementa, resulta que és un absurdo Es diu:
millar no fer investigacions arqueologiques perque! sinó,
les coses, tal vegada, desapareixerien. Nosaltres proposam que es faci investigació arqueológica, que es facin
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excavacions, i que hi hagi un programa de vigilancia i de
protecció d'aquestes excavacions.
En arxius i museus, proposam mesures que, per exemple,
van des de la desaparició del Museu Krekovic i l'adjudicació
deIs mitjans que ara es destinen a aquest museu a mili orar la
dotació del Museu de Mallorca, fins a ajudar al Museu d'Art
Contemporani de Sa Pobla, passant, com ja s'ha dit, per la
dotació de personal al Museu de Menorca.
De restauració d'arxius també ja n'hem parlat, sobretot
en el debat de totalitat, i volem evitar que els fons documentals deIs nostres arxius es consumeixin per la desídia de no
ter les accions necessaries perque es conservin.
Finalment, defensam accions de restauració del patrimoni
amb dues vessants: una d'elles la restauració deis nuclis rurals de Mallorca, nuc1is rurals que conserven la tipologia
urbana mallorquina i que estan deixats de la ma de Déu,
encara que alguns d'ells s'estan beneficiant de la ma deIs
estrangers, que han comprat les cases i les han restaurades.
Peró, evidentment, nosaltres creim que és necessari que la
Comunitat Autonoma es preocupi més d'aqi.~~st tema i una
altra per a la restauració del patrimoni monumental, centrada, sobretot, en la restauració de les torres de defensa, les
torres i talaies, des de la Torre de les Animes fins a la Torre
-de l'Albercutx, o I'acondicionament de s'illot de Na (... ), o la
recuperació i neteja de les coves de Cales Coves. Creim que
aquests són uns programes que, com dic, no es tracta d'augmentar el pressupost, sinó de redistribuir-lo i que seria molt
més útil per a la nostra cultura. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Moll. Sr. Tur, té la paraula.
EL SR. TUR 1 FERRER:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aquesta és
una agrupació d 'esmenes al programa 4550, de protecció,
promoció i difusió de la cultura, i amb aquest tercer programa el nostre grup creu convenient propasar a aquest Parlament, per a la seva aprovació, tata una serie d'esmenes puntals, peró necessaries per ser incloses dins els pressuposts de
la nostra Comunitat, per ser elements i necessitats de primer
ordre, i que mereixen una urgent i deguda atenció de la
Conselleria de Cultura :'
Així voldria remarcar fans per a adquisicions del Museu
Arqueológic d'Eivissa, creació del Museu Etnológic de Formentera, dotar de personal i mitjans necessaris per abrir el
Museu Arqueológic de Dait Vila, a Eivissa, que després
d 'estar tancat una quantitat de temps molt grossa, s'hi han
fet unes reformes i, en aquests moments, no hi ha dins els
pressuposts, cap partida perque es pugui abrir aquest museu.
Creim que és moit important que pugui abrir les portes al
públic.

Així mateix, al tres partid es pressupostaries a la nova
enciclopedia d'Eivissa, ordenació d'arxius municipals
d'Eivissa i Formentera i restauració de documents, arxius municipals d'Eivissa i Formentera i, al mateix
temps, edició de catalegs d'aquests arxius. També programa per a la cooperació de la Comunitat Autónoma
amb la diócesi d'Eivissa i Formentera en arxius i restauració del patrimoni.
En un altra bloc d'esmenes, sobre rehabilitació i
restauració del nostre patrimoni, és necessaria una
major efectivitat en la recuperació de tota una serie
d'elements que es troben en un grau de deteriorament
moIt lamentable, i que necessiten una urgent intervenció
de la Conselleria de Cultura, com poden ser restauració
i rehabilitació de pous i sínies de Formentera, restauració de torres de defensa, deis molins de vent, de l' aquaducte roma de S' Argamassa d 'Eivissa, molt deteriorat i
que necessita una restauració moIt urgent. Al mateix
temps, restauració d 'església i casa parroquial a Santa
Agnes de Corona i a Sant Antoni de Portmany.
L'esmena número 4327/94 ve motivada perque ja és
necessari que la dependencia de I'oficina insular d'Eivissa de la Conselleria de Cultura, en el que es refereix a
la seva dotació económica, es passi íntegrameni i directam~nt al Consell Insular d'Eivissa i Formentera.
Tenim, també, una agrupació d'esmenes referents a
la creació d'un nou subprograma d'excavacions a les
1lles Balears, i que, com dic, també inclouen tota una
serie de pro postes molt puntuals, que mereixen una
atenció especial. Hi ha excavacions, tant a les illes d'Eivissa com a Formentera, zones arqueológiques molt
própies, i molt concretes, com poden ser la Cova del
Fum, de Formentera, i un aspecte que, fins ara, no s'ha
tocat mai per part de la Conselleria de Cultura, com són
les prospeccions arqueológiques submarines en el litoral,
tant d'Eivissa com de Formentera, cosa molt necessaria
ja que són uns jaciments que estan a l'alcanc; de molta
gent especulativa i que tenen un grau de deteriorament
molt gros, i faria falta entrar, de pIe, en aquest tema,
perque no s'acabi de degradar ¡sigui espoliat completament.
A la xarxa de cases de cultura d'Eivissa i Formentera,
hi ha una esmena per a la creació d'un nou subprograma, seguida de tata una serie d 'esmenes puntuals, i,
municipi per municipi, per a la creació d'aquestes cases
de cultura de les Pitiüses.
A I'esmena 4346/94, per a la creació del Museu Naval
a Eivissa, que va ser aprovat mitjanc;ant una proposició
no de lIei del Grup Parlamentari SOCIALISTA, en
aquest Parlament, hi cream una partida pressupostaria
perque es pugui crear, dins el próxim exercici, aquest
Museu Naval a Eivissa.
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Per acabar, J'esmena número 4087/94, per iniciar la restauració del Castell d'Eivissa i donar compliment a J'acord
del plenari del Parlament. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Tur. Per fixació de posicions, el Grup PPUM, el Sr. Jaén té la paraula.
EL SR. JAÉN I PALACIOS:

'.'

Muchas gracias, Sr. Presidente. Fijaremos la posición del
grupo en torno a este centenar, más o menos, de enmiendas,
que tenemos aquí, en este programa, y comenzaré anunciando nuestro voto afirmativo a la enmienda 4407, presentada
por el Grupo Mixto. Hay un alta de dos millones de pesetas
para garantizar la puesta en funcionamiento del Museo de
Menorca. Vamos a votarla afirmativamente, aunque dudamos
mucho que se garantice la puesta en funcionamiento, porque
no depende de este Gobierno sino que, como saben sus señorías, depende del Ministerio de Cultura. No obstante, por
nosotros no quedará y votaremos a favor, en su momento, de
esta enmienda 4407.
El resto de las enmiendas vamos a rechazarlas por motivos varios. Algunas porque las bajas que se indican afectan
a programas de inversiones y algunos de est?s programas ya
comprometidos con compromisos com01as bajas que afectan
al pago de Cala Mondragó. Otras por discrepar con lo que se
propone en ellas, y unas terceras porque serán transferidas
a los Consejos Insulares las partidas correspondientes.
Yo, por referirme a algunas concretas, al tema del concurso público de la nueva sede de la Biblioteca Pública de Mallorca, este concurso público no corresponde a la Conselleria, porque una vez más recordamos que la titularidad es
estatal y no de esta Comunidad Autónoma. Hay otras referidas a enciclopedias, en concreto a Ibiza y a Mallorca, que
serán partidas que se van a transferir, como digo, a los Consejos Insulares por la vía de la ley que está en trámite en
este Parlamento. Asimismo, otras son improcedentes, como
las que hacen referencia a la transferencia al Ayuntamiento
de Inca del Centro Social de Inca Esta es una enmienda más
propia de la ley que está en trámite parlamentario porque
esto irá con una transferencia al Consejo Insular de Mallorca, y no nos parece que tenga que ir al Ayuntamiento.
Hay discrepancias en cuanto a política teatral, y decir que
la intervención relativa a la enmienda a la totalidad de la
sección, hemos expuesto cual era la política del Gobierno,
de la Conselleria, relativa a patrimonio, relativa a política de
normalización lingüística y a otros particulares que se habían sacado en el debate de la enmienda a la totalidad.
Por todo ello, Sr. Presidente, vamos a rechazar todas las
enmiendas que aquí se nos proponen por parte de los distintos grupos, excepción hecha, como antes comentaba, de la
4407 del Grupo Mixto. Gracias, Sr. Presidente.

.7

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Jaén. Passam ara al debat quinze, que és
el debat de globalitat al programa 4570, promoció de
I'esport. Per defensar les esmenes del Grup PSM I EEM,
té la paraula el Sr. Gomila.
EL SR. GOMILA I BARBER:
Gracies, Sl'\. President. Una sola esmena a aquest
progr?ma, pero una esmena que nosaltres creim important. Es una pro posta de 150 milions de pessetes a transferir als Consells Insulars per tal d'incrementar i fer uns
plans d'instal'lacions i equipaments esportius, com correspondria a qualsevol administració. Nosaltres entenem
que, en aquests moments, es fan uns plans d'equipaments esportius que són molt insuficients, aquests plans
que es fan des deis Consells Insulars i, per tant, creim
que s'hauria d 'incrementar molt substancialment aquesta
partida. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Gomila. Per defensar el bloc d'esmenes
del Grup Parlamentari SOCIALlST A, té la paraula el
Sr. Ferra i Capllonch.
EL SR. FERRA I CAPLLONCH:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Quan pujo a
aquesta tribuna, sempre, la meva inteneió és poder fer
una crítica constructiva. Pero enguany, tenc por que en
el programa d'esports no podra ser aixÍ. L'any passat,
el Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports deia, en
el principi del debat: "Deixem que faci magia, la magia
d 'uns pressuposts que han creseut, la magia per fer el
maxim per al nostre poble per crear infraestructura i la
magia d'aconseguir uns pressuposts de fora". Més endavant, ens dei a que aquí ningú no parla d'esport, perque
a I'oposició no ens interessava. Pero, quan nosaltres
parlavem d'esport, I'any passat, el Sr. Conseller ja s'havia absentat de la sala i, naturalment, enguany veig que
ha fet el mateix, pel'que cree que I'esport no li interessa
massa.
1 no podem fer una crítica constructiva a aquests
pressuposts, quan veim que els pressuposts de la Comu". nitat Autónoma! de 46 .000 milions de pessetes a I'any

94, han passat a 54.000 milions de pessetes, quan les
empreses públiques han passat de 6.000 milions a 10.000
milions de pessetes, veim que el programa d'esports, de
849 milions de pessetes ha passat a 791, és a dir, que ha
baixat en 58 milions de pessetes. Pero, a més, si agafam
el capítoI 1, aquest ha crescut en 13 milions de pessetes,
tenint en compte que enguany, ja dins I'any 95, hem de
fer una aportació de 50 milions de pessetes a la Universiada. Aixo ens dóna un total de 196 o 195 milions de
pessetes menys que als pressuposts de I'any passat.
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Per tant, aquest és el motiu o un deis motius, per dur
I'esmena a la totalitat. Apart d'aixó, com cada any, i enguany
més que mai, un gran caixó de sastre amb des peses de caracter i de nova inversió, i d'inversió associada a la funció de
quasi tres-cents milions de pessetes, cosa amb la qual dóna
manega amplia al director general de torn per fer el que ti
doni en gana i els dediqui a alió que ti convengui més.
Per tant, creim que l'esmena a la totatitat, a aquest programa d'esports, esta més que justificada. Apart de I'esmena
a la totalitat, el Grup Parlamentari Socialista ha presentat tot
un bloc d'esmenes, algunes són d'afectació, una és per elaborar un cataleg de totes les instal'lacions públiques esportives
de les IIles Balears aixÍ com per saber quin és el seu estat de
conservació. Nosaltres estam segurS, creim, que moltes instal'lacions públiques esta n en un estat molt deficient i, per
tant, ens agradaria coneixer quantes en tenim, quines tenim,
quines ens fan falta i en quin estat de conservació es troben.
Dins aquest mateix programa, nosaltres voldrÍem que es
creas una partida d'actuació urgent per arreglar -perque,
com he dit abans, cree que són moltes les necessitats d'aquestes instal'lacions- totes les instal'lacions que es trobassin amb
deficiencies importants perque, dins el pla d'equipaments
esportius, aixo, practicament, amb les quantitats que hi dediquen, no es pot dur a terme.
Una altra d'afectació és que quedas afectat per a I'esport
escolar i per al transport deis esportistes. D'afectació també
n 'hi ha unes altres, que són una serie d 'instaHacions, com
una piscina a Ciutadella, una pista d'atletisme, també a Ciutadella, una pista potivalent a Fornells, l'n poliesportiu modul 3 a Ferreries, un poliesportiu a Alaior.
Després ens trobam amb una altra serie d 'esmenes puntuals que és incrementar, en 25 milions de pessetes, el pla
d'equipaments esportius del Consell Insular. El pla d'equipaments esportius del Consell Insular, tots sabem, de cada any,
les peticions deis ajuntaments superen, en molt, tots els doblers que s'hi dediquen i sempre, cada any, hem de deixar
moltes instal'lacions que no es poden dur a terme o molts de
projectes de reforma. Per tant, havÍem demanat una creació
d'una partida d'un programa per a l'adecentament de totes
les instal'lacions que es trobassin en males condicions i un
augment de 25 milions de pessetes per crear noves instaHacions al pla d 'equipaments esportius.
Transferencies a les "apas"? Nosaltres creim en les "apas", i creim que les "apas" són fonamentals p~rque els nins
i nines més petits de la nostra Comunitat s'iniciin a l'esport
en edat petita, perque esta demostrat que les llapas" duen
una tasca important i si els ajuntaments petits no compten
amb la coHaboració de les "apas", se'ls fa molt difícil poder
dur a terme programes d'esports escolars. Evidentment, n'hi
ha alguns que ho tenen més facil, peró hi ha tota una especialitat esportiva que si no tenen la gran col·laboració de pares
d 'alumnes, de l' APA, en general, tenen bastant difícil poderla dur a terme.

Materials esportius a través deIs ajuntaments. És una
altra esmena que ja fa un parell d'anys que reclamam.
Nosaltres creim que la Conselleria d'Educació hauria de
crear un programa per poder dur a terme una compra
important de material esportiu, el qual hauria de cobrir
necessitats de tots aquells ajuntaments en menors possibilitats económiques per poder dotar les seves instal·lacions amb materials, ja que moltes d'elles n 'estan
molt mancades.
É~ evident que la promoció d 'un esport universitari no fa falta parlar-ne molt- a partir del 1995 es fa no
necessari, sinó bastant més que necessario El 99 esta
voltant el cantó, i seria una llastima que els nostres
esportistes universitaris no faoin un digne paper a la
Universiada per manca de promoció de I'esport, per
manca de voluntat del Govern per ajudar I'esport universitari.

Després tenim la construcció de pistes poliesportives
a barris i poblacions rurals que siguin deficients a l'i1la
d'Eivissa; la construcció d'un poliesportiu a Lloseta i un
altre a Sant Lluís; i després tenim tota una altra serie
d'esmenes que també ja I'any passat varem presentar,
que són les senyalitzacions deIs itineraris de muntanya,
de la Serra de- Tnrmuntana. Totes elles esta n dotades
amb un milió de pes se tes i, des d'Andratx, Calvia, Puigpunyent, Banyalbufar, Estellenchs, Esportes, Valldemosa, Deia, Sóller, Fornalutx, Escorca, Pollen<;a, Bunyola,
Alaró, Lloseta, Mancor, Selva, Campanet, Arta, són tots
els pobles de muntanya de les nostres illes, o de I'illa de
Mallorca, millor dit, als quals es necessita, al nostre
entendre, una retolació perque els excursionistes puguin
trobar i no hi hagi, com cada any, que veim que, sobretot a la zona d 'Escorca, quatre, cinc o deu excursionistes
es perden i els han d'anar a rescatar, perque no hi ha
cap camÍ senyalitzat, i no saben on es troben i hi ha
molts excursionistes que no saben on es troben. Crec
que són uns blocs d'esmenes que, supós, deuen pujar 18
o 19 mi/ions de pessetes -crec que són 19 pobles, 19
milions de pessetes- i farien una tasca important per als
nostres excursionistes i els excursionistes que ens visiten,
de fora.
Després hi ha un altre bloc d'esmenes que es refereixen a l'estudi per a vials verds i reobe(tura de ferrocarrils, d'lnca, Sa Pobla, Sineu, L1ubÍ, Muro, Sant loan,
Petra, Manacor, Sant Lloren<;, Son Servera i Arta. Seria
necessari que es comen<;as a fer alguna cosa amb aquestes línies de ferrocarrils, es fes un estudi, o es fessin uns
vials verds i creim que són esmenes, económicament, no
molt importants, peró sí que farien un bé important
per a la nostra Comunitat.
Per acabar hem de fixar la posició de l'esmena del
Grup PSM I EEM, dotada amb 150 milions de pessetes,
per al pla d'instal'lacions i equipaments esportius. Sr.
Gomila, sense cap dubte, donarem suport a aquesta
esmena. Moltes gracies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Feml. Per a la fixació de posicions, pel Grup
MIXT, el Sr. Vidal té la paraula.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:

I
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Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. Bé,
nasal tres, a aquests programes, no hi hem presentat esmenes.
Aixo no vol dir que vegem malament les que s'han presentat
i fins i tot, algunes d'elles les valoram tan positivament que
les donarem suport. Exactament, a la 4066, del Grup Socialista, elaborar un cataleg de tates les instal'lacions públiques
espo rti ve de le IJIes Balea rs així com el se u esta t de conservació; a la egüenl , la 4067, creaci ó d ' uo program a d 'actuació u gent pe!' ajuda r a a rregla r tate les insta l'laci o ns pLlbli ques que es. tro bin e n males co nd icio n i la 01 bé a la qu e
de ma na la mbé de l G ru p o ia lista, , a te ria l espon iu pe r a
les escoles mitjan¡;ant els ajuntaments, de cinc milions de
pessetes; a la del pla d'instal ·lacions i equipa01ents esportius,
del PSM 1 EEM, de 150 milions de pessetes; a la del Grup
Socialista, per a la promoció de I'esport universitari, de deu
milions; i, finalment, també del Grup Socialista, I'increment
del pla d'equipaments esportius als Consells Insulars, per una
quantitat de 25 milions.
A la resta de les esmenes d 'aquest programa, ens abstendrem. Moltes gracies.

Se inauguró hace tres meses, y lo que tienen que hacer
es retirarla, porque supongo que ustedes han copiado las
enmiendas del año pasado (... ) pero no otra vez. Tuve el
gusto de asistir a esa inauguración, y aquí el programa
informático, lo han vuelto a copiar y, al menos, revisen
estas cosas, porque la han de retirar, si no quieren hacer
el ridículo, si lo quieren hacer ya es un problema de
ustedes, pero, en fin, me parece que lo que procede es
la retirada.
Al resto de las enmiendas que hacen referencia a
estas cosas no les vamos a dar ningún apoyo por las
razones que ya hemos apuntado antes: unas veces porque afectan a compromisos ya contraídos, en programas
de inversiones, y otras veces porque no son competencia,
tampoco, de la Conselleria de Cultura, Educación y
Deportes, como son todas aquellas que atañen a las
líneas de ferrocarriles . No parece propio que sea esta
Conselleria la que también se preocupe de los transportes y, por tanto, no le daremos ningún apoyo.
En cuanto a todas las enmiendas de carácter específico, de señ a lización de itinerarios cultura les, parece
más propio que sean los propios ayuntamientos, vía
convenio, vía de otra actuación, quienes hagan esta
señalización , porque no compete a la Conselleria. Muchas gracias, Sr. Presiden te.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal. Pel Grup PP-UM, per a la fixació de
posicions, el Sr. Jaén té la paraula .
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
Muchas gracias, Sr. Presidente. Vamos a iniciar la intervención de este número extenso de enmiendas con una referencia que hacía el diputado portavoz del Grupo Socialista,
en concreto a la elaboración de un catá logo de instalaciones
deportivas. Bien, debe conocer que está en trámite la ley
balear del deporte, en este Parlamento, y que ya se prevé, en
un artículo, concretamente en el primero, una actuación de
esa naturaleza y que, por tanto, no procede ninguna afectación como la que ellos proponen.
Hay una referencia muy específica a una serie de actuaciones, tanto de construcción de pistas polideportivas o pabellones, y son una serie de enmiendas respecto de las cuales
hemos de decir que el Gobierno ya viene actuando a lo largo
del convenio suscrito con el Ministerio de Educación y Ciencia, con ese convenio plurianual de extensión de la educación
física.
Pero yo í quiero decir lo que ya dije a us compañeros
en trámite de ponenc ia y de comi ió n; que retiren la enmien da 4173 , que e refiere a la construcción de un pabellón
deportivo en San! Lluís, munic ipio e n e l c ua l res ido . Y ten go qu e decirle lue ese pa be lló n ya está, has ta, ina ugurad .
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Gracies, Sr. Jaén. Reprendrem ara el debat alla on
estava previst comen¡;ar avui matí, que és la part corresponent a seccions, el debat número 7, creació d'una
nova Conselleria de Medi Ambient. Aquí veurem I'esmena 4~77, del Gr'Jp Parlamentari SOCIALISTA. Per
fer la defensa de I'esmena, per un torn de cinc minuts,
té la paraula la Sra . Barceló.
LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ:
Sr. President. Sres. Diputades, Srs . Diputats. Insistim
un altre any més en la necessitat i en la conveniencia de
crear una Conselleria per al medi ambient i hi insistim
perque la política del Govern en materia mediambiental, dispersa entre diferents Conselleries, continua essent
pobre, continua essent una qüestió marginal de pura
imatge. Pobre en recursos economics, en actuacions i en
continguts.
Creim, estam conven¡;uts que la dispersió de les
activitats mediambientals entre diferents Conselleries no
té cap altre finalitat que camuflar la nul'la importancia
que tenen les qüestions ambientals per a aquest Govern.
No ens creim, en absolut, que així la política mediambiental dispersa entre les diferents Conselleries tengui
una influencia positiva en la política de cadascuna
d'elles. No val I'excusa, perque no existeix cap tipus
d'influencia positiva en les Conselleries en les quals el
medi ambient, encara que sigui de manera formal i ( ... ).
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I és així, perque quan observam la gruixuda memoria de
1993, de la Comissió Balear de Medi Ambient, d'entrada ens
pot semblar que s'han fet moltes actuacions en materia mediambiental. Si les lIegim d'una manera detinguda i comprovam les actuacions que cadascuna de les Conselleries ha
realitzat en qüestions relatives a medi ambient, la veritat és
que la situació és pitjor del que pensavem en un principi.
Servei de carreteres, el servei de carreteres, en relació a medi
ambient, assenyala: actuacions prioritaries: neteja de voreres,
recollida de fems, conservació i reposició de jardineria, conservació i reparació de baranes de pedra i mortero Aquestes
actuacions són les prioritaries del servei de carreteres en
medi ambient. 1 és ciar, després e1s plans de carrete res surten com surten perque no hi ha hagut el més mínim interes
que fossin criteris mediambientals els que assenyalessin quines eren les millors opcions.
Pero, evidentment, aixo no és I'únic exemple. La ConseIleria de Governació, que també té influencia en materia de
medi ambient, assenyala que aquesta queda redu'ida a la
redacció d'un esborrany de lIei sobre el traspas d'atribució
de competencies en materia d 'activitats c1assificades. Evidentment, a nivell de pur tramit, esta bé, pero que no ens
diguin o que no es vulgui vendre aixo com que la Conselleria
de 90vernació ha treballat molt en aquesta area.

ent, en positiu, no n 'hi ha, tan just hi ha pagines i pagines que justifiquen actuacions que, repetim, res no tenen
a veure amb aquesta materia. I basta veure les xifres que
són ciar reflex d'aquesta preocupació del Govern, tan
just un 3,2% de totes les inversions en obres públiques
corresponen a medi ambient. I tan just el 30% de tot el
que es pensa recaptar per al canon, per a I'impost que
implica una taxa sobre les instal'lacions que incideixen
sobre el medi ambient, només un 30% es dedica al que
és propiament medi ambient, comptant personal, inversions immaterials i tota la resta.
Per tant, ni les xifres quadren amb la preocupació
que hauria de tenir aquest govern en aquesta materia,
ni, evidentment, les actuacions que, vertaderament, hem
de c1assificar de molt, molt pobres. Creim que la dispersió tan just amaga aquesta pobresa i, per tant, demanam
que d'una vegada el Govern es comprometi públicament
en el que ell entén que ha de ser el medi ambient que,
evidentment no vol dir fer jardins a les voreres de les
carreteres. Gracies.
(El Sr. Vice-president primer substÍlueix el Sr. Presidelll ell la direcció del debat!

EL SR. PRESIDENT:
Pero també n 'hia ha d 'altres. La Conselleria de Cultura
també vol una participació en materia de medi ambient, i
ens assenyala com a gran actuació el pla de millora de fa~a
nes. O bé, la Conselleria de Turisme, que quan parla de medi
ambient ens presenta el pla d'embelliment de les zones turístiques. O bé, com hem assenyalat abans, o no he assenyalat encara, Agricultura i Pesca, que assenyala, entre d'altres,
una de les col'laboracions en materia de medi ambient: la
defensa deis sois agrícoles -dos punts-, parets seques i bancals. Evidentment, hi toca haver mol tes més feines en qüestions de medi ambient, és totalment absurd que es presenti un
\libre amb gran quantitat de feines, pero que la majoria d'aquestes feines no es corresponguin, ni fer-hi prop, amb els
vertaders objectius del que hauria de ser una política mediambiental. L'ordenació i la gestió deis espais naturals i el
desenvolupament de la L1ei d 'espais nturals que encara
esperam, la gestió racional deis recursos natuíals, la lIei del
sol rústic, encara I'esperam; la prevenció d'agressions que es
poden produir al medi ambient, avaluacions d'impacte ambiental, la legislació més antiga i desfasada de tot I'Estat i de
tota la Comunitat Europea. El control deis diferents tipus i
parametres de contaminació, saben quants d'expedients han
fet respecte de renous?, quantes denúncies ~han tramitat
respecte de contaminació acústica?, per primera vegada a la
historia de la conselleria del medi ambient, set actuacions,
encara que hi havia dotze denúncies, ni tan soIs les denúncies
es contesten o tenen replica en actuacions de les conselleries.
Investigació, nuHa; col'laboració amb entitats que treballen
en la defensa del medi ambient, tampoc no existeix.
Evidentment, la política de medi ambient si I'agrupassim
tota a una banda, veuríem que d'objectius i d'actuacions
vertaderament compromeses amb el treball del medi ambi-

....

Gracies, Sra. Diputada. grups que vulguin intervenir
en fixació de posicions? Pel Grup MIXT, té la paraula
el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Aquest
debat és sobre la creació d'una conselleria de medi
ambient, avui estam a mig any escas de les eleccions i,
per tant, tenim un govern que no té una vida superior
a mig any, hi haura un canvi de govern, guanyi qui
guanyi les eleccions, i, per tant, aixo fa que, sí bé el
nostre vot seria favorable en cas que el partít que dóna
suport al Govern digués que sí a la consel1eria de medi
ambient, que en principi és una idea a analitzar, i que
en principi, és a dir nosaltres estam d'acord, en principi,
pero ates que falta mig any per a les eleccions i ates que
és el president del Govern qui ha d'organitzar el Govern, qui organitza les consel1eries és el mate ix president
del Govern, nosaltres entenem que aquest és un debat
que s'ha d'ajornar, ha d'esperar aquest mig any, a no ser
que el mateix partit governant digui que sí. Per tant, ens
abstendrem, no en el sentit que ens oposem a la creació
d'una conselleria de medi ambient, a Catalunya I'han
creada no fa gaire anys, jo des d'aquesta tribuna també
he defensat la creació d 'una conselleria de medi ambient, uns anys enrera, pero a mig any de les eleccions, fer
una remodelació del Govern, a conseqüencia del debat
de pressuposts, creim que no té massa sentit. 1 a posta
és aquesta abstenció, no s'ha de cercar, per tant, en una
oposició, sinó al contrari.
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A més, jo he dit diverses vegades des d'aquesta tribuna
que hi ha consellerie que són de producció i conselleries que
són de control, i una norma que hi ha a les empreses privades és que qui fa el control de qualitat, mai nO és la producció; qui fa la producció ón uns senyors, el que fan e ls cootrols de qualitat SÓD uns a ltres, hi ha una conselleria de con trol que és la Conselleria d' conomia i Hisenda, per exempie, i, en canvi, Agricultura té part producció i pan control,
que e peguen coces una amb I'altra, el que són les e lructures agraries és producció i d prés el que és el medi natura l,
el control de qualital, per entendre's. Nosaltres entenem que
és bo eparar-ho i e rcar fÓrmules. A més, tot aixo hauria de
venir incardinal n una rel110d e lació del tOnjun l de conselleries del Govern, a er pos ¡ble, a disminuir en una o en dues
el nombre de 011 e lleries que hi ha act ua lmenl. Pero, repetese, en troba m a mig any d les eleccions, 3mb un govern
del PP, i nosa ltres hem de reconeixer ue e l president del
overn té facuhals pe r organitzar e l eu g vern i, per tanl,
com que falla In II poc rem p per a I e lecci I1S, ens abSlendrem.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Pel PSM
diputat Sr. Orfila.

EEM, té la paraula el

EL SR. ORFILA 1 PONS:

,
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Gracies, Sr. President, senyores i sel1yors diputats. Com
ja 1i comentava avui decapvespre, dins el vaixell amb que
hem arribat a aquesta illa, a la Sra. Barceló, donarem suport
a I'esmena del Grup Socialista que pro posa la creació d'una
conselleria de medi ambient des de la perspectiva de donar
més racionalitat a I'estructura de la Com unitat Autónoma.
És un fet que la política medi ambiental adquireix cada dia
més importancia fins i tot a una comunitat com la nostra,
governada per un partit que es preocupa ben poc d 'aquesta
qüestió. El fet és, pero, que practicament totes les conselleries mantenen entre els seus objectius que es fixen a les memories deis seus pressuposts, actuacions que tenen a veure amb
la política mediambiental, encara que alguns objectius siguin
tan generics i tan poc rigorosos com els que ha citat la Sra.
Barceló. 1 és fonamental racionalitzar i coordinar aquestes
actuacions, perque, fins i tot poden resultar contradictóries
o, ben al contrari, permetre jugar al joc que I'un per I'altre
es vagin deixant de fer determinades actuacions.
La Sra. Barceló ha presentat un lIistat d'objectius de dife- '
rents conselleries en aquesta materia, i hem de convenir que,
com a mínim, són ffuit d'un plantejament poc rigorós del
Govern, pero, com volem demanar rigor a un govern que
s'ha vanagloriat sempre del seu liberalisme més absolut en
aquesta i en qualsevol política?, com es pot esperar que el
mateix govern que ha propiciat un creixement urbanÍstic
desmesurat sense tenir en compte problemaliques com és la
deis recursos hídrics, es pugui plan tejar la necessilat d'unificar criteris i actuacions per donar més con iSlencia a les
polítiques mediambientals?

Jo record encara el debat que varem tenir en aquesta
cambra sobre la realització d'analisis a una depuradora
concreta, la d'Es Mercada l, a I'illa de Menorca, record
molt bé, i vostes també bo deuen recordar, com els
representants del grup que dóna s upon al Govern , justificava el que é injustificable, en aquell cas, la Direcció
General del Medi Ambienl, dependent de la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, procedía a
analitzar les aigües provinents de la depuradora esmentada per arribar a la doble conclusíó que podien ser
perilloses per regar determinats cultius agrícoles i que
la contaminació que creaven a unes basses de prop de la
platja de Tirant on s'abocaven, convertien aque lles ba se en perilloses si a lgú s'hi banyava. E l piljor del cas é
que es constatava que delerm inade finques regaven 3mb
aquell a aigua, i rins i tal a lgunes vaques probablement
en consumien , i que les basses de Tiranl eren ulilitzades
pels fillets per jugar-hi. Va avisar algú immediatament
als pagesos? No. La Conselleria d'Ordenació Territorial
no té res a veure amb els pagesos, i la d' Agricultura no
en tenia coneixement, ningú no li havia explicat. 1 com
n'havia de tenir coneixement la Conselleria d'Agricultura si el propi ajuntament afectat no va rebre I'avís que
era necessari prendre mesures perque els fillets no es
banyessin a les basse'i de Tirant fins al cap de cinc mesos
de fer-se I'analisi? Sí, senyores i senyors diputats, els
pagesos no varen rebre cap avís, depenien d'una altra
area, i el mateix ajuntament va coneixer el mes de desembre que no era convenient que els filléts nedessin a
unes basses.
Volen més celeritat?, volen més descoordinació?,
volen més motius per pro posar la creació d' una conselleria de medi ambient que unifiqui totes les actuacions
en aquesta materia? Hem de conveni, d'altra banda, que
una de les conselleries afectades, la d'Agricultura, és
cada vegada Inés una conse ll e ri a del medi natural i
manco d'agricullura, i que la irecció General d'Estructures Agnlries, é pnklicam nI dedicada a la política
del medí natural. Per ceno p t el' la creació d'aquesta
conselleria faria possible arribar a posar en pr:ktica
algun tipus de política mediambiental en materia industrial, que fins ara ha resultat ser un desert.
Votarem, per tant, a favor d 'aquesta esmena de creació d'aquesta con elleria de medi ambienl, encara que
sabem que no es guanyara, perque e l grup que dóna
uport al Govern 00 la pOI apro ar de cap manera. 1 és
que hi ha una gran diferencia Sra. Barceló, entre les
proposte que nosallres feim i les que e l Grup Popular
defensa, quan e lls parlen de medi ambient, li solen dir
"mig ambient", i no é un problema gramatica l, és que
ells e l volen així, "mig", senyores i senyors diputats ,
nosaltres no volem el "mig ambient", el volem sencer, i
per aixo entenem que crear aquesta conselJeria pot contribuir a salvaguardar-lo. Gracies.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila. Per part del Grup PP-UM, té la paraula el Sr. Jaén i Palacios.
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Asistimos, con resignación y estoicismo, propio más de
un Séneca que de unos diputados del Partido Popular, sentados aquí a esta hora, que habitualmente se nos viene criticando, no sé si el liberalismo del siglo XIX, que algunos
parece que todavía no han evolucionado, y otros pormenores, que son propios de otros debates y de otros sitios, porque este gobierno en materia de medio ambiente suele predi car, pero también da triba; es decir, que hay actuaciones
concretas, con medidas de carácter legislativo, ya se han
visto, de carácter presupuestario y de carácter educativo, que
son las tres medidas que siempre se hacen en una actuación
general. Y seguramente si los liberales del XIX ya duermen
su justa gloria, por decir alguna cosa del marxismo, que creo
que algún principio le queda, pocos todavía en pie, pero al
menos uno, que es reflexionar para actuar, este principio de
análisis de la realidad, el Gobierno, sin ser de esa inclinación
ideológica, bien es cierto queJo viene practicando, reflexión
y acción . Y se podrá discutir si hay consellerías distintas con
competencias distribuidas, bien en industria, bien en agricul tura, bien en medio ambiente, la dirección general que hay,
e incluso actuaciones en carreteras, bueno, y ¿por qué no
puede ser en una actuación de limpieza, bien en áreas naturales bien en carreteras una actuación de medio ambiente, de
mejora del medio ambiente?
Mire usted, en la Edad Media una de las discusiones que
había era el nominalismo, a ver si los nombres hacían las
cosas, y resultó que no, que los nombres no hacen las cosas.
y mire usted por dónde llega a veces que incluso en el Gobierno de la Nación hay un ministerio que sin tener competencias en medio ambiente, se llama Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Si aquí tenemos la
competencia, ¿por qué no hacer un departamento específico, que usted ahora reclama? Pues mire usted, lo vamos a
denegar por varias razones.
La primera porque la oposición carece de competencias
para pedir esas cosas, esa es una atribución del presidente de
la Comunidad, por competencia estatutaria y por competencia legislativa en la Ley de régimen jurídico. En segundo
Jugar, yo creo que no es oportuno, ya se ha dicho aquí por
algún portavoz, ¿usted cree que a cuatro o cinco meses de las
elecciones se puede remodelar un gobierno con los problemas que eso conlleva para crear una nueva t:onselleria? Yo
creo que eso lo harían ustedes, nosotros que estamos gobernando, evidentemente, no. Yo creo que son razones más que
suficientes esas que le digo, para rechazar la enmienda que
propone la Sra. Barceló. Muchas gracias, Sr. Presidente.

(El Sr. President repren la direcció del deba/J .

EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Jaén. A la Secció 02-Parlament de les
IIles Balears i a la 04-Consell Economica i Social, no s'hi
han presentat esmenes. La de la Secció 03-Sindicatura
de Compte ha estat agrupada al debat número 9, i passam, en conseqüencia al debat número 8, Secció 11Presidencia del Govern balear, on hi ha una esmena de
totalitat, la 3937, del Grup Parlamentari PSM i EEM.
Per fer la defensa d'aquesta esmena, té la paraula el Sr.
Orfila.
EL SR. ORFILA I PONS :
Sr. President, senyores i senyors diputats. Una de les
motivacions de I'esmena a la totalitat que presentam a
la secció 11, corresponent a la Presidencia del Govern ,
es refereix a Ja poca capacitat de resposta demostrada
pel Govern de les IHes Balears, davant un deis plantejaments més emblematics, socialment parlant, deis darrers
temps al nostre país. Em referesc, és prou evident, a la
reivindicació en favor de destinar un 0,7% deIs pressuposts de les institucions públiques a la cooperació als
paí'sos en vies de desenvolupament; coincidint amb la fi
del mil'lenni ha esclatat al món sencer una crisi de
valors, s'han desmuntat, és cert, uns murs que separaven
i fins i tot enfrontaven valors contraposats, trontollen
ideologies, entren en crisi uns models i uns altres, economics i també socials, I'era de la tecnologia a la qual
segons els apologetes d'una i una altra de les ideoJogies
fins ahir en pugna , es posaria solució als problemes
mundials per la via de la revolució científico-tecnica,
s'ha demostrat incapa~ de fer una altra cosa que no fos
la perpetuació d'unes relacions basades en la desigualtat
permanent entre les persones i entre els pobles. Pero
també és cert que gracies a la tecnologia hem comen~at
tots a prendre consciencia de la nostra pertinen~a a un
mateix món, la visió de la terra des de I'espai, com deiem fa unes setmanes des d'aquesta mateixa tribuna, ha
contribu'it j no poc a implantar el concepte d'aldea
global, referida al món en que vivim. Res que s~cceeixi
a qualsevol part del planeta ens pot deixar d'afectar, i és
que la interconnexió cada vegada més gran entre totes
i cadascuna de les parts del planeta ha fet que per primer cop perdi sentit parlar de primer o tercer món, ha
fet que els plantejaments mateixos que fins ahir eren
valids entorn de l'objectiu d'ajudar al tercer món, ens
resultin ara antiquats, perque la gent comen~a a adonarse que la qüestió ja no és ajudar el tercer món, sinó a
fer tot el possible perque no hi hagi mons tercers.
De la secció de Presidencia en depen precisament la
partida que la Comunitat Autonoma de les IIIes Balears
dedica a cooperació, a promoure actuacions que permetin a altres paIsos deixar de ser tercers, i és precisament
la petitesa, la pobresa deis mitjans que des del Govern es
pro posen per a aquest objectiu, un deIs motius de la
nostra esmena a la totalitat de la secció. És lícit, senyores i senyors diputats, planyer un augment deis ajuts en
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aquest objectius, quan sabe m perfectament que mentre una
quarta part deis habitants del món no té suficients aliments,
soIs els Estats Units es gasten cada any més de mig bilió de
pessetes anuals amb productes dietetics contra I'excés de
calories? És lícit mantenir I 'aportació de la nostra comunitat,
la més rica de tot l'estat, en els petitíssims 35 milions anuals, quan sois aquest any els pressuposts que aprovarem han
augmentat respecte deis actualment en vigor en uns 10.000
milions? És lícit plélnyer un augment considerable quan
tenim tantes i tantes despeses perfectament prescindibles que
augmenten any rera any els nostres pressuposts? És lícit
restar d'esquena a aquest moviment que fjns a avui ha estat
ca pa<; de commoure les consciencies deis components d'algunes dotzenes d'institucions de l'Estat i que fins i tot ha aconseguit que els més alts dirigents del mateix partit que té la
majoría en aquest parlament recomanessin aportar el 0,7%
del pressupost de les institucions on governin? I no valen
excuses per justificar el manteniment de la quantitat mínima
d' aquests 35 milions que semblen inamovibles al seu pressupost; perque si algú pot raona r que és necessari incrementar
els controls respecte del destí que es dóna a aquest fons, qui
ho posara en dubte? , jo els desafi"¡o que amb coherencia amb
aquest plantejament defensat fa unes setma nes pel portaveu
del Grup del PP, es constitueixi un consell assessor en materia d'ajuts a la cooperació, un conse ll que no ha de generar
cap tipus de despesa, estic conven<;ut que tots els participants
ho farien de bon grat, sense cobrar ca p c1asse de dieta i que,
per contra, ha de vetllar per al bon ús deis doblers públics
destinats a la cooperació. I si algú ha pogut manifestar en
algun moment la se va reticencia davant el fet que en el passat hi ha quí s'h a pogut aprofitar deIs doblers de la solidaritat
per a I'enriquiment personal, avui els podem dir ben c1arament que la fiabilitat de les organitzacions no governamentals, a través de les quals s'ha de canalitzar aquest fons, és
absoluta i que les garanties que dóna el fet que es pugui
exigir el rendiment de comptes, posterior davant cada aportació de fons públics, els ha de convencer que és així, perque,
a més a més, senyores i senyors diputats, ja han canviat els
temps de regalar aliments i doblers, exceptuant els moments
de catastrofe en els quals és imprescindible fer-ho. El 99%
deis fons dedicats a la cooperació es desti na a projectes concrets, a la construcció d 'hospitals, d 'escoles, a projectes agrícoles de producció d 'aliments , i els seus receptors tenen nom
i Ilinatges concrets. 1 aixo és així perque hem passat sortosament de I'epoca en que es feia beneficencia a una altra en
la qual es pretén fer cooperació, exercir la solidaritat en
positiu.
I mirin, senyores i senyors diputats, si és important per a
nosaltres aquesta política, que si ara surt I'Honorable Vicepresidenta o el president de la Comunitat Autonoma i ens
anuncia la se va disposició a incrementar notablement aquesta
partida, acceptant alguna de les esmenes que els tres grups de
I'oposició hem presentat o transaccionant un text que pugui
resultar acceptable, si ho fa així, quan surti a contestar-me,
li anuncii que immediatament procedirem a retirar aquesta
esmena a la totalita1. Ni la seva proposta ni les nostres, Sra.
Vicepresidenta, trobem un punt d'encontre. Jo la desafii" que
ho accepti, i es negocii' un text transaccionat, perque, senyo-
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res i senyors diputats, aquesta no és batalla de la qual en
puguem ni en vulguem treure beneficis polítics. És una
batalla que, o es fa de comú acord, o no es pot guanyar
i I'enemic a batre no és aquí, dins aquesta Cambra, és
alla baix, és al sud, és la fam que afecta mils de milions
d'éssers humans, és la mort anual de 14 milions de
fillets abans de complir els cinc anys, és el fet que l.500
milions de persones es trobin sense serveis medies, és el
fet que 2.300 milions de persones visquin en males condicions higieniques. L'enemic a batre és el fet que quasi
l.000 milions d 'adults siguin analfabets en aquest món
nostre. L'enemic és el fet que 1.200 milions de persones
visquin en condicions de pobresa absoluta, que la xifra
de mortaldat infantil als pa'isos pobres sigui encara de
115 per cada 1.000 fillets nats vius. L'enemic és la fam,
I'enemic és la mal nutrició, la pobresa, la incultura. I
contra tot aixo s'hi pot lluitar, és una qüestió de mitjans. 1, a més, han de reconeixer que els prevists per al
95 són prou esquifits com per mereixer una revisió.
Revisem-hi, dones, junts. Arribem a un compromís per
a aquests pressuposts, encara que no s'arribi a aquest
0,7, que reivindica el propi Aznar.
Sr. Cañellas, Sra . Estaras, donin la sorpresa que és
possible, per una vegada, i encara que no serveixi de
precedent, que és possible arribar a una actitud de consens, encara que només sigui per llevar el mal gust de
boca de les suposades -i després desmentides- dectaracions del Sr. Matas, respecte del 1% i Extremadura, encara que sois sigui per demostrar que el rodet es pot aturar, i que són les persones qui decideixen. I les persones
són encara, capaces de vibrar, de ser commogudes davant el sofriment deis altres . No volem, Sra. Estaras, cap
protagonisme en aquesta qüestió, siguin vostes qui
anuncii"n aquesta voluntat d'incrementar notablement la
partida i comen<;arem per retirar I'esmena a la totalitat
de la secció. Retirarem I'esmena a la totalitat de la secció si ho fan, i consti que tenim altres motivacions, apart
d'aquesta per mantenir-Ia. Una d'elles és la política
firal del Govern . Pero no, no m'he expressat més, és la
manca de política firal del Govern i, per contra, el
manteniment d'una empresa, Ficobalsa, depenent de la
presidencia del Govern que, sense saber quina política
ha de dur a terme, reb unes aportacions economiques
prou abundants.
Com també tenim prou motius per desconfiar de la
utilització de determinades partides deis pressuposts de
la presidencia i no a partir de les definicions o deIs
proposits marcats a la memoria de la secció, sinó tenint
en compte com s'han produi"t les despeses de la presidencia els anys passats. I em referesc concretament a les
partides de transferencies corrents i transferencies de
capital de la presidencia, i els promet, senyores i senyors
diputats, que els estalviaré un debat que varem tenir en
el seu moment o No tornaré a parlar, per tant, de les
subvencions multimilionaries per exterminar formigues
blanques, ni de les transferencies corrents per organitzar
processons, romeries, trasllats de despulles de no sé quin
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cardenal o processons de la Beateta. Pero han de reconeixer
que va quedar suficientment provat en el debat que en el seu
dia varem dur a terme sobre la qúestió, que els pressuposts
de la presidencia són una especie de calaix de sastre a la qual
hi podem trobar mil i una actuacions, algunes de les quals se
solapen a les que duen a terme les diferents Conselleries.

així ho va decidir- de qui havia de dependre aquesta
empresa firal que es dedica a organitzar fires, i crec que
ens va semblar oportú , i aixÍ continuam , en aquesta
Jínia, i crec que no s'ha de discutir, si el Govern aixÍ ho
ha decidit, si pot dependre d'una secció o d'una altra. És
important que faci la feina i els objectius s'acompleixin.

1 acab , Sr. President. No és motiu per a una esmena a la
totalitat d'aquesta secció I'experiencia que tenim que, en
algunes de les partides de la mateixa, de presidencia, es
donaran subvencions per a fires agrícoles sense que el Sr.
Morey se ' n temi, o s'organitzaran cursos de natació a determinades escoles, sense coneixement del C()nseller de Cultura
i Esports , o es col , laborara de forma estreta a ..lb les associacions de familiars de sords sense el coneixement del Sr. Cabrer?

Sobre els temes de subvencions, és un debat que
voste ha dit que no reproduiria, pero I' ha reprodult,
pe ro és un debat que varem tenir dia 3 de novembre, en
una pregunta o ral, I'any passat. Després hi va haver una
in terpel' lació desp rés hi va haver una moció, després hi
va haver més de 20 preguntes orals a comissió, pero
avui s'ha tornat a reproduir aquí, pero jo em remetré
al que havÍem dit al lIarg de totes aquestes actuacions
parla mentaries . Les transferencies de capital, de presidencia , s'ajusten totalment a la legalitat. Hi ha un a lIei
que autoritza que es podra fer excepció en els casos de
p u blicitat concu rrents i I'objecti vital quan hi ha casos
d'eme rgencia soci al i ca os d ' urgencía . Si vo te no aprecia aques te emerge ncies socia ls o aq ueste urge ncia és
per una f(l lta d 'object ivitat, no per un a fa lta d'o bject ivi tal no tre i, per la nt , I' ú nic que fa presi de nci a és pa l' li ar
certs desequilibris soci -econ o mics, que es produeixen a
determin ats indrets, i fa front a aquests casos d'urgent
necessitat per cobrir situacio ns d 'emergencia social.

1 finalment, Sres. i Srs. Diputats, un altre element que
justifica la nostra esmena a la totalitat és la utilització que
s 'ha fet, fins ara, de les partides destinades a la publicitat
institucional. L'any que ve és un any electoral, i I'experiencia
ens demostra com s' ha n utilitzat aquestes partides i aquesta
publicitat. L' experiencia ens fa desconfiats. La Vicepresiden ta no ostentava aquest carrec I'anterior any electoral. Sera
capa<; de rompre amb un estil que tan criticat va ser per
totes les forces parlamentaries excepte una . El que és cert és
que els mecanismes de control que varem reclamar per impedir utilitzacions partidistes de la publicitat institucional,
continuen sense crear-se, i ho lamentam.
Ho veuen, Sres. i Srs. Diputats, com hi ha motius per a
presentar a una esmena a la totalitat de la secció de la presidencia del Govern? Pero miTin si ens importa aquesta qüestió, aquest plantejament, aquesta reivindicació del 0,7 % que
estam disposats a retirar tota aquesta esmena si vostes aquí ,
ens anuncien, un canvi d'actitut, un salt cap endavant, la
ruptura d'un motIle, el motile que ha fet possible que, durant
quatre anys, vostes hagin mantingut la mateixa quantitat
escafida per ajudar a aquells que, és evident, necessiten molt
més que els 35 milions, molt més, fins i tot, que el miserable
0,7 % que, a les nostres illes, seria poca cosa més deis 300.
Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfih. Té la para ul a la Vicepresidenta Sra .
Estaras .
LA SRA VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaras i Ferragut) :
Gracies, Sr. President. La intervenció que faré, si bé
només tenc deu minuts, sera més breu, pero contestaré al
Sr. Orfila de la darrera intervenció i els darrers temes que ha
tocat fins a arribar a aquest 0,7% del darrer món, del tercer
món .
En principi dir-li, tal s'ha dit a comissió, que, en el tema
de Ficobalsa, el Govern decideix, -i en un moment donat

En relació a la publicitat institucional, no és una
qüestió de rompre estils, sinó que és una qüestió que hi
ha unes eleccions, i hem d'informar als ciutadans que hi
participin, hem d'informar als ciutadans que el mes de
maig hi ha unes eleccions, que s ' han de mentalitzar que
hi han de participar, perque aixo és el sÍmbol de tenir
una vertadera societat democratica i, realment, significani que tots e ls que avui estan seguts aq uí , i e ls q ue hi
es tare m a pa rtir de l ma ig co m plire m e l nostre pape ro J
per aixo, a mb aqu est de ure i amb aquesta o bligació,
pre upostem la ca mpa nya inst ituciona l, que es ta mo lt
desglossada a l pressupost - 12 milions de capítol 1, 58 de
cap ílo l 2, mo /( de glossa ts e n le part id es, i 73,5 mili o ns
de s ubvencio ns a partits po lític a cap íto l 4. Per ta nt
no es tracta d'una qüestió de rompre estils, sinó que es
tracta d'una qüestió de ser objectius i jo entenc que
voste, des de I 'oposició, i com a portaveu d 'aquesta
esmena, ha de fer aquesta crítica, perque sinó no faria
e l paper d oposic ió, pero és una críti c(l gratu"ita perq ue . e n tOl cas, sem p re s' ha pretes aquesta objectivitat.
No co nec cap gr up ele I'opo ició que, q uan es fa una
campa nya instituci o na l, no d igui -pe rq ue és un argument mo lt faci l- que no hi ha aquesta objeclivital.
Aquesta objectivitat hi és, i sempre s'ha demostrat que
el nostre govern , i aItres governs han fet campanyes
institucionals.
Dit aixo passaré al tema que ti preocupa a voste, I
que crec que preocupa a tots els diputats d'aquesta Cambra, pero jo ho faré des d'un aItre punt de vista. Jo no
empraré aquesta tribuna, en cap cas, per fer bandera
política , per a ixecar bandera política, per córrer punts,
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perque e l PP vagi més enda vanl perque, precisament per
aquesta sensibilitat que el Govern ha de mostrat cap al terce r
món, per aquesta actitud olid¿hia, per aquest ajudar al tercer
món, per aques! c la mor popular , que no cone ix colors polítics, pe r aqu esl esfore; de sOlid arilat, consider que no és una
consecució d'un partit sobre I altres, sinó que és prendre
consciencia sobre un problema que existe ix. Es ta ciar que e l
0,7%, el G ove rn i e l P a rti! Popular I ha n pres sempre co m
un objectiu a l qua l he m d 'a rriba r lots. Qu a n es va dir a la
umbre de Jalleiro, l'a ny 92, q ue e ra I' idea l, és una ideal que
e n LIO te rmini de te mps cada ad minist ració es marcara de
quin a rna l1e ra hi pot arriba r.
fet, av ui no més hi ha cin c
pa·isos arreu de l món que a rri ben a aq u ~ t 0,7%, pero e l
rné impO rta nl é q ue hi hagi la vo luntat el poder- hi arribar.
La línia ha de ser do nar supon a projecles, am b una incidenc ia d e veritat en el te rcer mó n , que sapiguem on van
aq uests dob lers, i egu int un poc 1 info rme que va fer )'organització no governa m e ntallnlermól1, e l mé importan t n és
la m la qua nlital , inó saber pe!' que e d · l1 a , que ta ajuda ,
co m es d' na aq uesta ajuda i qui s'e nca l' rega de do nar- la. Per
ta m , e l lue impo n a és la eva a l licació efec liva . I contro l
de is fon i. e n de finili va, I'ap lica ió practica.
naqu e I sentil, e l Govern . e n ib il ilzat per 10lS a lu esls
te mes. va é,co rda r que pujassim la q ua nt ila t de 3S milian a
80 milio n ,com a una inic ia tiva d irecta del o vern i aVui , no
pe rque aq uí un gru p ho de man i. sin..Ó p@rque crec q ue és el
cla m r po pula r qu e ha el mtlna, el G o vern ha decidíl a ugme ntar aq uesta pa rtida de l p rOgrélma d'aj uda a l tercer mó n
a 80 milions, co m un reco neixe me nt a aquesl es fon; de so lidarita t que fe im tOlS - no e l fa so is el Govern , q ue í que ha
fa- tOla la societa l ba lea r i la Co munila l Auto no ma. No és
lIna lluila e ntre un pa nil , ni t LI ni me u, en ab o lUl , és recone ixer un fe l i, e n aqu est mo me nt , e l Gove rn , qu e ' ha fe l
so li da ri , i ha reco negut aques! f t , ha pujat aquesta q uanlila t
a mb e l be ne ntes q ue, poc a poc, il1lenta re m a rriba r a aques!
prea l 0,7% i cree q ue nosa ltres en prend re ll1 exe mple i 10 les
les administ racions.

j '

A pa rtir d ' quí o doncs, jo faig l'a nu l1 i, i cle manaria a l
gru p q ue dó n" s upo n a l Govern , (11 Pa rtit Pop ular, qu e presentas la tra n a ció e n aq ues! e mit , pero sí d ir q ue no es
tracta d' una co n ec ució el un sobre els a lu·e , sinó que es
tracta d ' una consec uc ió de la prop ia oc ietat ba lear. Mo ltes
gracies.
EL SR. PRESIDENT:

..

Gracies, Sra . Estaras. El seu torn de replica, Sr. Orfila.
E L SR. ORFILA I PONS :
Gracies, Sr. President. L'orfanet, aquesta Ficobalsa, com
deia aquella cancró, no tiene pare ni mare y vive en el campo
sola . Li han adjudicat a voste, Sra . Vicepresidenta, perque
d 'a lgú havi a de de pendre, pe ro no m ' ha contestat quina és
la políti ca fira l de l Gove rn . No m 'h a pogut co ntestar perque
el Govern no té política (ira l i la Co nseIl e ri a que se su posa
qu e ha ur ia d 'e labo ra r i ma nte nir aqu esta po lítica firal, que

-

l'aSC1Cle

1. I 1.lS 1 .t.'7

ae

nUVelI1Ule UCI 177"

és la de Comer<r i lndústria, no n'ha volgut sentir ni
I'olor d'aquesta empresa, perque sabia que era filia
d'una empresa fantasma, la finada,la morta lfebal, al cel
sia.
Transferencies corrents, urgencia -ha dit la Vicepresidenta-, desequilibris soci-economics-exterll1inar aquella
forll1iga blanca de la qual parlavem, dedicar 250.000
pessetes a l'Ajuntament de Manacor per comprar un
vehicle, pagar. les fes tes de El Carme a una parroquia,
organitzar les fes tes de Sant Joan i Sant Pere amb una
associació de vetns, organitzar un concurs de canaris,
fer la cavalcada deis reis de no sé quin poble, participar
en 1'organització d 'un curs de natació, desequilibris socieconomics, i es devien esperar inundacions que era tan
urgent organitzar un curs de natació amb aquesta APA
de I'escola sense que el ConseHer de Cultura ho sapigues? O era un desequilibri soci-economic que uns fillets
sabessin nedar i uns altres no? És poc seriós.
Mal satisfets, Sra. Vicepresidenta, pero complirem la
paraula donada, retirarem I'esmena a la totalitat de la
secció , i el cos i el cor en s demanen tot el contrari,
a rribarem únicament ala, 15 % . No obstant aixo, em
deixin que els digui, senyores i senyors diputats, que la
petita victoria d'aquest increme nt no és de vos tes ni és
de nosaltres, ni tampoc no és del Govern . Ha esta! la
mobilització deis joves que, aquí fora , es mantenen amb
la reivindicació, és la victoria de la pla"taforma per al
0,7. Vostes tenien 35 milions en els seus pressuposts.
D'ells a qui no els ha importat passar nits senceres
acampats a Inca, a Ciutadella de Menorca, a Ciutat;
d'ells, que han aconseguit demostrat que encara hi ha
gent sensible, que encara hi ha qui no confon solida ritat
amb beneficencia. És d'ells i d'un altre col·lectiu que ha
jugat un paper importantíssim a l'hora d'aconseguir
aquesta passa: em referesc a ls mitjans de comunicació
que han sabut traslladar a tots els ciutadans de les IlIes,
practicament cada dia d ' en~a que es va iniciar aquest
debat, aquesta problematica, aquest plantejament. I és
que s'ha aconseguit una cosa molt important a un país
dell1ocratic: crear I'estat d 'opinió necessari per obligar
el Govern a rompre amb aquesta xifra que els darrers
a nys tenia bloquejada, La propia Vicepresidenta ho ha
reconegut: ha estat el cla m popular que hi ha hagut
enmig del carrer el que ha fet reaccionar el Govern . 1 és
legítim , és sa, és correcte, és positiu, és bo, hem avan~at. Hem fet una passa. Pero vost(~s no ho tenien previst, de cap manera, ni ho hem aconseguit nosaltres,
perque ni tenim la for~a necessaria, ni els arguments
que aquí enmig es varen abocar serien suficients per
bloquejar-Ios.
Quedi ciar, per tant, que sois hem fet comen~ar, que
no s'acaba la reivindicació, la Huita per aconseguir
aquest percentatge mínim, que és el 0,7% deis pressuposts per destinar-los a la cooperació. I ja els puc anunciar que, just comenci el 95, hem de presentar una proposició no de Hei perque el Parlament es pronuncit en
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favor del 0,7, i que, a més arnés, hem de presentar una
praposició de \Iei de creació del conse\l assessor en materia
de cooperació, que assessori el Govern per fer el seguiment
d'aquestes actuacions, perque no volem que ningú no pugui
dir que els doblers poden anar a Sui'ssa, perque no volem
que ningú no ho arribi a pensar, perque no volem que ningú
no es pugui ni atrevir a sospitar-ho, pero perque tampoc no
pugui pensar ningú que el Govern destinara aquests fans
sense I'assessorament necessari a actuacions poc rendibles
socialment. Un consell assessor on han de participar representants deis fons de cooperació de cada il/a i les ONG amb
més implantació.
Aquests han de ser, sen yo res i senyors diputats, els doblers públics d' una gestió més transparent, més clara, més
prioritzada, més consensuada. Una petita passa, deia, que ens
deixa un mal gust de boca, pero que s'ha arrabassat a fon;a
de forces i no ho dubtin, senyores i senyors diputats, s'incrementara de forma progressiva, perque són ja molts els ciutadans que han dit prou, prau de tantes despeses superflues,
prou d'actituts de beneficencia, prou de viure d'esquena a
una realitat crua que alguns, fins ara, han preferit ignorar. l
aquests ciutadans han dit ¡han comenya' a caminar, i ja no
hi haura qui els aturi. Ho poden ben creure, .>enyores i senyors diputats, aconseguirem el 0,7%, i ho aconseguirem
més presl que tard, i \Iavors ens semblara impossible la ceguesa que ha fet dificultós arribar-hi, i sera més prest que
tard perque, no ho dubtin, aquesta és una bolla de neu, que
ha comen<;at, petita ja, a regular, pero que s'ha d'engreixar
amb molt més poc temps del que ningú no es pot imaginar.
Mirin, senyores i senyors diputats, quan molts es lamentaven de la desmobilització social que afectava, especialment,
la joventut, i molts se n 'alegraven -també ho hem de dir-, ha
sorgit aquesta mobilització solidaria i ha resultat molt més
amplia del que ningú no s'havia arribat a pensar, i és que
com deia aquella vella can<;ó de quan érem joves, avui hem
sabut que som molts més deis que ells volen i diuen: lIastima
d'ocasió perduda. Haurien pogut fer molt més. Enhorabona,
a qui s'ha mobilitzat amb tanta for<;a .. .
EL SR. PRESIDENT:
Acabi. Sr. Orfila.
EL SR. ORFILA l PONS:
Acab, Sr. President. .. .incansables, constants, i aquel/s que
ho han sabut transmetre amb tanta for<;a. No nem arribat al
0,7, pero sense ells mai no ens haurÍem atracat a aquests
milions de pes se tes d 'avui. 1, en tot cas, gracies per la rectificació. Cree que també és positiu reconeixer-ho. Hem fet
una petita passa, que haura de ser la primera de moltes més,
i em creguin, estic conven<;ut que I'any que ve, aquest Parlament, fara una segona passa tan important com aquesta, i
hem d'arribar, com a mínim, als 150. Gracies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila. Contrareplica, Sra. Estaras, té la
paraula.
LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN
(Rosa Estaras i Ferragut) :
Gracies, Sr. President. Continuaré contestant en el
mateix ordre que I'altra vegada. Quant a política firal,
jo, per ventura, no li he explicat, perque tenc deu mínuts, i perque ha estat explicada tantes vegades la política seriosa del Govern en materia firal que no calia que
jo consumís el temps en un tema que esta prou debatut.
A més a més, després d 'aquest debat, hi ha un debat de
globalitat, i sera el moment oportú que voste podnl
explicar tot el que estimí oportú, i els membres del grup
popular li explicaran tot allo que estimin convenient.
Per tant, no val la pena que repetim debats, cosa a la
qual estan molt acostumats en aquest Parlament.
Oír-li, només, de passada, que deIs més de 300 milions que té Ifebal -bé, I'antiga Ifebal, ara Ficobalsa-, el
Govern només en subvenciona 140. Per tant no és correcte allo que ha dit, que el Govern dóna subvencions
contínua!flent. Oit aixo en el tema de subvencions, em
remel als debats que hem tengut, recalcant, una vegada
més, la seriositat d'aquest Govern, tant en Presidencia
com a la resta de Conselleria al que es refereix a tot el
tema de transferencies corrents i de capital.
En el tema del tercer món, jo ja li he dit, quan he
pujat a aquesta tribuna, que em negava a parlar d'aquest
tema, i a instrumentalitzar el món deIs debils, i el món
de la tercera edat -coincidim que no és de la tercera
edat, sinó un món amb més dificultats- per fer una
guerra entre partits i una guerra entre banderes polítiqueso 1 vos te, Sr. Orfila, s'una manera molt sútil, ha
pujat aquí, i ha jugat a aquest joc: No ho die, és de tots,
el clamor popular, fora criden ... pero, en realitat, el que
voste ha fet ha estat, sense dir-ho pero dient-ho, d'una
manera molt subtil -cosa a la qual voste esta acostumata penjar-se una medalla i fer emprar aquest tema com a
bandera política. Aquest tema no ens el podem penjar
ni el Partit Popular, ni el PSM, ni el PSOE, ni el Grup
Mixt. Aquest tema és un tema popular, pero no de les
30 persones que criden fora, és ún tema de tota la societat balear, de la societat espanyola, de la Comunitat
Europea i mundial, perque li record a voste que la
Cumbre de Janeiro era una cimera mundial i cree que hi
varen ser tots els estats d'acord. Per tant, no cree que
cap de nosaltres, que som tan petits en aquest món, ens
puguem atribuir res de tot aixo.
No hem fet res més que recollir el que pensa la gent.
De totes maneres, haurem de sensibilitzar encara molt
gent que no creu sobre aquest tema. I em cregui, que no
és per trenta ni per cinquanta acampats, ni a Inca, ni
davant la Seu, ni gent que esta cridant aquí, perque jo,
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almanco, pens que amb crits no s'arriba a cap 110c, sinó que
s'hi arriba essent (oo.), pensant, tenint sensibilitat, recollint un
esfor~ de la solidaritat, que és el que ha fet aquest Govern,
i cree que hem fet tots i cadascun deis diputats quan hem
sortit aquí i, per tant, jo no faré bandera perque haguem
pujat a 80 milions que el meu partit hagi fet més. No es
tracta que el meu partit hagi fet més o hagi fet menys, es
tracta que hem estat seriosos i és un exemple que hem de
donar a aquesta societat, cada vegada que pujam aquÍ, a
aquesta tribuna d'aquest Parlament. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
l .

Gracies, Sra . Estaras. Passam al torn de fixació de posicions. Pel Grup MIXT, el Sr. Vid a l té la para ula .
EL SR. VIDAL 1 JUAN :
Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats.
Aquest diputat que els parl a no és pa rtidari mai, de donar
suport a esmen es a la totalitat.
E L SR. PRE SID E NT:
Li vull fer I'observació , Sr. Vidal , que entenc que I'esmena esta re tirada. El Sr. Orfila I'ha retirad a. Ho tengui en
compte en el moment de fixar la posició.
EL SR. VIDAL 1 JUAN :
Perdoni, un aclariment. Per no tirar-me més planxes. S'ha
de fixar la posició davant l'esmena a la totalitat o quina posició?
(RiaLLes)

EL SR. PRESIDENT:
No, és a dir, I'esmena a la totalitat esta retirada. No obstant aixo, don un torn de fixació de posicions.
~.

"

EL SR. VIDAL 1 JUAN :
Exacte. Moltes gracies. Precisament, si utilitzo aquest
argument és per dir que jo no som partidari de presentar
esmenes a la totalitat per la senzilla raó que el Sr. Orfila,
amb la seva estrategia parlamentaria, ha demostrat que, si
parlam, per exemple, d'un caixó de sastre, val més anar al
caixó de sastre, i treure les coses que no ens agraden, o sigui,
esmenes parcials, que no pretendre que se'n duguin tot el
caixó. Per tant, la nostra postura -abans de retirada- era de
no donar suport a aquesta esmena a la totalitat. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal i Juan . Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, el Sr. Tur i Torres té la paraula.

I
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EL SR. TUR 1 TORRES:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Estavem -perque
ha estat retirada- davant una esmena a la totalitat de la
secció 11, presidencia, que presentava el Grup Parlamentari PSM 1 EEM, motivada precisament per la disconformitat amb els criteris subvencionadors i objectius
fixats. Una esmena, a la qual nosaltres, després d'haver
estudiat el pressupost que es presenta, que es presentava
a aquesta secdó, tenÍem ganes de donar-Ii suport sincerament, perque creiem que encertava en la seva proposta i, sobretot, en l'argumentació que ha fet el Sr. Orfila
en aquest tribuna, pero li he de dir que es conforma, la
veritat, amb molt poc, perque retirar aquesta esmena,
amb aquesta proposta del Govern d'augmentar amb
aquests pocs milions, amb aquests 50 milions, aquesta
partida d'ajudes al tercer món, creim que és poc pero,
en qualsevol cas, és una passa, i si voste I'ha retirada
nosaltres no hi tenim res a dir.
En qualsevol cas, volia fer uns comentaris, i no precisament en funció de la partida que fa referencia a ajudes al tercer món -aquest és un debat , el del 0,7, que
vendra a continu ació, i que el nostre grup presenta, i
que tendrem temps de debatre més ¡¡ fons. Sí que m 'agradaria, en aquests moments, denunciar la demagogia
que , encara que aquí s 'ha voJgut demostrar tot el cootrari, s' ha denunciat que alguns partits, acusant e(Grup
Parlamentari PSM 1 E EM, volgués aprofitar-se d 'un
debat que esta al carrer, un debat important i una lIuita
que duen una serie de ciutadans, que, des d'aquí hem
de reconeixer.
Jo crec que és, més aviat, el contrari. Aquí ningú no
es vol aprofitar, pel que s'ha dit, d'aquest debat, d'aquesta reivindicació que esta al carrer, pero sí que
alguns partits, a nivell de I'Estat, fan una demagogia
considerable en aquest tema, i nosaltres aquí volíem
deixar ben ciar que la rebutjavem . 1 em referesc, evie/entment -no fa falta dir-ho- al Partit Popular, encara
que aquí volen acusar uns altres de voler-ho utilitzar
políticament.
Pero m 'agradaría centrar aquest debat -ja que tenc
oportunitat de fer-ho, encara que s'ha retirat I'esmenaque enteníem que aquesta esmena era oportuna perque
feia referencia a dos objectius, en general, de la ConselIeria, i hem constatat que els objectius, i el pressupost
que presenta aquesta Conselleria , són, purament, de
continui"tat pressupostaria. Per tant, de continui"tat
política, de continui'tat en els objectius polítics. És
evident que hi ha una novetat, que estarem en el 95 en
any electoral, i hi ha una partida que fa referencia a la
despesa de la publicitat institucional i despeses electorals
pero, repetesc -ja ho ha dit el Sr. Orfila- esperem que
sigui realment publicitat institucional perque, com deím
a Eivissa, gat escaldat d 'aigua freda fuig, i, en aquest
sentit, jo cree que els grups de I'oposició estam escaldats
del que sol ser aquesta publicitat institucional.
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En general, pero, en qualsevol cas, és un pressupost continulsta. La continultat és la tonica que preval en aquesta
secció, continultat que marca -fins i tot, la Cansellera ha ha
reconegut- els mateixos vicis i mancances que teníem els
anys anteriors. Em referesc, sobretot, al clientelisme que es
• fa des d'aquesta Conselleria en el que fa referencia al calaix
de sastre que s'ha repetit, aquí, en aquest debat, ja reiteradament, aquest cala ix de sastre on hi caben les subvencions tant
a ajuntaments com ajudes a famílies o a institucions sense fi
de lucre, fires, clubs esportius, coHegis, per no repetir el que
ja s'ha repetit, pero creim que el més greu i el que volem
denunciar aquí -i em remet als debats que s'han produ'it en
aquest Cambra, en altres ocasions- és que tot aquest tipus de
subvencions a aquestes institucions, es fa sense criteris de
publicitat i d'objectivitat sense que es facin públics aquests
criteris. Per tant, més aviat hem comprovat que s'ha fet en
funció del color poJític de determinades institucions, que
eren les que ( ... ) aquestes ajudes o aquestes subvencions.
Pero hi ha un tema que no s'ha tocat i que m'agradaria
remarcar, encara que sigui molt breumenl. Sr. President. És
el compliment de la llei de Consells lnsulars. Estam massa
acostumats -i hem dit a molts de debats en aquesta tribunal'incompliment sistematic que es fa, per part del Govern. de
la llei de Consells lnsulars, contínuament, i molt especialment en les lIeis de transferencies de competencies als Consells lnsulars. Pero nosaltres no ens cansarem de reivindicar
el compliment d'aquesta lIei i vull recordar, en aquest moment, que la lIei de Consells lnsulars diu que, als quatre anys
d'haver fet la primera transferencia als Consells, s'ha d'elaborar, s'ha de debatre i s'ha d'aprovar la lIei de finan<;ament
definitiva d'aquestes competencies. Aquest era l'any que
s'havia de fer i aixo no es contempla enl.oc
Jo cree que els Consells lnsulars continuen essent els
grans oblidats d'aquest Govern, i tal vegada convendria que
hi hagués eleccions més sovint, perque en sortissin més
beneficiats els Consells lnsulars, perque comprovam que,
cada vegada que s'atraquen eleccions, es fa alguna transferencia de competencies per no acabar la legislatura amb les
mans buides en aquesta materia.
Continuam reivindicant -perque així també ho diu la llei
de Consells Insulars- la creació del fons de compensació
interinsular, que equilibri els desequilibris existents, avui en
dia, entre illes, i sóbretot que doti deis serveis necessaris a les
illes menors que no compten, avui, respecte de les illes majors. Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Tur. Pel Grup PP-UM, la Sra. Salom té la
paraula.
LA SRA. SALOM 1 COLL:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. He de dir
que, en aquests moments, em sent trista i decepcionada perque, en aquesta Cambra, resulta que, en aquest cas, el repre-

sentant que ha presentat I'esmena de totalitat a aquesta
Conselleria, ha dit que intentaria no fer demagogia, que
intentaria no fer electoralista ni c1ientelisme respecte
d'un tema tan delicat com és el del tercer món, el de la
fam, el de la gent necessitada, i s'ha muntat tota una
estructura de debat per dir que intentava incitar el Govern que incrementas la partida destinada al tercer món,
i resulta que aquest diputat sap, des de la setmana passada, que el Govern , i el Grup Parlamentari Popular, feia
comptes destinar una partida de 80 milions de pessetes
per ajudes al tercer món. Per tant, jo cree que aixo no
és seriós, i d'una persona que jo tenia un concepte, en
certa manera , avui, m 'ha defraudat.
Estam d'acord que és un tema, el del tercer món,
que ens afecta a tots, tant a la nostra humanitat i a la
nostra sensibilitat. perque les mancances del tercer món
són moltes, hi ha molta necessitat, i hi ha un gran número de persones que pateixen. Pero també som conscients que, a pesar que el nostre grup aprovas aquí totes
les esmenes que s'han presentat en aquest sentit, per
part de tots els grups o que, firis i tot, hi dediquéssim tot
el pressupost de la nostra Comunitat, no solucionaríem,
per desgracia, el problema del tercer món. Nosaltres
creim que són les organitzacions internacionals les que
tenen molt a dir en aquest tema, perque han estudiat
.seriosament quina és la problematica, quines són les
seves necessitats, i tenen una visió global, una visió de
conjunt del problema. Són aquestes organitzacions les
que han de marcar uns criteris o unes tendencies per
intentar pal'liar aquest seriós problema.
Jo record que, quan aquí es discutia ia Ilei d'acció
social, es deia que s'hi havia de dedicar, per part del
pressupost de les administracions, de la Comunitat, deis
Consells lnsulars i deis ajuntaments, un 6% del seu
pressupost. Quan deiem aixo, a tots nosaltres, aquests
6% ens semblava una xifra, en certa manera, utopica, i
impossible d'arribar-hi. Hem de dir que, amb el temps,
amb el pas d'un any í un altres, aixo ja és una realitat.
Hi ha molts ajuntaments que dediquen més del 6% del
seu pressupost a temes d'acció social. Al ConseIl Insular
de Mallorca dedicam més d'un 6% als temes d'acció
social. 1 jo cree que, amb la problematica del 0,7, s'ha de
fer el mateix. 0,7 és una tendencia, ha de ser un objectiu
a acomplir amb el temps per part de les diferents administracions. 1 en aquest sentít, el nostre grup parlamentari i el Govern volem incrementar la partida que dedicavem els darrers anys a tal efecte. EIs darrers anys hi
havíem dedicat 35 milions de pessetes i nosaltres, en
aquest cas, enguany, més que doblar aquesta quantitat
de recursos, aquesta quantitat de doblers, la incrementam en 45 milions de pessetes, cosa que fa que, si s'aprova aquesta esmena, hi dedicarem, I'any 95, 80 milions de
pessetes. És a dir, que hem més que doblada la quantitat
deis anys anteriors.
La transacció que jo proposaria als diferents grups de
l 'oposició, que ja he passat a la presidencia, seria: l 'alta
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a la secció 11, subprograma 134300, d'ajudes al tercer món,
subconcepte 78000, i la baixa seria de la secció 31, del centre
de cost 31200, i del subprograma 612502, subconcepte
604000, per un increment de 45 milions de pessetes.

Té la paraula, pel Grup Parlamentari MIXT, el diputat Sr. Vidal i Juan .

Cree que hem d'aconseguir, amb el temps, que la nostra
societat es sensibilitzi cada dia un poc més en aquests temes
i que, destinar del nostre pressupost el 0,7 sigui la voluntat
de la majoria de la població de les nostres illes. Esper que
aquesta transacció que presenta el nostre grup, i que fa referencia, evidentment, a les esmenes 4278 i 4279, del Grup
Parlamentari Socialista, i a la 3887, del PSM, i a la 4435 del
Grup Mixt, siguin transaccionades per part de la majoria deis
diputats. Gracies.

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats.
Em toca a mi defensar diverses esmenes que hem presentat dins aquests programes el Grup Parlamentari
Mixt. He de dir, en primer Iloc que, comen~ant per la
que ja s'ha a~n<;at el grup parlamentari majoritari -no
ho he entes, perque jo pensava que no era el toro i no
ho he entes, Ilavors ja ens ho repetira-, també som
sensibles, des del primer moment, a aquesta demanda
del 0,7 per ajudes al tercer món, una demanda que.
precisament, avui he vist que es feia aquí, al carrer,
pero és que a Eivissa ja la varem tenir fa temps, fins i
tot hi va haver vagues de fam, etc. Jo he de dir, i deman
per tota aquesta gent, el mateix respecte que per qualsevol deIs altres votants -o millor dit, votants tal vegada
ningú no em vota, pero ciutadans-, i, per tant, tenen tot
el dret del món a demanar i és indubtable que ens han
sensibilitzat.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sí, Sr. Sampol, per que em demana la paraula?
EL SR. SAMPOL 1 MAS :
Per dos motius, Sr. President. Primer, per contradiccions
amb la primera part de la intervenció de la Sra. Salom, que
no ha fixat posició, sinó que, fins i tot, ha qualificat la intervenció del nostre grup ...
EL SR. PRESIDENT:
r. ampol, no dóna, en cap cas, -i hi ha acord de Junta
ele Ponaveus en aquesl sentil- aque ta Pre idencia es va
compromeue a no obrir ni repliques ni con lrarepliques
lIev3l deis ca os que eSl3ven paclals, cxpressament, a la Junta
de Ponaveus. Jo vull manifeslar que, de lOrI1S de fixac ió de
posicions que no són própiament fixació de posicions, se
n 'han fet bastants al Harg del temps que duim de debaCNo
he obert replica ni contrareplica alla on no estas previst.
Arnés, vulf afegir que, en aquest cas, cree que s'han
plantejat transaccions o s'han plantejat qüestions que ara
vénen també a continuació, en el debat de globalitat, perque
les propo tes de transacció plan lejades als distir1lS grup
pa rl am ntaris , e tan feles a les e me nes que veurem en el
deba t següe nt i, en conseqü' ncia , cree que, en aquest mom m , e l millar q ue pot f r aquesta pre idencia és mantenirse e n la p tura de no obrir repliques ni conlrarepliques,
tenim en compte que els grups haunm de manifestar, quan!
a lransacci ns obre la qüestió planlejada fins ara,. en e l
debat que comen<;arem després .
En conseqüencia, li prec, Sr. Sampol, que s'asegui en el
seu escó, i no hi ha Jloc a la paraula. Sr. Alfonso.
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Passam, dones, ara, al debat número 9, que és un debat
de globalitat, on hi ha I'agrupació de la resta de les esmeoes
del debat número 8. de la secció 03 sindica tura de comptes,
i de I'empresa pública ficobalsa . Vull fer I'observació que és,
precisament, dins aquest LOro d'esm nes que debatrem, alla
on s'ha d 'entendre inclosa la pro posta transaccional pre entada pel Grup PP-UM .
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EL SR. VIDAL 1 JUAN:

A mi m'agrada reconeixer le co e e m ón, i quan
primer vaig veure aquella vaga de fam que feien a la
Creu Roja, i els vaig enlir . i lot aixo, no em varen acabar de convencer, pero , amb lenacitat i amb accions al
carrer, perfectament legítimes, cre~ que ens han conscienciat a tots. Enhorabona a tots.
Com veuran aquesta esmena 4435, que nosaltres
presentam, que era quan encara no s'havia parlat de
transaccions i aquestes sensibilitzacions que hem dit, i
que uns qualiL~uen de demagógia, etc., pero nosaltres,
amb aquesta estrategia completament diferent de la que
hem dit abans, d'anar i agafar tot el calaix, i que el Jlevin, bé, a veure si d'aquests 35 milions, a més deIs que
hi havia prevists que, en principi, sembla que eren uns
35, arribam a una xifra, com deim aquí, a la motivació,
que encara esta molt enfora d'apropament a aquest 0,7
en ajudes al tercer món.
Per tant, aquesta esmena, ja veuen, és molt modesta
i, per tant, si la transacció és més per amunt, molt bé,
d'acord.
L'esmena 4409 -em sembla que diu- és la que demana 150 milions. Pero voldria que s'entengués que és per
a adquisició de patrimoni pel gaudiment públic, en
general a tota la Comunitat Autónoma, per a tota la
Comunitat Autónoma, i deim preferentment per uns
terrenys a I'illa de Formentera, que permetin I'ús recreati u -perque aquí s'ha dit moltes vegades que totes les
ill es ja lenen finques per a gaudiment públic, i no és que
cOllvengui , és que a Eivissa i Formentera, i posam la i
o posa m el guió, e l que sigui , bé, posam e l guió, com
que n 'hi ha una a Eivissa ja esta bé, Eivissa i Formentera-, pero ciar, els de Formen tera, per venir-se a plantejar per la pedrera, que per cert encara no esta restaura-
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da ni rehabilitada, de s' Argamassa d'Eivissa, i va costar 30
milions de pessetes, era el tipus que s'havia de pagar als
propietaris, 30 milions de pessetes, i esta alla la pedrera, per
venir als voltants a passejar-se de Formentera és un poc
estrany.
1 per tant nosaltres creim que estaria molt bé, i aixo permetria anar a la construcció d'aquest alberg destinat a la
joventut, que em pareix que tenen idea de dotar I'illa de
Formentera, pero no posar-los dins la casta deIs peons caminers, sinó posar-ho a un 1J0c digne, perque Formentera és
una iJleta molt petita, ( ... ) un alberg destinat a la joventut; els
jóvens són iguals de grossos, per tant una caseta de peons
caminers, per malta d'obra que s'hi pugui fer, no és I'adequat. En canvi aixo permetria -en eivissenc no ho diré- matar d'un tir dos gorrions, i ha diré en mallorquí perque
també tenc ascendencia mallorquina.
Per tant cree que és una esmena que, tom a repetir, no
es refereix només a Formentera. 1 ciar, hem anat al ealaix de
sastre, no sé si hi ha tants de diners al calaix de sastre, per
demanar 150 milions. Pero, en fi, cree que aquí s'ha anat a
una argúcia, també el subconcepte s'ha posat 000, com si fos
per construir una nova seu per al Consell d'Eivissa o aixo,
que se'n varen trobar ~astants més. A veure si ho trobam.
Després tenim una esmena ja tradicional, i no és que
vulguem fer comptes, sinó senziJlament d'alguna cosa, o d'un
acord que es va prendre en aquest parlament, i que es va
crear la Sindicatura de Comptes, i per tant si es crea una
cosa, ara és una sindicatura de comptes podríem dir non
nata, i per tant si es dota amb una partida de 10 milions de
pessetes es podria posar en marxa, i segurament tots hi estaríem d'acord.
Aixo són les esmenes que presenta el Grup Mixt a aquests
programes, i que naturalment nosaltres esperam que tenguin
suport, com nosaltres ho farem a altres esmenes que també
ja s'han comene;at a transaccionar quan el debat a la totalitat,
i ara segurament acabaran de cristal·litzar aquestes transaccions, doncs naturalment nosaltres els donarem suport, tant a
les transaecions, perque crec que no sera n tan modestes com
la nostra esmena, la nostra pro posta. rvíolte~ zracies.
(El Sr. Vice-presidenr primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal. Per part del PSM 1 EEM es mantenen
les esmenes 3886, 3888, 3899, 3887 i 3932, Ficobalsa. Per
defensar-Ies té la paraula el Sr. Orfila.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Tornarem a parlar de Ficobalsa. Record, senyores i senyors diputats, com I'any passat al debat de pressuposts, quan discutíem les aportacions que el Govern fa a través de la secció 11
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a aquesta empresa, Ficobalsa, em feia, i feia a tots els
diputats, una pregunta: Poden tenir fills els fantasmes?
1 és que d'aquella empresa fantasmagórica, que tan
polemica va resultar, Ifebal, al cel sia, en va néixer una
filia, FiCobalsa, a la qual el Govern continua injectant
milions i milions de pessetes sense marcar-li quina és la
política que ha de dur a terme, i obligant el seu personal responsable a improvisar constantment amb l'aplicació de la tactica del tempteig, de tal manera que en tost
de dur a terme activitats planificades en base a una
política, simplement s'agiten, es mouen per justificar la
seva existencia.
1 vull deixar ciar el meu respecte pel personal d'aquesta empresa, que té una valua demostrada prou
vegades, peró que continuen sense tenir política, perque
la política I'ha de marcar el Govern, i aquest es nega a
fer-ho. 1 arribat a aquest punt vull fer-Ios un petit recordatori: Es recorden que el 23 de novembre de J'any
passat es va aprovar per unanimitat d'aquesta cambra, va
votar tothom a favor, una pro posta de resolució instant
al Govern a presentar una comunicació al Parlament
sobre la política firal en sis mesos? Novembre, desem bre, gener, febrer, mare;, abril, maig .... Tretze mesos.
L'han vista vostes, senyores i senyors diputats? Jo no. 1
és lógierque- no I'hagin presentada. Com han de presentar una comunicació sobre u~a política que no tenen?
No troben que aquest ja seria prou motiu com per
mantenir una esmena a la totalitat d'una empresa que
rep una partida importantíssima, 188 milions, per dur
a terme una política indefinida? Perque, sen yo res i
senyors diputats, com podem votar els pressuposts d 'una
empresa pública les finalitats de la qual no són marcad es
per aquell qui paga? És a dir, en aquest cas no s'aplica
aquell principi que "qui paga, mana". El Govern no
marca política sinó que, segons va reconeixer el president del consell d'administració d'aquesta empresa,
aquesta política és marcada pel consell d'administració
de I'empresa de forma estranyíssima i gens usual. Com
pode m saber si els milions que ens costa a tots els ciutadans J'existencia d'aquesta empresa són o no adequats?
Com podem saber si se'n treu una rendibilitat, d'aquesta
inversió, si no hi ha manera de coneixer els objectius
poJítics que es marca el Govern en materia firal? Han
Ilegit, senyores i senyors diputats, la memoria del pressupost de l'empresa? Han lIegit el de la Vice-presidencia
del Govern, de la qual depen?
Cap. Cap objectiu polític hi trobaran que no sigui el
de justificar la propia existencia de l'empresa, i amb
aquesta realitat no és estrany que la Conselleria de Comere; i Indústria no vulgui tenir res a veure amb aquesta
empresa, que finalment ha de quedar adscrita a la Presidencia, quan tothom entén que amb la logica més simple hauria de tenir una dependencia de Comere; i Indústria. I vostes saben, senyores i senyors diputats, Sr. President del Govern, que som els primers interessant que
el Govern s'esforci, cerqui aquesta política firal, elabori
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aquesta política firal. Tan important com produir amb competitivitat ho és saber comercialitzar els productes fabricats,
elaborats, i en aquest procés la política firal pot jugar un
gran paper.
Com és possible, per tant, que no s'hagi esfon;at el Govern en dissenyar aquesta política? Les fires que es proposen, com es lliguen a les polítiques de comer<; o a la industrial? Se'n treuen rendiments? 1 volen un exemple d'aquesta
manca de política? Es recorden del recinte firal que tanta
tinta va fer córrer en el seu moment? Semblava d ' una prioritat absoluta des deis plantejaments del Govern. Va caure dins
un pou, dins e l pou de I'oblil. ) que eonsti q ue nosaltres no
n'érem massa partidaris, hauria imp lical una despesa molt
imponant. I sempre s'ha de pesar en 1 olílica la r lació COSlrendibililal que s obté o s'aconsegueix ( ...) projecle del Govern. El que no POt er, Sr. Presiden l. pero, és que e l 93
defensin apassionadamen l la seva necess ital. i ara ni en parlin. 1 cm sembla incre'¡ble, és poc lógic. ho ha de comprendre . l és que si no es deixond ix el Gove rn, senyores i eny rs diputals, Ficoba lsa pOl a abar com la seva predeces ora, le 'lui ha heretal aq uesta ¡¡bsencia de polil i a, i que va
acabar aque lla, .Ifebal , co nvert ida e n un a e 'p(k i d'organilzació fe tivale ra, fenl co mpetencia deslleial a les empreses
d'aquest tipus.
D'altra banda hem de constatar que els números que
'apo nen tampoc no podem dir que te ng uin ma a cred ibili ta l, com ja es va dir en comissió . Im aginar que els ingressos
propis de Ficobalsa puguin pujar 413 milions fa ria lles.
Quins canvis, quines nove ta t ha n introdu'it en les activilacs
previstes que facin possible aquesl augment previst als in gressos propis? Pero vostes saben que aquests no són números
reals, sinó que responen a simples idees, plantejaments que
fa el Govern. 1 saben com solen acabar aquestes previsions
desbaratades, irreals? Idó amb clamorosos deficits, amb
clamorosos fracassos que finalment acaben per ser pagats per
tots els ciutadans a partir deis doblers que gestiona la Comunitat Autónoma .
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La tecnica és ben clara: El Govern comen<;a aportant
quasi 200 milions per fer funcionar l'empresa; aquesta preveu uns ingressos, per perque fara fires que seran molt importants. tindran una gran demanda entre el sector; i es
preveuen sense justificar aquests ingressos, peró, a<;ó sí,
preveient unes despeses per valor de 600 milions. E/s ingressos propis finalment no es donen, pero les despeses per descomptat que sí; i ja tomam caure en el pou negre del deficit
que finalment pagam tots.
Mirin, senyores i senyors diputats, el nostre grup votara
en contra del pressupost de Ficobalsa fins que sapiguem
quina és la política que ha de dur a terme aquesta empresa,
i soIs després valorarem si el cost d 'aquesta política és adequat a la rendibilitat que es pretén aconseguir. Una aItra cosa
seria actuar com uns inconscients; i la inconsciencia en política sempre sol dur a una mala gestió deis interessos i deis
doblers públics.
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Les al tres esmenes a aquesta secció són essencialment
constructives. Pretenem, senyores i senyors diputats, que
s'obri una oficina de la Comunitat Autónoma de les IIIes
Balears a BrusseHes. Qui pot dubtar que avui on es
cuinen, on s'elaboren les polítiques en materia d'economia és a BrusseHes? Qui pot dubtar que és alla on es
promouen, diariament es prenen decisions que condicionen el present i dissenyen el futur? No és a Brussel'les
on es limiten les produccions de lIet, per exemple, i fins
i tot es castiguert i se sancionen les sobreproduccions? I
alla on es cou el futur, alla hem de ser si no volem
perdre el tren de la modernitat. la són moltes les comunitats autónomes que ho han entes, i ja tenen les oficines obertes, des de les quals intenten influir la política,
i recollir i transmetre una informació que cada dia és
més vital. Novament, Sr. President del Govern, estam al
vagó de coa del tren d'Europa.
Proposam igualment dedicar 50 milions de pessetes
per propiciar convenis per augmentar els programes en
Ilengua catalana a les televisions, un element que esdevé
importantíssim per a la normalització lingüística, tan
abandonada per aquest Govern.
Finalment propos1.m transferir 100 milions de pessetes als ajuntaments de Menorca per adquirir accessos a
platges i recuperar el camí de Cavalls. Menorca, senyores i senyors diputats, deu ser un deIs únics 1I0cs Qe tot
J'Estat on els ciutadans han de pagar un peatge per
arribar a determinades platges. Fer possible I'accés lliure
i gratui't a aque tes platges, i recuperar un antic camí
que recorre la costa de l'iJla de Menorca és I'objectiu
d 'aquesla esmena . Recuperar-lo val doblers, s'ha d'habillar, s' ha de senyalitzar i fer passible el transit no rodat
a través seu. Són reivindicacions que també responen a
un clam popular a aquella iIla, i encara que el Govern
no tengui massa en compte aquest clamor popular, mantenim encara viva I'esperan<;a que aprofitant aquesta
esmena puguem iniciar els dos processos a que m'he
referit.
La nostra posició respecte de les esmenes sobra la
partida de cooperació és ben clara i li hem deixada a
I'anterior intervenció. En qualsevol cas vull que quedi
una cosa ben clara: La previsió del Govern eren els 30
milions de pessetes pressupostats; i el canvi d'actitud -al
pressupost em remet, Sra. Salom- i el canvi d'actitud del
Govern no I'hem propiciat nosaltres, he estat el primer
en reconeixer-ho. Cap medalla vull, Sra. Salam, cap
medalla vull, senyores i senyors diputats. La medalla se
I'han d'endur els ciutadans que s'han mobilitzat. La
medalla se J'han d'endur, i és ben seva, aquells que han
contribuí't a crear estat d'opinió, i m'he referít als grups
que s'han mobilitzat i han estat al carrer cridant, reclamant aquesta partida, i als mitjans de comunicació que
se n 'han fer resso de manera continuada tot aquest
temps. D'ells és la medalla, d'ells és l'honor, perque
han tingut una tasca que els honora, una actitud que els
honora, de pensar abans que en ells mateixos en aquells
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que pateixen una situadó prou terrible, prou precaria com
per poder exigir que el món sencer els ajudi.
En aquest sentit, des d'aquesta actitud lue ha fet possible
el canvi -i em creguin que no és demagogia dif-ho, sinó que
és la realitat pura i simple- podem dir que acceptam la trans3cció que el Grup Popular i el Govern han ofert al nostre
grup i als altres també. Gnkies.
(El Sr. Presidenl repren la direcció del debat)o

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA
la Sra . Riera i MadurelI té la paraula.
LA SRA. RIERA 1 MADURELL:
Sr. President. senyores diputades, senyors diputats, senyores i senyors del Govern. La Sra. Estaras pot dir el que vulgui, pero el que és cert és que sense la pressió popular mai
vostes no haurien incrementat aquesta partida. No sé, Sr.
Orfila si és que utilitza poJíticament el tercer món , el que sí
sé és qui hi mercadeja. Vostes, senyors del Govern, amb
aquest tema sempre juguen a la baixa, i si no, per que no
incorporaven els 80 milions directament als pressupostos?
Amb I'esmena 4278 que presentem a la secció 11 el Grup
Parlamentari SOCIALISTA insisteix, reclama una vegada
més que es destini el 0,7% d 'aquest pressupost que debatem
a la cooperació amb el desenvolupament deIs pai"sos més
empobrits de la Terra. Mantenim I'esmena perque la proposta que acaba de fer la Sra. Estaras, del 0,15% la considerem
c1arament insuficient; en altres paraules, la considerem una
miseria, una mica menys miseria que I'altra,. pero en definitiva una miseria. Mirin, senyores i senyors diputats, ja ho ha
dit el Sr. Orfila: Els temps, l'epoca en que la cooperació al
desenvolupament era considerada només com una qüestió
deIs paYsos pobres de I'hemisferi sud, i d'alguns militants i
persones de bona voluntat deIs pa'isos rics, ja s'ha acabat;
una serie d'esdeveniments s'han encarregat de fer convergir
les raons del cor i les necessitats del nostre benestar, per
col, locar-nos a tots, sense excepdó, davant d'una situacio
clara: Esgotat el conflicte est-oest, el futur de la societat
internacional depen de la superació de les diferencies nordsud, paradoxa c;I'una epoca en que la producció i la tecnica
han assolit nive"us sense precedents, la pobresa ha vingut a
ser I'enemic comú de tots els éssers humans, fins i tot els
més afavorits. La consideració del subdesen~olupament a
partir del procés de descolonització com un problema global
susceptible de posar en perill les bases economiques i polítiques de la societat internacional conterr,porania ha originat
I'elaboració dins el marc de Nacions Unides de tota una
ideologia del desenvolupament i la recomanació de posar en
practica una serie d' estrategies com la del 0,7 per afavorir
la cooperació internacional.
El desenvolupament ha passat, doncs, a ser a la vegada un
imperatiu moral i una necessitat. Un imperatiu moral per als

que no admetem que en els paisos del tercer món 500
milions de persones sofreixin de fam i malnutrició, que
100 milions d'habitants deIs pai"sos industrialitzat visquin per sota del llindar de la pobresa, o que 300 milions de nens deIs pai"sos pobres no estiguin escolaritzats.
Una necessitat perque mai com ara la interdependencia
economica i ecologica entre tots els pai'sos ha estat tan
forta, no només per qüestions de manca de recursos
naturals i de mercat, sinó també perque les conseqüencies de la pobresa travessen les fronteres sen se necessitat
de passaports, conseqüencies que tenen un nom: drogues, problemes socials, migracions, atur, destrucció de
recursos naturals, malalties com la sida, etcetera.
Mirin, senyores i senyors de la dreta, si ho pensen
bé, si pensen en el futur , en el món que volen deixar a
les futures gene racions, veuran com els convé molt més
invertir els 398 milions de Can Sales, que és el 0,71 %
del pressupost , en cooperació al desenvolupa ment. Tan mateix si va mal dades, els embulls i les ma nga rrufes no
les podran gaudir els seus descendents. 1 si algú de vostes, a més d'una necessitat hó considera un imperatiu
moral, els recordo també que la solidaritat no es pot
quedar només en bones paraules, sinó que s' ha de traduir en un compromís pressupostari mínimament significatiu . Saben que els 35 milions que vostes proposaven
representen el 0,06 % del pressupost? Ara hem passat al
0,15 % , menos da una piedra, pero evidentment no n ' hi
ha prou .
Nosaltres, els socialistes, estem conven¡;uts que no hi
ha problemes socials irresolubles d 'ordre natural amb els
quals ens haguem de resignar a conviure, ni tan soIs
aque\ls tan fermament ancorats a les nostres societats
com són les desigualtats, i la seva maxima expressió de
dimensió internacional que és el subdesenvolupament.
De fet la recerca i aplicació de solucions per a aquestes
qüestions són els principals factors de progrés social, i
la cooperació és un instrument idoni per enfrontar el
subdesenvolupament.
Per aixo els demanem, senyores i senyors diputats,
que votin a favor d'aquesta esmena . Els demanem que
encara sigui n una mica més sensibles a la gran quantitat
de veus que a la nostra comunitat s'han al¡;at a favor del
0,7, veus que han tingut I'efecte de revifar la consciencia
ciutadana, recordant la dramatica realitat en que es
troben les tres cinquenes parts de la humanitat, i la
urgencia de contribuir des de les institucions a l'ajut al
desenvolupament.
Pel que fa a les altres esmenes incloses a aquest debat
número 9, voldria dir que pel que fa a la defensa de la
4390, relativa a I'empresa pública Ficobalsa, em vull
remetre simplement a les paraules ja dites pel portaveu
del nostre grup en aquesta materia, el Sr. Valenciano,
que ja va dir a la Comissió d'Hisenda, i que ara ha fet
seves també el Sr. Orfila.
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Les esmenes 4083 i 4252 pretenen, d'acord amb les directrius del Consell d'Europa, que es po si en marxa una política per a la igualtat d'oportunitats en base al tercer programa
d'acció comunitaria; i la 4084 insisteix novament en la creació de l'Institut de la Dona. No creuen que ja seria ben bé
hora que el Govern de la nostra comunitat autonoma atengués a les recomanacions deis diversos organismes internaciooals i creés una unitat administrativa seriosa per impulsar
i coordinar una política per a la igualtat d'oportunitats entre
homes i dones? Per tot aixo cal que hi dediquin alguns doblers, i aixo és el que proposem. Les nostres esmenes sumen
molt poco El que demanem és practicament insignificant si
es tenen en compte les mancances historiques de serveis que
pateixen les dones de la nostra comunitat.
De la resta de les esmenes del nostre grup incloses en
aquest debat ja n'ha parlat el Sr. Alfonso quan ha defensat
les nostres esmenes a I'articulat, i també hi han fet referencia els diferents portaveus que m'han precedit. I pel que fa
a les esmenes deis altres grups, només vull dir que les donarem suporto Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari PP-UM té la
paraula la Sra. Salom.
LA SRA. SALOM I COLL: Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer 1I0c repetiré quina és la transacció que ha presentat
el nostre grup a distintes esmenes presentad es pel PSOE, el
PSM i Grup Mixt, respecte a incrementar la partida destinada al tercer món , i ho faig per a voste, Sr. Vidal; I'alta seria,
com és evident, a la secció 11, al programa d 'ajudes al tercer
món un increment per valor de 45 milions de pessetes, i la
baixa seria de la secció 31, el centre de cost 31200 del subprograma 6 12502, ub oncepte64000. Destinar 45 milions de
pessete Olé vol dir que en tOlal per al pre upo ' t del 95, si
s 'accepta aques ta tra nsacció, e l Govern cledicara deis seus
pressuposl 80 milion de pessetes a les pers nes necessitades,
d'aquest mal anomenat tercer món.

;,

Quant a l'esmena 4423, de destinar 10 milions de pessetes
a la Sindicatura de Comptes, el nostre grup no ti donara
suport, i explicaré per que. El nostre grup parlamentari, el
Grup Parlamentari Popular, en el seu moment va votar que
sí a la Llei de Sindicatura de Comptes. Nosaltres estam
d 'acord, com és evident, amb aquesta figura del sÍndic, i
esta m d 'acord amb les tasques que ha de dur a terme, pero
consideram que en aquests moments creim que no és oportú,
i és basicament per motius pressupostaris, aprovar aquesta
esmena. 1 quan dic aixo m 'agradaria que quedas ciar que no
vol dir que el nostre grup parlamentari ni que el Govern no
volen que hi hagi un control deis comptes del Govern de la
Comunitat Autonoma. El nostre grup parlamentari vol que
hi hagi un control deis comptes de la Comunitat, i que es faeí
d 'una manera independent, amb transparencia, i que hi hagi
una transparencia en la gestió deis interessos deIs ciutadans,
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i consideram que hi ha un control que en aquests moments és sufieíent. Tenim un Tribunal de Comptes. Crec
que és evident que no el nomena ni el Sr. Cañellas ni el
Sr. Matas; crec que és més bé el Congrés deis Diputats
que nomena les persones que han de formar part d'aquest Tribunal de Comptes; i crec que compleix una
serie de requisits que són fonamentals per controlar
I'actuació del Govern: fa una feina qualificada, fa unes
ana lisis crec que bastant rigoroses deis nostres comptes,
la qual cosa suposa que hi hagi un control, i que aquest
control és independent, almanco del Govern balear. Per
un altre costat també hi ha una comissió tecnica assessora nomenada per aquest parlament, i que hi ha un
acord entre tots els grups parlamentaris per les persones
que han de formar part d'aquesta comissió assessora, i
per una altre hi ha el que coneixem tots ( ... ) la ponencia
de I'article 103 de la L1ei de finances . Per aquests motius
a I'esmena de dotar amb 10 milions de pessetes la Sindicatura de Comptes, el nostre grup no votara a favor.
Quant a Ficobalsa el nostre grup vol dir el següent:
En primer \loe, s'ha fet una pregunta aquí, i és "tenen
fills els fantasmes?" . ]0 tene la res posta ben clara, jo
estic segura que no. Ara, e1el que m'he quedat molt
sorpresa és que s'ha comentat que els fantasmes moren
i que els fantasmes tenen fills. Per a mi aixo ha suposat
una novetat, perque la veritat és que no ho sabia. Ficobalsa és el que deim una empresa mixta. l quina política
té?, doncs té la política de fer fires; i evidentment es
fan unes fires que són rendibles i unes fires que no són
rendibles. Hi ha una serie de fires que el Govern i Ficobalsa consideren que són estrategiques, que són importallls per als dislints seClO rs de la nostra sociela L, i que
a pesar que aquestes fires no iguin rendibles és a dir
que " hi perdin doblers a I'hora de f r aquestes ri res,cre im que és important que es faein . O no e ls pareix
que Baleart és una fira que val la pena que es mantengui? No val la pena continuar donant suport als artesans
en les distintes actuacions? Nosaltres creim que Ficobalsa du a terme tota una serie d'actuacions, tota una serie
de fires que són importants per als distints sectors de la
nostra comunitat. Aquesta és la política d'aquesta empresa mixta: Fer fires, una serie de fires alllarg de I'any,
i n'hi ha que són rendibles i n'hi ha que no. Si volen
que els digui quines fires hi ha previstes per a I'any que
ve, també els ho puc dir. Tenim Tecnoturística, hi ha
Alimenta, hi ha Balear Nautica, hi ha la Fira del L1ibre,
hi ha Imatge, la fira de I'Habitat. Temps L1iure, Nupcial,
Baleart, Pista d'Aventures ... en fi, hi ha tota una serie
d'actuació jo crec que molt rigorosa quant a la política
de Ficobalsa, i que du unes actuacions que van encaminades a intentar potenciar, a intentar ajudar distints
sectors, distintes indústries de la nostra comunitat autonoma.
Quant a I'esmenan 3886, del PSM, aportar 50 milions
de pessetes per fer convenis amb les televisions per
incrementar [a programació en lIengua catalana, nosaltres creim que dins les funcions del Gabinet de Comu-
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nicació de Presidencia esta la de recollir informació i facilitar informació als distints mitjans de comunicació. Pero
entre les seves funcions creim nosaltres que no hi cap donar
subvencions per valor de 50 milions de pessetes per incrementar la programació en llengua catalana. 1 no donar suport
a aquesta esmena no vol dir que el Govern no doni suport al
catala, sinó que el Govern a través d'altres actuacions du a
terme tot un conjunt d'activitats per intentar potenciar la
nostra lIengua.

ons de pessetes. La motivació és incrementar la partida
destinada a ajudes al tercer món, transaccionar I'impost
de les empreses referides en 45 milions de pessetes, amb
la qual cosa I'import total de la partida quedaría en 80
milions. En conseqüencia jo deman per contestar sí o
no deis grups parlamentaris afectats, en aquest cas en
primer 1I0c al Grup MIXT si esta d'acord amb la transacció. Sí, Sr. Vidal?
EL SR. VIDAL 1 JUAN:

Quant a I'esmena 4409, no li donarem suport, i és de
destinar 150 milions de pessetes per adquisició de patrimoni
per a gaudiment públic. Nosaltres hem d'assenyalar que el
Govern ja hi dedica tota una serie de dculer<:.. una quantitat
bastant important, superior als 1.000 milions de pessetes, per
a la compra de terrenys . Consideram que és més que suficient aquesta partida.

Gracies, Sr. President. Estic d'acord .
EL SR. PRESIDENT:
Grup PSM 1 EEM, Sr. Orfila.
EL SR. ORFILA 1 PONS:

Quant a les esmenes que fan referencia a la dona ...
EL SR. PRESIDENT:

Gracies, Sr. President. He manifestat des de la tribuna que hi esta va d'acord, encara que ens semblés insufi cient.

Acabi, Sra. Salom, per favor.
EL SR. PRESIDENT:
LA SRA. SALOM 1 COLL:
Gfup Parlamentari SOC1ALISTA.
Sí, Sr. President. ... del Grup Parlamentari Socialista, que
n 'hi ha tres, vull dir que el nostre grup no les donara suport
perque, entre altres coses, moltes de les actuacions, o en
concret dues que es pro posen aquí, la creació de centres
assessors de la dona a Eivissa i Formentera ja es fa, hi ha un
patronat de la salut Qn són atesos tots els casos que es puguin
trobar de persones necessitades; i quant a la creació o no
d'un institut de la dona, hem de dir que I'objectiu és ciar,
I'objectiu és que hi hagi una igualtat d'oportunitats entre els
homes i les dones, que no hi hagi una discriminació per raó
de sexe, i el Govern ha considerat que la millor manera per
dur a terme aquest objectiu, aquesta política, és a través de
la Comissió Interdepartamental de la Dona, alla on hi ha una
coordinació entre distintes conselleries, com podria ser la
Conselleria de Cultura, la Conselleria de Sanitat, la Conselleria de Comef(~ i Indústria, la Conselleria de Governació, i en
un futur supos que incloura també la d'Agricultura, i creim
que du una tasca molt bona endavant per intentar que hi
hagi una igualtat d'oportunitats entre tots els homes i totes
les dones de la nostra comunitat autonoma . Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Salom. Abans de passar al següent debat,
diré que aquesta presidencia s'ha fet arribar una proposta de
transacció, on es pro posa transaccionar les esmenes 4435, del
Grup Parlamentari MIXT, 3887, del Grup PSM I EEM, i les
4278 a 4279 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, que són
precisament les esmenes que afecten a ajudes al tercer món.
La proposta seria a secció 11, centre de cost 11000, subprograma 134300, subconcepte 78000, afegir-hi una alta de 45
milions de pessetes, i una baixa a secció 31, centre de cost
31200, subprograma 612502, subconcepte 64000, de 45 mili-

L

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Sí Sr. President, el nostre grup es reservara. la seva
posició fins al moment de votació de les esmenes. Ha
hem de consultar perque creim que és realment una
transacció impresentable per al nostre grup, que tenia
una esmena de quasi 300 milions. Ha contestarem abans
de votar.
EL SR. PRESIDENT:
Jo pregaria que en 1I0c de la contestació abans de
votar fas una vegada suspesa la sessió, en tornar recomen<;ar el debat. Queda, ido, pendent la qüestió de la
transacció.
Passarem ara al debat número 16, que és el debat de
globalitat de 1'agrupació de la secció 14 Conselleria
d 'Economia i Hisenda, i la 'secció 31 serveis comuns i
despeses diverses, que aquí hi ha pendents les esmenes
4385,4239 i 4240, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
Per fer la defensa d'aquestes esmenes té la paraula el Sr.
Alfonso.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquest
conjunt de tres esmenes, unes són de caracter tecnic
d'imputació a un concepte o un altre, que no vull perdre
el temps en defensar senzillament una cosa que és inversió o actuació propia de la Comunitat Autonoma, ha de
ser actuació propia de la Comunitat Autonoma; i una
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cosa que és transferencia ha de ser transferencia. Per tant no
hi entraré, el conseJler sap de sobres que és aixÍ. Peró hi ha
una esmena que té un altre caire, i que té un caire eminentment polític.
Jo no sé si vostes record en que en el debat a totalitat
d'aquest pressupost vaig citar la necessitat per racionalitzar
la funció del Govern i la despesa d 'aquest govern, que el que
és, sigui administrativament; el que és en la reaJitat, sigui
administrativament parlant. 1 el que és en la realitat és que
la política economica que fa aquest govern de la Comunitat
Autónoma, la fa a través fonamentalment, en la seva gran
majoria, de la Conselleria d 'Economia i Hisenda, cosa per
altra part bastant natural. Pero ja no és només la formulació
política, sinó també la gestió política i la gestió administrativa de I'autentica actuació del Govern de la Comunitat
Autonoma en materia de política economica, la fa a través
de la Conselleria d'Hisenda. L'exemple més típic és examinar no la Conselleria d'Hisenda, senyors diputats, no se la
mirin, a la Conselleria d'Hisenda hi ha molt poques actuacions polítiques, hi ha actuacions de gestió o de control, pero
no actuacions polítiques. On hi ha de veres actuacions políliques é él 1<1 secci' 31. Tal. e l fons e uro peus qu vé nen
per a formació ocupacional , aCLU acions. 1 tes les actu aci n '
que pas e n pels fon s europeu d'a ltres til LI S -p rogra ma ele
I'objectiu 2- es ta n c1 iri gits i ge tionats pe!' la on e lleri a d Eco nom ia. La Co nse ll e ria de COl11e r~, que é un a de les co nselleries que nosaltres deim que passi a la Conselleria d'Hisenda, via dos decrets regula subvencions, i la resta és control , que ho podri a f runa dírecció genera l d'economia en e
cap lipus de probl ema. La Conselleria e1 ' Agr ic ultura fa dos
tipu de feines, una feina que é de med í natural, i aposta
pro posavem una co nselJe ria el e med i ambient, o n an.aven els
progra me d medi na tura l eJ e la onselleria d' Agricu lt ura ;
i una fun c ió de re partir, de fer política europea, qu e es
podría fe r perfecta me nl coonlinadament per la Co n e·lIeri a
d ' Economia.
Aixo que aconseguiria? Moltes coses. En primer Iloc que
te nguéssim un refe l"e nt e n políti cil eco nó mica dins la me ura
que pugui fel" aqu es t CO l11unila l a utónOm a, que no hi hagués
per una pan un senyo r que ve poe, que és e l conseller de
ome re; i Indlls lrí a, que tan o ls n lé ni la compete ncia e n
fires , que ja no sa bem ga ireb ' per que , que té la competencia de re panir subvencions, i enes funci on ad ministra tives.
Desa pa re ixeria aques ta conse ll e ri a, es quedaria (1mb les direcci n gene ra ls q ue té o amb qualcuna me ny , i e tav iaríem
un a quanlilal impo rta nl de l11ilion . Per a ltra pa n I'ap lica ió
del program es e ur pe us les raria la per o na qu e xerra amb
E uropa, que xerra amb Madrid d'una mane ra perl11anen t,
que és e l conseJler o I'equip de la Conselleria d 'Economia i
Hisenda. La po líti ca economica que es pot fe r aquí es faria
d ' una ma ne ra racional, coordinada, baix la direc ió política
d'un sol conseller. 1 no és que jo cregui que el Sr. Matas,
conseller d 'Economia i Hisenda, ho pugui fer millor que el
Sr. Morey, que el Sr Triay; no cree aixo. Jo pens que una
manera de coordinar seriosament la política economica de
la Comunitat Autonoma és que tota la política economica
la faci la mateixa conselleria, la mateixa secció, el mateix
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equip que dirigeix la Conselleria d'Economia. 1 no va
més enlla aquesta proposta. Va més enlla per una cosa,
sí va més enlla en un altre aspecte. Sé perfectament
que és el president del Govern qui nomena consellers,
i que té la capacitat de nomenar consellers, ho sé perfectament. Sé perfel:tament que una de les respostes
habituals és "vostes volen organitzar el Govern al president, que és qui té la competencia". Li hem de dir que
sí, que si creim que el Govern esta mal organitzat, Ji
hem de dir com podria estar millor organitzat, i és la
nostra feina. Nosaltres creim que la Conselleria de Comere; i lndústria té una feina senzillament, quant a
política economica, repartir subvencions, res més quant
a política economica. La resta és política de control. 1
la Conselleria d'Agricultura té dues feines, una de protecció de medi ambient, tots els programes de medi
natural, i per aixo proposavem crear una conselleria de
medi ambient; i una altra feina, que és molt important,
pero que es pot fer dins una coordinació de política
económica, que és manejar els fons europeus, una part,
perque els fons ocupacionals , de foment d'ocupació i
altres, i els fons de l'objectiu 2 les maneja la Conselleria
d'Hisenda.
Que tots els fons europeus els manegi la Conselleria
d'Hisenda, que hi hagi una conselleria de medi ambient,
i que desapareixi una conselleria que en política ecgnomica és absolutament innecessaria. Per tant lÍo volem
esmenar la plana en absolut; el que sí volem, senyors
consellers, senyors diputats, és racionalitzar aquesta
comunitat autonoma . 11 conselleries em pareixen moltes, i molt més quan no es veu gaire ciar que fan o
quina funció quant a política economica tenen.
Voldria acabar dient una cosa: La importancia que
dins tots els governs tenen els ministeris o conselleries
d 'economia no es deriva només ele la seva funció recaptadora, que era la funció anterior, o la principal funció
fa 30, 40, 50 o 100 anys; es deriven que són aquests
ministeris o conselleries els que formulen les línies
basiques de la política d'un govern. Nosaltres voldríem
veure que les línies basiques de la política del Govern
fossin elaborades no per quatre o tres consellers, sinó
per un ministeri, una conselleria seriosa, important, que
sigui la Conselleria d'Hisenda. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso. Fixació de posicions . Pel Grup
PSM 1 EEM el Sr. Orfila té la paraula.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Gracies, Sr. President. Vull dir que donarem suport
a aquesta esmena. Ens sembla una esmena molt intel'ligent, i perfectament concordant amb alguna altra
esmena que ha presentat el Grup Socialista, i amb alguna que presenta el nostre grup, i crec que al Sr. Matas li
deu haver agradat, o com a mínim Ji ha interessat pro-
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fundament, m'imagin. Es una esmena inteHigent perque
entenem que fa una pro posta racional d 'estructuració del
Govern, que és una qüestió en la qual és perfectament legítim que entrem els grups parlamentaris, és evident, malgrat
les coses que des de la tribuna d'aquest parlament s'hagin
pogut dir, i que també és evident que la majoria i el president del Govern en fara el cas que trobi necessari, és a dir
cap.
Per que cree que és interessant i racional aquesta proposta del Grup Socialista? Primer de tot vull dir que I'interessant de I'esmena és la baixa, la desaparició de fet de dues
conselleries. Que és la conselleria de Comer~ i Indústria?
Simplement el Pla de comer~ i el Pla de reindustrialització;
a~o se'n du més del 80% del pressupost de la conselleria, al
qual si afegim el Pla de residus solids, no queda res, millor
dit queden els deserts de les actuacions en artesania -i ho
discutirem després, quan parlem d'indústria- i el desert de
les actuacions en medi ambient industrial. Quines dificultats
hi ha perque la gestió ... ? 1 que són el Pla de comer~ i el Pla
de reindustrialització, si no dos plans-repartidora, en el bon
sentit de la paraula, de subvencions, de credits blans ... ? Molt
poca cosa més. Que hi queda, per tant, si les actuacions
d'aquesta conselleria, és a dir aquestes ac.uacions de repartidora, es fan des d'un altre 1I0c? El nostre grup ha proposat
que es fessin des deIs consells insulars, primer a través d'una
encomana de gestió, i al cap d'un any en'comanar-Ios com a
competencia que els sigui propia. Desapareixeria la Conselleria de Comer~ i lndústria.
Que és la Conselleria d' Agricultura? Una conselleria de
medi natural, ho hem dit fa una estona, i per tant perfectament englobable dins aquesta conselleria de medi ambient no de mig, d 'ambient sencer- que nosaltres creim que s' hauria de crear, juntament amb el Grup Socialista; i queden
després serrells, allo que en castella diuen flecos, aquests
serrells que podrien ser perfectament gestionats també des
deis consells insulars. 1 bé, els diputats del Grup Popular es
deuen recordar de les promeses reiteradament incomplertes
del Grup, quan ha dit que tenia previst transferir als consells
insulars, de tal manera que entressin en vigor dia primer de
gener del 94, i després dia primer de gener del 95, les competencies en materia d'agricultura, ramaderia i pesca? Si es
transfereixen de manera seriosa, amb tots els serveis, amb
totes les materies, amb totes les competencies que realment
es poden transferir, fins i tot en materia deIs fons que arriben de I'Europa comunitaria, quedaria deserta, quedaria a un
no-res la Conselleria d' Agricultura.
Per tant és una proposta absolutament racional des d 'aquest punt de vista, i en aquest sentit no podem fer una altra
cosa que no sigui donar-los suport, i així ho feim. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup PP-UM la Sra. Salom té la
paraula,
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LA SRA. SALOM 1 COLL:
Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Aquest debat de globalitat ens du aquí tres esmenes, de
le qual el nostre grup fixadt posició, i ev identment no
els podem donar suport, perque creim que no són logi ques, qu e no es corresponen a les necessitats que avui
per avu i té la nostra comun itat autónoma. Mirin , vostes
tenen un plantejame nt, i eviclentment el nostre grup té
un plantejament distint al seu. Vostes ens proposen
aquí suprimir dues conselleries, la d'Agricultura i la de
Comer~ i Indústria, i a unes altres esmenes també ens
proposaven suprimir la Conselleria sense cartera, i una
altra que era també la de la Funció Pública; i per una
altra part proposaven crear-ne una altra. Mirin, nosaltres
consideram que 1'0rganització del Govern avui per avui
és correcta, que res pon a les necessitats de la nostra
societat, a les necessitats de la societat ba lear, i que la
facultat de crear o no crear conselleries és una facultat
que per l'Estatut correspon al president de la Comunitat
Autonoma.
Mirin, nosaltres creim que la Conselleria d'Agricultura i Pesca té una feina important. Ha de defensar els
interessos deis nostres pagesos, deIs Rostres agricultors
¡deis nostres ramaders, i que també té una serie d'empreses públiques que fan una tasca important i que intenten arribar alla on la iniciativa privada no pot. 1
vostes diuen que qui ha de fer política economica és la
Conselleria d'Economia, jo crec que també aquesta
política economica, que és bastant imposada per la
Comunitat Europea, perque tot aixo es tracta de fans
europeus i fons fina listes, són unes p'artides que vénen
bastant marcats els criteris pels quals s 'han d 'utilitzar.
De la mateixa manera creim que també és important
que hi hagi una Conselleria de Comer~ i Indústria, que
hi hagi una cara i uns ulls que representin els comerciants i els industrials de la nostra comunitat, i que té una
tasca encomanada crec que molt important, hi ha dos
plans en marxa, el Pla de comere; i el Pla de reindustriaIització, que a vostes els pareix que són molt poca cosa,
pero que a la nostra manera d 'entendre són dos plans
bastant importants, que es donen un caramull d 'ajudes
que redunden en benefici deis nostres comerciants i deIs
nostres industrials, i creim que per aixó l'organització
que avui per avui té el Govern de la nostra comunitat.
Respecte de I'esmena 4239 i 4240, són dues esmenes
que diuen que estan una serie de partides mal imputades, és una esmena tecnica, com molt bé han dit aquí
per part del grup que la presenta, i el nostre grup entén
que és una esmena tecnica equivocada, erronia, perque
no es coneix quina és la tecnica pressupostaria, i en
aquest cas tampoc no es coneix que diu la L1ei general
pressupostaria de I'Estat en aquest sentit. Per tot aixo el
nostre grup no donara suport a aquestes esmenes. Gracies.

EL SR. PRESID ENT:

Grades. Sra . Sa lom.
! \¡

Arribat a aquest punt, he de dir que se suspend ra la sessi que recomen~a r a a les deu i mitja 3mb la previsió de fer
els deba ls 17, 18 i 19. correspo nellls a la Conselleri a d'Agri·
cultura. He de fer ¡'observadó també que pregaria una 'legada més als gru ps que cm fessin arribar les peticions de votadó per separa!, perque agrai ri a que no fos moments aba ns
de comem'jar les V0 13Ciol1s. vOSU!S saben que el procés de
votació és complex, i en conseqi.iencia pregari3 poder tenir
tan presl com sigui possiblc les peticions de votacio ns pe,
separal.
Ó,
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Se suspen la sessió nns a les deu ¡ mi¡ja . Grades a
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