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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, Començam la sessió de la Comissió d'Hisenda i
Pressupostos.

En primer lloc, deman si hi ha substitucions.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sí, Sr. President. Pilar Ferrer substitueix Carles Cañellas.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Més substitucions?

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí per Francesc Triay.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Josep Portella per Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Substitucions?

EL SR. TEJERO I ISLA:

Sr. President, Xavier Tejero per Joana Barceló.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM):

Substituesc Pere Sampol.

EL SR. PRESIDENT:

Diputat Sr. Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM):

Damià Pons i Pons.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Esports, en relació al Projecte de llei de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l'any 1997 (RGE núm. 5448/96).

EL SR. PRESIDENT:

Passam  a tractar l'únic punt de l'ordre del dia d'avui, relatiu
a la compareixença sol•licitada pel Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears de l'Hble. Conseller d'Educació,
Cultura i Esports, Sr. Joan Flaquer i Riutort, sobre tramitació
dels pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a 1997. El Sr. Conseller ve acompanyat de la
secretària general tècnica, la Sra. Conxa Sartorius d'Acosta, del
director general d'Educació, Josep Aloy i Pons, i del director
general de Cultura i Política Lingüística, Jaume Gil i Cuenca.

Per informar sobre el tema, té la paraula l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Esports, i responsable de l'Institut
d'Estudis Baleàrics. Té la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats
de la comissió. Hem vengut aquí per explicar les línies
generals, fins i tot amb detall, del pressupost per a 1997 de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.

El que primerament voldria destacar és un increment
espectacular del pressupost total de la conselleria, de la
secció 13, xifrat en un 237,19% respecte del pressupost
aprovat per a l'exericici del 96, que era de 2.269 milions de
pessetes, i és el de l'any 1997 de 7.653 milions de pessetes.
Aquest increment espectacular obeeix lògicament a unes
raons molt concretes i molt específiques. En primer lloc, a
la transferència de la competència en matèria universitària
per un import de 4.500 milions de pessetes, que representa
la part més important d'aquest increment, però també, i en
segon lloc, a tota una altra sèrie d'actuacions que es
preveuen desenvolupar dins aquest exercici pressupostari,
de les quals destacaria fonamentalment el que fa referència
a la inversió en infraestructura esportiva, que tendré també
ocasió d'explicar a continuació, així com l'obertura de nous
centres culturals a les Illes Balears.

No hi ha cap mena de dubte que el protagonista principal
d'aquest pressupost de l'any 97 és, numèricament parlant,
des d'un punt de vista quantitatiu, la Direcció General
d'Educació, que representa el 65,1% del total del pressupost,
cosa evident si tenim en compte per una banda la
transferència de competències als consells insulars en
matèria de cultura, patrimoni i esports i, per altra banda, el
fet que la dinàmica de la conselleria i el seu repte principal,
i el canvi de nom d'aquesta conselleria així ho indica, és
precisament l'assumpció de noves competències en matèria
educativa, unes ja assumides, com són les universitàries,
altres, pendents d'un procés de transferència que esperem
que pugui culminar dins aquest any 97 en assumir els
ensenyaments no universitaris en data de dia 1 de gener de
l'any 98.

Informats aquests punts, dels quals diria que més
importants de les línies generals del pressupost, podríem
entrar, si els pareix bé, amb major detall en el pressupost
deles distintes direccions generals. 
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Començam per la Secretaria General Tècnica. És un
pressupost, aquest, el de la Secretaria General Tècnica, de
serveis generals i comuns a la conselleria, molt senzill, és un
pressupost de 337 milions de pessetes, representen un increment
en relació amb l'any 96 que es justifica plenament amb el
manteniment de nous centres creats, com pot ser l'edifici de
l'ONCE llogat com a seu del Conservatori, l'antic edifici de
l'ONCE, l'obertura o reobertura del Museu de Menorca, les noves
instal•lacions previstes per al Museu de Mallorca i una passa
important també que hem començat en aquest pressupost, la
centralització del capítol 2, de totes les direccions generals, en el
capítol corresponent de la Secretaria General Tècnica.

Quant a la Direcció General d'Educació, he de destacar, com
he dit abans, el fet que s'obre un nou programa un programa
absolutament nou, que és conseqüència de donar-hi cabuda a les
transferències universitàries, aquest nou programa, anomenat
Ensenyament universitari, representa ni més ni manco que el
90,4% del pressupost total d'aquesta direcció general, un
pressupost que a la direcció general, que és de 4.979 milions de
pessetes, hi representen un 981,63% més respecte dels 460
milions de l'any 96.

Els subprogrames de la Direcció General d'Educació són els
següents. En primer lloc, una partida de 77 milions de pessetes
destinada a la preparació de les transferències en matèria
d'ensenyament no universitari. En segon lloc, un subprograma de
sistemes i plans educatius que té per objectiu fonamental, i molt
important, l'elaboració d'un currículum propi a l'ensenyament i
donar suport també a altres activitats educatives, a aquest
subprograma s'hi destinen 28 milions de pessetes. Un tercer
subprograma és l'ensenyament de llengua i cultura catalana i
formació del professorat, són 29 milions de pessetes, el
desenvolupament bàsic dels quals és en l'elaboració de material
didàctic propi per a l'ensenyament en llengua catalana, els premis
Francesc de Borja Moll, els convenis en formació amb els
sindicats, els cursos de formació de professorat, publicacions i
altres qüestions menors. En quart lloc, com a quart subprograma,
hi ha l'activitat de planificació i coordinació i seguiment del
conveni amb el Ministeri d'Educació i Ciència, que són 8 milions
de pessetes, els quals pràcticament es destinaran a un tema
importantíssim per a aquest any 97, que és el pla d'anàlisis de
centres escolars, jo crec que imprescindible per abordar amb
coneixement suficient i en profunditat quin és l'estat actual del
ministeri aquí, a les Illes Balears, per afrontar amb majors
garanties d'èxit les transferències en ensenyament no universitari.
Hi ha un cinquè subprograma de suport al programa
d'investigació i desenvolupament, de 8,5 milions de pessetes, és
una previsió, aquests 8,5 milions, que serà amplament superada
en el moment en què s'aprovi la Llei d'I+D, que està pendent de
tramitació en el Parlament, i el seu corresponent pla d'inversions,
juntament amb altres conselleries, amb la Universitat i amb el
món de l'empresa representarà un pressupost molt més ampli que
aquest inicial que hi ficam com a previsió, de 8,5 milions. A
formació musical, que és el setè subprograma, hi destinam 327
milions de pessetes, 310 dels quals estan destinats a tot el que és
el funcionament i les activitats que es desenvolupen en el si del
Conservatori professional, en els conservatoris, en plural, perdó,
de Música i Dansa de les Illes Balears, de Mallorca, de Menorca
i d'Eivissa, i 16,8 milions de pessetes destinats a la xarxa
d'escoles de música. I per acabar, un vuitè subprograma,
d'ensenyament universitari, amb una partida de 4.500 milions de
pessetes, és el 90%, com he dit abans, del total de la Direcció
General d'Educació, que es distribueixen entre el capítol 4, com
a subvenció nominativa, hem de recordar aquí que hi ha una
previsió feta a la documentació que vostès tenen que és errònia,
es rectificarà via esmena pressupostària en el Parlament, una
previsió de transferència nominativa de 3.746 i una previsió de
capítol 6 (inversions) de 754; en qualsevol cas, d'aquests 754,
que formen part del pla plurianual d'inversions en la Universitat,
que seran un conjunt de 4.000 milions de pessetes, tot això ha
estat fruit del consens total i absolut amb la Universitat, i

d'aquest 754 milions d'inversions n'hi ha alguns que són
d'inversió nominativa, els quals s'han de computar també en
el que és la despesa nominativa fins arribar als 3.900, que és
el compromís a què s'ha arribat amb la Universitat.

Quant a la Direcció General de Cultura i Política
Lingüística, el pressupost total és 1.010 milions de pessetes.
Jo el dividiria en els dos grans blocs: cultura i política
lingüística.

En cultura, s'ha de destacar que és un pressupost, com
vostès saben, a partir de les transferències, és un pressupost
que bàsicament es redueix al pressupost dels seus centres
adscrits, ho demostra el fet que tan sols dels 600 milions
que hi ha per a la Direcció General de Cultura, només 33 es
destinen als serveis generals i comuns, capítols 1 i 2 de la
direcció general. Quant als centres, diré que la Llonja rep 64
milions de pessetes, la biblioteca de Palma 45 milions, la
biblioteca de Maó 39, la casa de cultura 100 milions, la
fonoteca 8.200.000, l'Orquestra simfònica 180,5 milions de
pessetes, l'Arxiu de Mallorca 44.200.000, el Museu de
Mallorca 65.584.000, el Museu de Menorca, aquest és un
punt important perquè representa la reobertura després de 25
anys, ja confirmada i pressupostada, d'aquest museu, amb
50.207.000 pessetes, el Museu del Puig des Molins 14,5
milions, el Museu arqueològic d'Eivissa i Formentera
48.393.000, i això és, en definitiva, el conjunt dels 600
milions de pessetes dela Direcció General de Cultura.
Insistesc que és bàsicament un pressupost de centres, atesa
la transferència produïda als consells insulars.
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En política lingüística, he d'explicar que hi ha un pressupost
de 410 milions de pessetes, un pressupost que representa una
continuïtat, incrementat un poc, d'aquella partida pressupostària
de l'any 96, que va ser, com tots vostès saben, l'estrella dels
pressuposts d'aquesta conselleria. Els aspectes més significatius
d'aquesta partida de 410 milions de pessetes són els següents:
Conveni amb la Universitat deles Illes Balears per a reciclatge
del professorat en llengua catalana, 39,5 milions de pessetes;
subvencions a institucions sense ànim de lucre per a la
normalització lingüística, 5.120.000 pessetes; els plans pilot de
normalització en els municipis, 35 milions de pessetes, i aquí
volem fer una reconsideració del que ha estat el pla, amb
actuacions a zones pilot, en aquest moment tenim previstes les
de la badia de Palma i les d'Eivissa capital amb accions pilot que,
entenem, poden tenir una incidència important dins tot el que és
la recuperació de l'ús de la llengua en aquestes dues zones tan
castigades i tan importants dins aquest terreny. La Junta
Avaluadora de Català té pressupostats també 20 milions de
pessetes, vostès saben quina és la seva funció, la certificació dels
coneixements i de l'aptitud de llengua catalana, en aquest sentit
hi ha la previsió d'ampliar aquestes titulacions afegint-hi el
llenguatge comercial a les titulacions ja existents. Hi ha una
previsió d'assistència a fires de promoció de la llengua catalana
de 3 milions de pessetes. L'oficina per a defensa de drets
lingüístics, 2,5 milions de pessetes. El gabinet de terminologia,
en conveni amb la Universitat de les Illes Balears, 5 milions de
pessetes. La promoció de l'ús del català en els mitjans de
comunicació escrits, 3,5 milions, es tracta bàsicament dela
premsa forana. Les publicacions en llengua catalana, 3 milions.
Els convenis amb els sindicats, 4 milions. Convenis amb
televisions locals, 3,5 milions. El centre d'autoaprenentatge que
volem crear i la ubicació a la casa de cultura, 2,5 milions. La
campanya de normalització lingüística, 2.129.000 pessetes, hi ha
una partida encara que ve d'anys anteriors del diccionari sànscrit-
català de 2 milions. L'educació infantil en llengua catalana als
ajuntaments, 4 milions. Convenis per a l'ús del català i material
didàctic propi per a l'ensenyament en llengua catalana, 15
milions de pessetes. La subvenció a la Gran Enciclopèdia de les
Arts, en català, 11 milions. La subvenció a Voltor, vostès en
saben la finalitat, 15 milions. I finalment, tenim prevista una
ampla partida restant de 200 milions de pessetes, destinada
preferentment a tot el que és la promoció i foment de l'ús social
de la llengua catalana; en aquest sentit, a aquesta gran partida de
200 milions de pessetes s'hi aniran vinculant les distintes
actuacions que puguin dur a terme les distintes conselleries del
Govern balear, així com aquelles pròpies de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports que puguin fer referència, hi
insistesc, a aspectes relacionats amb la promoció de l'ús social de
la llengua.

Per acabar, la Direcció General d'Esports representa un
pressupost total dins la conselleria de 1.327 milions de pessetes,
dels quals la Direcció General d'Esports rep 515, n'hi ha 43
milions de capítol 1, 21 milions de capítol 2 i després hi ha tota
una sèrie d'actuacions, en el capítol 4 són 67 milions de pessetes.
Per concretar-ho, són 9 milions en ajuts a federacions balears per
al campionat, 3 milions de beques a esportistes i estudiants de
l'INEF, 9 milions de subvencions per a desplaçaments aportats
per la Comunitat Autònoma, i 38 milions pel Consell Superior
d'Esports, i 8,7 milions de pessetes per a l'organització de centres
de perfeccionament. En capítol 6 hi tenim 130 milions de
pessetes, n'hiha 30 per a l'Escola balear de l'esport que es crearà
dins aquest any 97, 8 milions per a la promoció de la pràctica
esportiva, 19 milions per als centres i programes de
perfeccionament, 15 milions per a les finals balears escolars, 6
milions per a les fases de sector i campionat d'Espanya, 10
milions per al conveni amb el ministeri per a l'esport escolar, 1,5
milions per al cens d'instal•lacions esportives, 1 milió per a
captació d'equips estrangers i reconversió de centres, 2 milions
per al Pla d'informatització de l'esport, 5 milions d'intercanvis
esportius amb altres comunitats, 4 milions de suport a l'esport
universitari, 19 milions a l'esport d'èlit, 2,5 milions a les

especialitats nàuticoturísticoesportives i 2 milions per a
jornades i seminaris de l'esport. Finalment, hi ha el capítol
7, de 167 milions, molt important, de les pistes
poliesportives en els distints municipis, la nostra intenció és
que l'any 99 puguem acabar la xarxa municipal
d'infraestructura poliesportiva en relació amb el que és el
conveni amb el MEC, i després hi ha també dins aquest
capítol 7 una partida de 86,5 milions destinada a les
despeses d'organització de la Universiada, incloent-hi una
partida finalista com és el cànon FISU, que, com vostès
saben, s'ha de pagar anualment a la Federació internacional
d'esport universitari. A aquests 515 milions de pessetes
s'han d'afegir la resta, fins arribar als 1.327, que són el
pressupost d'inversió en els centres adscrits. Al centre
Príncipes de España s'hi destinen 320 milions de pessetes
d'inversió amb vista a la Universiada, i a Cala Nova, 319
milions de pessetes d'inversió també com a conseqüència de
la reforma en profunditat que s'hi ha de fer, per posar
aquestes instal•lacions en condicions amb vista a l'any 99.

Aquests són, afegint-hi l'Institut d'Estudis Baleàrics, amb
el seu pressupost com a secció a part, secció 71, de 27
milions de pessetes, en grans línies els pressuposts de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports per a l'any 97.
Lògicament, tant jo com els directors generals estam a la
seva disposició per fer les declaracions i especificar tot allò
que vostès considerin necessari. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, per les seves explicacions.
Acabada l'exposició del Sr. Conseller, jo deman als
portaveus dels distints grups polítics si volen fer una
suspensió de la sessió, i per quin temps. No hi ha
suspensió?, continuam? Continuarem.

Començarem pel Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula
la diputada Sra. Maria Antònia Munar i Riutort.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, al nostre grup el
sorprèn el fet de pressupostar un programa amb una quantia
econòmica important, 77.484.236 pessetes, per a la
preparació de la transferència en educació primària i
mitjana, i ens sorprèn perquè no sabíem que estigués tan
avançada la negociació amb Madrid, pensàvem que l'únic
que hi havia era una voluntat d'iniciar negociacions perquè
fos en l'anyt 1998 quan totes aquelles comunitats de l'article
143 poguessin arribar a tenir-hi les competències. Ens hi
posam amb molt de temps, i entenem que la quantitat
econòmica que es destina a aquesta preparació és bastant
important, més encara si tenim en compte l'experiència que
vàrem tenir en el traspàs de competències en matèria
d'universitat, atès que seria un poc contradictori invertir
aquests doblers perquè després des de Madrid ens
repartissin les quanties econòmiques que ja teníem
preestablertes.
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També ens sorprèn que el capítol primer, despeses de
personal d'aquet subprograma, se'n dugui el 90% del pressupost
total del programa. És a dir, hi ha 77 milions perquè
determinades persones facin estudis per veure com han de venir
les competències, quan vostès tenen, a través de la direcció
general i del Servei general d'Educació, Cultura i Esports, 168
milions de pessetes en personal que podria perfectament assumir
aquestes competències, a més, crec que hi tenen persones molt
qualificades que tenen un gran coneixement sobre aquesta
matèria i que difícilment poden trobar persones que puguin
informar millor i ajudar-los més que les pròpies persones que
tenen vostès en la conselleria.

Per altra banda, tots els subprogrames, en el capítol 6,
corresponent a inversions reals, hi ha un subcapítol que és
inversions immaterials, no entrarem a criticar-les perquè les vaig
iniciar quan estava en el seu lloc, sé el bé que va tenir-les, però
sí que m'agradaria saber mínimament a què les dedicarà. D'altra
banda, tampoc no tenim gens clar els programes de promoció de
la cultura, però el que més ens sorprèn de tots és el de la
promoció, foment i ajut a l'esport. Si per promoure la cultura,
quan la competència està transferida al Consell Insular de
Mallorca, s'hi gasten 50 milions, podem dir que el Govern està
econòmicament ben dotat, que té uns pressupostos elevats i que
destina una quantitat que, de qualque manera, segons la memòria
i segons es diu a la transferència de competències, pot entendre's
que són 50 milions per coordinar entre les illes les activitats
culturals. És clar, quan anam a matèria d'esports, realment és
greu que per promoure, fomentar i ajudar l'esport, és a dir, per
coordinar les competències ja transferides als consells insulars,
s'hi dediquin 1.327 milions de pessetes. Aquesta quantitat
econòmica no la té el consell insular, no l'ha rebuda mai del
Govern balear, per tant, resulta que les competències són nostres
i els doblers els tenen vostès. O ens varen transferir menys
doblers que els que ens corresponien o altres departaments han
estat molt generosos en dotar-los amb 1.300 milions de pessetes
per coordinar l'esport entre les diferents illes.

Finalment, pel que fa al programa 4222, ensenyament
universitari, té pressupostada la mateixa quantitat que es va
determinar per a la transferència, però el nostre grup té una sèrie
de dubtes, perquè no entenen sobre el capítol 2, quan diu
despeses de béns corrents, que hi ha 330 milions en aquest
programa, i no sabem si és que la Conselleria d'Educació ha fet
una reserva sobre el pressupost total de la competència per si de
cas.

Aquests són els dubtes als quals ens agradaria que ens
contestàs.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té vostè la paraula
per contestar.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Sra. Munar, intentaré contestar les qüestions que
vostè ha plantejat i, si alguna encara no queda aclarida...,
n'agafava nota i per ventura d'alguna no he agafat tot el fil
del que vostè volia comentar.

Quant al subprograma de preparació de transferències
per a l'any 97, efectivament, són 77 milions de pessetes, tal
com apareix en el pressupost, ha de tenir vostè present que
n'hi ha 66, que segurament vostè ho sap, que és la Direcció
General d'Educació, com a capítol de personal. Dins aquests
77 milions de pessetes hi ha tot el capítol 1, de personal de
la Direcció General d'Educació, que lògicament s'abocarà
precisament durant aquest any 97 en la culminació d'un
procés importantíssim, que és el de la negociació de la
transferència. Les conseqüències són 11 milions de pessetes
addicionals, de 66 fins 77, que són aquells que fan
referència a qüestions de coordinació en tot el que fa
referència a la negociació d'aquesta transferència amb el
ministeri.

Quant a la inversió immaterial a què vostè feia
referència, en el subprograma 7, de formació musical, li diré
que són 22 milions de pessetes que es destinaran bàsicament
a cursos específics de formació continuada en matèria
musical, curset d'estiu, etc., que acompanyen una mica tot
el que és el subprograma de formació musical dins el gran
conjunt que és el conservatori professional o els
conservatoris professionals de música i dansa.
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Quant a les observacions que ha fet en matèria d'esports,
aquests 1.327 milions de pessetes, vostè ha d'entendre que hi ha
una partida pressupostària molt important de 640 milions de
pessetes, que són d'inversió dins centres que han quedat adscrits
al Govern, com són Príncipes de España i Cala Nova, i dins
aquest centre, vostè ho comentava, de capítol 6 de la direcció
general, ha de tenir en compte que hi ha tot el desenvolupament
d'una sèrie de qüestions que nosaltres entenem que sí que
romanen dins les competències de la Comunitat Autònoma, com
és l'Escola balear de l'esport; com són els centres i els programes
de perfeccionament; les finals balears, l'organització de les quals
correspon a la Comunitat Autònoma; la participació en els
campionats espanyols; el, cens d'instal•lacions esportives, que és
un conveni amb el ministeri i que l'hem de fer necessàriament a
través de la Comunitat Autònoma, perquè no el pot fer el consell
insular; el pla d'informatització de l'esport és un tema que
entenem que l'hem de coordinar des de la Comunitat Autònoma,
i després hi ha tot el que fa referència a l'esport d'èlit, a l'esport
universitari. Entenem que són temes que resten perfectament
dins l'àmbit competencial d'aquesta comunitat autònoma. En
aquest sentit, jo li puc assegurar que no és en absolut la intenció
d'aquesta conselleria ni d'aquest conseller arrogar-se
competències que no són seves, que no li són pròpies, sinó,
senzillament, intentar exercitar de la millor manera possible i
amb la major dotació pressupostària possible, les que encara hi
queden dins la seva conselleria, cosa que ens agradi o no, encara
són moltes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Munar, si vol fer ús del torn de
rèplica, té la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, enhorabona, perquè
realment li ha quedat una conselleria bastant còmoda i sobretot
bastant ben dotada, pel que es veu pressupostàriament.

Pel que fa al cens d'instal•lacions esportives, li record que
vostès el coordinen, però qui el paguen són els diferents consells
insulars, no el Govern balear. Per altra part, hi ha altres temes de
què, sens dubte, tendrem ocasió de parlar en el plenari. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Sr. Conseller, vol contrareplicar? No.

Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Esperaré que al Sr. Conseller li passi el disgust del cens
d'instal•lacions esportives.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella, té vostè la paraula indistintament del grau de bon
humor o mal humor que pugui tenir el conseller.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Unes petites observacions, per
començar, respecte de la memòria inicial. Ja sabem que la
memòria només són principis generals i projectes, per tant,
no s'hi pot aprofundir massa, però n'hi ha hagut alguns que
sí en què ens ha interessat aprofundir. Quan parla del centre
de Sa Llonja, en matèria d'exposicions, diu que un objectiu
és acostar l'art als nostres ciutadans, i jo he de demanar al
Sr. Conseller a quins ciutadans es refereix, territorialment.
Després, quan parla de realitzar exposicions puntuals a
Menorca, a Eivissa i a les altres illes, aprofitant la
infraestructura dels museus, lògicament, li he de demanar si
són les mateixes exposicions que se celebraran a Mallorca,
que tindran un caràcter itinerant, o són unes exposicions
d'un altre caràcter complementari o secundari per tenir
qualque activitat a les altres illes. També m'agradaria que hi
pogués aprofundir, quan presenta com a objectiu crear un
centre de documentació i publicació de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, físicament, dotació
econòmica, objectius, controls, quin significat té aquest
centre per a una eficaç fons bibliogràfica, pot ser
interessant, però hi ha unes competències transferides, hi ha
unes relacions amb els consells insulars i suposam que
s'hauran de tenir en compte aquestes qüestions. També a la
millor per un error en la lectura, un error nostre, que no hi
hàgim vist referència concreta, vostè ahir va exposar
l'objectiu del Govern balear de dur la Llei del consell social
de la universitat, no ho veim a la memòria, no ho veim als
objectius, si és que no serà per a aquest any pròxim o si és
que és un tema que en aquest moment no és tan important.
També ens agradaria que ens expliqués les passes que es
pensen donar durant el 97 per al nou edifici del conservatori
de música, és una qüestió que ve cada any als pressupostos,
només fa dos anys que hi som però per altres diaris de
sessions podem observar que fa molts d'anys que aquest
tema és recurrent, i ens agradaria saber, per al 97, quines
passes s'hi pensen donar i quina dotació econòmica s'hi
preveu invertir.

Quant a explicacions concretes sobre partides i
destinacions del programa 4221, el capítol de transferències
corrents, a famílies i institucions hi preveuen 6,5 milions;
demanaríem quin objectiu tenen aquestes transferències i
com es realitzaran. En el mateix programa 4221, en el
capítol d'inversions, hi ha inversions immaterials, 21
milions, a veure si ens el pot concretar un poc més, i de
quina forma es distribuiran.

Quant al capítol de formació musical, al programa 4221-
06 s'hi parla de suport a l'orquestra i coral d'alumnes del
conservatori, amb una quantitat determinada; a mi
m'agradaria saber si aquest suport serà per a totes les
orquestres i totes les corals d'altres conservatoris, perquè
com que s'ha posat en singular, no sabia si es referia a la
coral i orquestra del Conservatori, a la seu central de Palma
de Mallorca, o es refereix als tres conservatoris, els quals
també, com sap vostè, tenen corals i orquestres pròpies que
funcionen. També, quant al programa de formació musical,
al programa de transferències corrents, 10 milions a
ajuntaments, és una quantitat que no varia en els darrers
anys, vostè sap que els consells insulars també donen ajudes
a les escoles municipals de música, veig que és una
duplicació de les ajudes; per quin motiu els consells insulars
tenen una línia d'ajudes a les escoles de música i el Govern
balear manté aquesta mateixa línia d'ajudes, si no seria més
normal i lògic transferir aquestes quantitats als consells
insulars i que fossin ells que assumeixin tota aquesta
política. Ben igual que en la qüestió de famílies,
transferència de famílies i institucions, on es pressuposten
6.800.000 pessetes, també pel mateix motiu de formació
musical. També quant al mateix capítol de formació
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musical, el mateix programa, hi ha 23 milions, 22.700.000, per
a inversions immaterials; ens agradaria una major concreció
sobre quines inversions immaterials es tracta.

Quant a Universitat, ja ho ha exposat, l'error en la tramitació
dels pressupostos i que es rectificarà via esmena parlamentària
del propi grup o del propi Govern, no sé com es farà; en tot cas,
si la quantitat que es destina a inversions enguany, a partir del
97, aquests 300 o 400 milions de pessetes, 600, ens sembla,
punts concrets d'inversions, quins seran.

Quant a la biblioteca pública de Maó, veig que de personal hi
ha el mateix pressupost aproximadament que l'any passat;
biblioteca pública de Maó, el mateix pressupost quant a personal
que l'any passat. Hi ha reivindicacions ja de molts d'anys
d'increment de la plantilla de personal per poder donar un servei
adequat als usuaris. Hi veim que no s'ha variat.

Quant a la Llonja, exposicions, s'hi dediquen 59 milions de
pessetes per a inversions immaterials, supòs que es refereix a
l'organització de les exposicions. M'agradaraia saber quina
quantitat d'aquests 59 milions de pessetes es destinarà a circuit
interinsular, a dur exposicions a altres illes; quina quantitat,
d'aquests 59 milions de pessetes, s'hi dedicarà.

Quant al Museu de Menorca, hi veig que per a la plantilla de
personal hi ha 14,5 milions, 15 milions, que és bàsicament la que
hi havia fins ara. He de dir-li que per al Museu d'Eivissa la
partida per a personal és de 45 milions, o sigui, tres vegades més.
Si es vol obrir aquest any al públic la totalitat del Museu de
Menorca, lògicament hi farà falta una major dotació de personal,
ja ho hem manifestat diverses vegades a l'opinió pública, per
tant, veim que no s'ha previst en els pressupostos; a veure si s'hi
mantindrà el mateix nivell de personal que fins ara. També hi ha
una partida per al Museu de Menorca de 2,5 milions titulada
"Seguretat", és per saber..., supòs que serà que sí, que, per part
del Govern balear, per al tema de seguretat del museu es tornarà
a contractar una empresa privada per dur les funcions de
seguretat en el Museu de Menorca, la qual cosa no és a altres
edificis, a altres instal•lacions, però veim que a Menorca sí que
es fa amb aquest sistema.

Quant a normalització lingüística, el capítol 4, de
transferències corrents a organismes autònoms, hi ha 39,5
milions de pessetes; es tracta de concretar una mica més aquestes
quantitats, ben igual que... Transferències corrents a organismes
autònoms en el programa de normalització lingüística, concretar-
lo una mica més.

Quant al capítol 6, inversions immaterials, s'hi dediquen
305 milions. Vostè ha fet una pinzellada d'alguna d'aquesta
distribució, no l'ha feta complerta perquè sembla que hi ha
200 milions a lliure disposició. És una quantitat bastant
elevada per ser immaterial, supòs que la conselleria sí que
per a aquests 200 milions a hores d'ara n'haurà previst la
destinació concreta, i si no la'n prevista a hores d'ara...
Sabrem que no és així.

Quant a les pinzellades que ha fet sobre la distribució
més concreta, vostè ha parlat que a Voltor s'hi dediquen 15
milions. Si no hi vaig errat, ahir llegia en mitjans de
comunicació que el president d'aquesta comunitat havia
manifestat que a Voltor s'hi dedicaven 50 milions de
pessetes, hi veig una diferència molt grossa, no sé si em pot
explicar aquesta diferència. Sortia ahir a tots els mitjans de
comunicació aquesta referència dels 50 milions de pessetes
que es dediquen a la recepció d'emissions de TV3 i de Canal
33 a Balears. Per tant, hi ha molta diferència, hi ha 35
milions de diferència.

Quant a escoles infantils, hem de dir que per a
programes de català a escoles infantils ha dit vostè que hi
dediquen 5 milions, li he de recordar que fins l'any passat
aquests 5 milions s'han dedicat a les escoles infantils de
Mallorca. Li volia demanar quins mecanismes farà servir
per assegurar la distribució interinsular d'una quantitat que
ja és prou minsa, petita, insignificant gairebé.

Quant a suport a programes de normalització lingüística
a premsa forana, vostè ha parlat de 3.500.000 pessetes,
també és una quantitat minsa. Sembla que en una visita a
Menorca va dir que s'establiria un conveni amb la premsa
local de l'illa de Menorca per ampliar aquesta línia d'ajuts.
3.500.000 pessetes és el mateix que va dedicar l'any passat
a la premsa forana de Mallorca, si a aquests 3.500.000
pessetes també s'hi han d'introduir ajuts a la premsa local de
Menorca, lògicament minvarà l'aportació que actualment es
dedica a la premsa forana de Mallorca. M'agradaria una
explicació sobre aquest tema.

Quant als plans pilot municipals, vostè feia referència a
la ciutat d'Eivissa i a la badia de Palma, m'agradaria saber
si es mantindran els plans pilot que s'han fet el 96, als
municipis que el 96 els han iniciat; si es pretén una línia de
continuïtat per aprofundir en aquests plans pilot o si serà un
programa nou on es modificaran, i línies d'inici que s'han
donat, s'hauran d'aturar per falta de més finançament o no.

Quant a transferències de capital en matèria de
normalització lingüística, són 26 milions a empreses
privades i famílies. Una concreció sobre aquest 26 milions.
en el programa de normalització lingüística, transferències
de capital, capítol 7, 11 milions a empreses privades i 15
milions a famílies, institucions. Una major concreció li'n
demanaria.
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Hi ha tot un programa que es diu Música, teatre i
cinematografia, té un títol rimbobant, Música, teatre i
cinematografia, el cent per cent d'aquest programa es dedica a la
fundació Balears per a la música. O bé es barata el nom del
programa i s'esborra allò de teatre i cinematografia o bé
s'assumeix la responsabilitat i també es duen a terme activitats i
pressupostos coherents a l'hora d'aplicar polítiques de
cinematografia i teatre, com el propi enunciat del programa
indica. Em sembla que seria així el correcte.

Quant als esports, en matèria d'esports...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portella, li prec que vagi acabant.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, ja per acabar...

EL SR. PRESIDENT:

Ha passat de molt el temps que tenia previst.

EL SR. PORTELLA I COLL:

En matèria d'esports, els 167 milions que ha indicat
d'inversions al pla d'instal•lacions esportives a ajuntaments, si
pogués concretar quins plans concrets hi ha prevists el 97, quins
ajuntaments i quines instal•lacions en concret. I també els
86.500.000 pessetes dedicats al capítol de transferències de
capital a famílies i institucions,  concretar que els 86 milions...,
a què es dedicaran aquestes transferències.

Per acabar, encara que només sigui per opinar, trobam que tot
el que és el capítol d'esports, tota la gran àrea d'esports, que la
meitat del pressupost s'hagi dedicat a inversions en Príncipes de
España i Cala Nova, a instal•lacions de l'escola de vela de Cala
Nova, i també una altra part important a la qüestió de la
Universiada, que són tot inversions i (...) que se celebren a
Palma, o a Mallorca en general, ens donava quasi un 75% del
pressupost d'aquesta conselleria només en tres actes o en dues
instal•lacions i una activitat a Mallorca. S'ha de subratllar, i és
l'opinió nostra, una gran diferència, una gran discriminació en les
quantitats que es dediquen primerament a potenciar l'esport de
base i a potenciar l'esport participatiu, que és mínim, i jo no crec
que es potenciï l'esport de base duent-hi una etapa del tour de
França a l'illa de Mallorca, i també en instal•lacions i
equipaments a les altres illes.

I per acabar, i vostè ho dit també com una pinzellada final,
dediquen 27 milions de pessetes a l'Institut balear d'estudis. Jo li
he de dir que gairebé el pressupost que el Consell Insular de
Menorca dedica a l'Institut Menorquí d'Estudis és superior, i com
és possible que un institut que és balear i del Govern balear
tengui un pressupost inferior al que té un institut de caràcter
insular? És una cosa que no acab d'entendre. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Sr. Conseller, té vostè la paraula
per contestar.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Són molts els temes que ha
plantejat el Sr. Portella i, a més molt aviat, i no sé si he
tengut temps de prendre nota de tot, no sé si podré donar-li
resposta sobre tot. Si n'hi hagués algun que (...) temps, a la
rèplica vostè m'hi pot insistir.

Quant a la Llonja, la Llonja és una i està allà on està, i
està a Mallorca. de totes formes, li vull dir que és intenció
nostra intentar fer circuits itinerants precisament amb els
muntatges que es facin a la Llonja, sempre que ho permetin
les condicions tècniques de cada un dels muntatges, i que
d'aquestes grans exposicions de gran qualitat que es veuen
a la Llonja es pugui gaudir també a Menorca i a Eivissa i
Formentera. En qualsevol cas, en aquest moment no li puc
donar una quantitat que podríem dedicar a aquesta
itinerància deles exposicions perquè, hi insistesc, dependrà
del muntatge tècnic i de factors que en aquest moment són
difícilment ponderables, com per donar una xifra exacta,
però sí que li puc assegurar que durant l'any 97 vostè veurà
com hi haurà exposicions de la Llonja que també es podran
veure a les illes de Menorca, d'Eivissa i Formentera.

El Centre de documentació i publicació que volem crear
és un centre que té per objectiu unificar tota l'oferta que pel
que fa referència a publicacions té el Govern de la
Comunitat. Nosaltres entenem que hi ha una dispersió en
aquest moment que inutilitza o desaprofita l'acció conjunta
o l'efecte conjunt que podria tenir tot el que té el Govern en
matèria de publicacions. En aquest sentit, ho volem unificar
a la casa de cultura amb un pressupost, amb una dotació
econòmica per al 97 de 2 milions de pessetes, que surten de
la Direcció General d'Educació, i a aquesta aportació s'hi ha
d'afegir el personal, que en aquest moment està fent feina en
els punts d'informació cultural i que, lògicament, farà feina
dins aquest centre de documentació i publicacions.

La Llei del Consell Social no té una quantificació o una
avaluació econòmica, i la Llei del Consell Social, a pesar
que no paregui en el pressupost, jo li puc garantir que serà
un realitat dins el pròxim període de sessions parlamentari.

Igual que s'estudien les necessitats formatives, que han
de desembocar en el llibre blanc de la Universitat, que
també vaig anunciar ahir en el Parlament i que tendrà una
dotació per a l'any que ve, aquest estudi o aquest llibre, de
2 milions de pessetes.
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Quant al nou edifici del Conservatori, en aquest moment som
a punt d'acabar la fase del concurs d'idees. En el moment en què
s'adjudiqui la idea que entenguem més oportuna per dur endavant
aquesta gran inversió, aquesta macroinversió, s'emprendran les
accions oportunes per pressupostar la inversió necessària. Al
mateix temps, i d'una manera paral•lela, es duen a terme les
gestions amb altres institucions, fonamentalment amb
l'Administració central, per veure de quina manera i de quina
forma podríem participar en aquesta inversió.

Quant a subvencions a institucions sense ànim de lucre, pel
que fa a normalització lingüística, li diré que són senzillament
totes aquelles accions o activitats que puguin tenir una
repercussió important en el que suposi la normalització de l'ús de
la llengua catalana a tota una sèrie d'institucions que poden
participar en aquest aspecte.

 Vostè ha davallat molt al detall del pressupost i en aquest
moment ha de comprendre que és molt difícil concretar en què
es traduirà tot això, són partides obertes, previstes per a una
finalitat i que, lògicament, fins al moment en què es produeixen,
no se li poden donar més explicacions.

Quant a la partida de les escoles de música, de 10 milions,
que vostè entén que no hauria d'estar aquí, sinó que hauria d'estar
transferida al consell, nosaltres entenem que no és així, nosaltres
entenem que dins el que és la nostra competència en formació
musical a través del Conservatori també hi cap, lògicament, la
participació i la col•laboració dels ajuntaments amb aquestes
escoles, i fins i tot li he de recordar que a la meva compareixença
parlamentària en la qual vaig anunciar això, distints portaveus de
grups parlamentaris varen aplaudir aquesta iniciativa i, a més a
més, varen demanar que si fos possible, s'incrementàs, per la
qual cosa jo crec que som en un camí de consens i de parers molt
similars entre els distints grups polítics.

Els punts concrets de la inversió a la Universitat deles Illes
Balears, en aquest moment és molt difícil poder-los-hi dir perquè
han de ser fruit, ahir en parlàvem també a la interpel•lació que
presentava el Sr. Damià Pons, d'un ampli consens, no només
parlamentari, sinó també amb la pròpia universitat. El que sí que
li puc dir és que la meva prioritat màxima en aquest moment,
quant a inversió, és resoldre aquelles urgències que en aquest
moment hi ha en el campus, centrades fonamentalment en
l'edifici de ciències, i per damunt fins i tot d'això, resoldre el
deute històric que la Universitat de les Illes Balears té amb les
seves extensions universitàries d'Eivissa i Menorca. Jo crec que
pel que fa a inversió per a l'any que ve, ha de ser com a objectiu
prioritari posar en marxa aquestes extensions universitàries en
col•laboració amb els consells insulars de Menorca i d'Eivissa i
Formentera.

Per als aspectes que vostè ha esmentat, que són molt concrets,
de la biblioteca pública de maó i del Museu de Menorca, cediré
a continuació la paraula al director general de Cultura perquè li
pugui explicar quina és la previsió que hi ha.

Ha parlat d'una partida de 37,5 milions per a normalització
lingüística a convenir amb altres institucions. L'he explicada
al principi. És la partida de formació de professorat a la
Universitat de les Illes Balears.

Vostè diu que la partida de 200 milions de pessetes és
una partida discrecional, jo insistesc que necessitam tenir
una amplia bossa que ens permeti ser àgils i flexibles en
matèria de normalització lingüística, sobretot si volem
donar una orientació molt clara i una importància cabdal a
tot el que fa referència a la promoció i a l'ús social de la
llengua. Aquí hi han d'anar totes aquelles actuacions que
nosaltres entenguem en un moment determinat que són
importants per revitalitzar l'ús de la nostra llengua; se
m'ocorre, per exemple, que en aquest moment hi ha una
pel•lícula de Disney que s'ha de distribuir a les sales
comercials, El geperut de Notre Dame, això són coses que no
saps fins al darrer moment i que lògicament contribueixen
al foment i la promoció de l'ús de la llengua i que podrien
tenir cabuda dins aquesta amplia partida dels 200 milions de
pessetes.

Quant a Voltor, nosaltres hi pressupostam 15 milions, jo
no sé el pressupost total de Voltor perquè per ventura es
nodreix d'altres aportacions d'altres institucions i col•lectius,
el que sí li puc assegurar és que l'aportació d'aquesta
conselleria és de 15 milions.

Farem tot el que sigui possible que estigui en les nostres
mans perquè la distribució del pressupost de les escoles
infantils en llengua catalana tengui en compte el et
interinsular, el fet que es valori no només a Mallorca,
lògicament, sinó com és normal i com es just també les
altres illes.

Quant a la premsa forana, els 3,5 milions, entenem que
són suficients. Si no fossin suficients i entenguéssim que
això fos important per al foment i per a la difusió, hi tenim
aquesta bossa de 200 milions de pessetes.

Quant als plans pilot, es mantenen els plans inicials i s'hi
afegeixen aquestes accions pilot de la badia de Palma i de
la ciutat d'Eivissa.

El capítol 7, de normalització lingüística, que vostè ha
esmentat, no és el que vostè crec que ha entès, sinó que...
Deixi'm mirar el pressupost. Aquests 25 milions a què vostè
feia referència, que no tenia massa clars, del capítol 7 són,
ho he dit abans, els 11 milions de subvenció a la Gran
Enciclopèdia de les Arts i els 15 milions de subvenció a
Voltor, són aquests 25 milions el destí dels quals vostè no
tenia massa clar.
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Quant a esports, els ajuntaments que es beneficiaran
d'aquestes pistes poliesportives en aquest moment són Andratx,
Capdepera, Lloseta, Campos, Sant Llorenç, i a tots aquests s'ha
d'afegir el que pressuposta directament el Consell Superior
d'Esports, que actua directament amb els municipis. Vostè sap
que ja no hi fem l'aportació tripartita, sinó que ens dividim els
distints pavellons, i uns els fa el Consell Superior d'Esports i els
pressuposta i els altres els fem nosaltres. En qualsevol cas, jo
insistesc que el compromís meu és que tots aquells municipis que
ho haguessin sol•licitat, amb la nostra aportació i amb la del
Consell Superior d'Esports, puguin arribar a l'any 99 completant
aquesta xarxa.

Dels 86 milions de capítol 7, d'esports, que vostè no sabia
massa bé d'on sortien, ja li he explicat també a la primera
intervenció que eren unes despeses finalistes del cànon de la
FISU i les despeses d'organització de la Universiada.

Quant a la seva crítica que hi ha molta inversió en instal•lació
de Mallorca, miri, són les instal•lacions que tenim, com la
Llonja, el Príncipes de España està aquí, Cala Nova està aquí, i
obeeixen a un motiu específic concret, al qual jo crec que ens
hem d'abocar, que és la Universiada del 99.

Quant a l'Institut d'Estudis Baleàrics, representa un increment
en relació amb l'any passat, i en aquest sentit, dins la modèstia
pressupostària, crec que fem tot el possible perquè aquest institut
pugui desenvolupar la seva tasca i les seves funcions. Moltes
gràcies.

El director general de Cultura, si, Sr. President, ho permet,
podrà fer referència específica a les qüestions relatives al Museu
de Menorca i a la biblioteca pública de Maó que el diputat també
ha demanat.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Conseller. El director general de Cultura, Sr. Jaume
Gil, té la paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE CULTURA I
POLÍTICA LINGÜÍSTICA (Jaume Gil i Cuenca):

Sr. President. Pel que fa a la biblioteca pública, hi hem
mantingut personal i hi hem augmentat inversions, és el que ens
havien marcat els tècnics de la biblioteca, quines eren les
principals línies d'actuació. Evidentment, els tècnics sempre fan
la seva tasca i sempre declaren mancances, però és un tema de
tots els centres de la Comunitat Autònoma.

Pel que fa al Museu de Menorca, ens queda un tema a
desblocar en el Museu de Menorca, és un problema que no depèn
de nosaltres i és que hi ha una discussió entre responsables del
ministeri de Madrid i l'arquitecte de les obres, que bloqueja
parcialment la qüestió, és un tema que crec que nosaltres, amb
bona voluntat, desbloquejarem, però que ara existeix. Hi ha el
compromís de tots que dins el 97 l'obrirem. Aquesta partida,
creim que és suficient per a l'obertura dins el 97. Continuarem
amb contractes amb empreses externes de seguretat i de neteja.
I no compari la partida de pressupost de capítol 1 amb el Museu
d'Eivissa perquè el Museu d'Eivissa són dos edificis i la
necròpolis d'Eivissa té unes despeses molt més elevades.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Director General. Sr. Portella, si vol
replicar, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té cinc minuts.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Seré molt breu. Un parell d'observacions. No entrarem
ja en detall concret de pressupostos.

Vostè ha dit que la Llonja és una, certament que la
Llonja és una, i que intentarà dur exposicions itinerants dela
Llonja a les altres illes. Comprenem que hi ha dificultats
tècniques i de localització que fan difícil moltes vegades fer
itinerants algunes exposicions, però el problema que tenim
plantejat en una proposició que la setmana que ve tractarem
no és aquest, sinó que és que la itinerant deles exposicions
no sigui des d'un centre cap a una perifèria, sinó que siguin
interrelacionades, també dela perifèria cap al centre, que
exposicions que neixen a Menorca o a Eivissa puguin
arribar a Mallorca. És un plantejament que en aquests
pressupostos no hi veim reflectit, i és un plantejament que
nosaltres defensam i que defensarem la setmana que ve amb
una proposició.

Quant a la qüestió de la creació d'un centre unificador de
les publicacions, bibliografies, que apareixen en les
diferents illes, nosaltres creim que és una feina necessària,
opinam que 2 milions és una xifra molt modesta per iniciar
un treball d'aquests, sobretot si es pretén recuperar un dèficit
històric de publicacions, de molta abundosa bibliografia que
ha aparegut en els darrers anys i que es troba dispersa. Hi ha
la qüestió dela centralització d'aquest centre comunitari, de
centre únic, també comprenem la necessitat de centralitzar-
ho. Entraria açò un poc en el tema de la biblioteca nacional
de Balears, la biblioteca de Balears; no sabem si va en
aquesta línia o si és una línia paral•lela. En tot cas, ens
agradaria que ens concretés més quin tipus de material es
reunirà i quin objectiu real tindrà aquest centre de
documentació i publicació de la Comunitat Autònoma.

Quant a la Llei de Consell Social, només un comentari,
sí que apareixen en els objectius i memòria altres objectius
reglamentaris, de lleis, de normes, i no hi apareixia aquest;
com que n'hi apareixien uns i no aquest, per força nosaltres
hem hagut de pensar que no hi apareixia per alguna
circumstància. ja sabem que no té un pressupost al darrera,
però com que hi apareixien altres qüestions normatives,
entre els objectius, i aquest no, ens semblava que ho havíem
de dir.
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Quant al Conservatori, vostè ens ha dit que en aquest moment
està en una fase de concurs d'idees. No tenim aquí el Diari de
Sessions d'anys anteriors, però si la memòria no ens falla, l'any
passat també estàvem en una fase de concurs d'idees. Supòs que
s'han de donar idees, però és una fase molt llarga en què ens
trobam, i era la mateixa resposta, la que vostè ens ha donat, que
la que vam rebre l'any passat, en aquesta fase del concurs d'idees.

No hi ha inversió, ens ha dit, per al tema del nou edifici del
Conservatori. No n'hi ha. És una cosa que no sabíem.

Quant a les escoles municipals de música, nosaltres també
estam d'acord amb els altres grups i, de fet, l'pany passat vam
presentar una esmena en els pressupostos per ampliar les
quantitats que es destinen a les escoles de música. Nosaltres
creim que el que es destina al Conservatori i el que es destina a
la fundació Balears per a la música, que rallam de 500 milions de
pessetes, rallam d'una quantitat molt elevada, s'ha de dir que (...)
al que seria escoles de base municipals de música hi ha una
distorsió molt gran, i podríem rallar també del mateix exemples
quant a les grans instal•lacions esportives i l'esport de base; en
aquest sentit, podríem parlar del mateix. El que deim és que hi ha
línies dels consells insulars d'ajuda  a les escoles municipals de
música i línies del Govern balear d'ajudes a les escoles
municipals de música, a veure si és coherent o no mantenir dues
línies diferents d'ajuda, d'açò rallam, o si seria més coherent
unificar les línies d'ajuda a les escoles municipals de música, i en
tot cas, amb la unificació, augmentar, incrementar, aquestes
línies d'ajuda. Vostè comprendrà que 10 milions de pessetes,
amb la quantitat d'escoles de música que avui funcionen a les
Illes Balears, és una quantitat bàsicament de tràmit, per dir que
s'hi destina alguna cosa, però que no és una quantitat que
signifiqui una gran aportació al seu funcionament.

I quant a Voltor, la darrera qüestió, el Govern balear hi dedica
15 milions de pessetes al manteniment dels equips que fan
possible la recepció d'aquestes emissions de TV3 i de Canal 33.
M'agradaria saber el motiu del diferent tractament que es fa a
Voltor a Mallorca i a Mussol a Menorca o sa Talaia, en sembla,
a Eivissa, per què hi ha un diferent tractament? Aquesta és la
pregunta que li faig.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat, Sr. Portella? Gràcies. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Bé, he reparat en una cosa que no
havia dit al principi, que és que la Llei del Consell Social de
la Universitat, efectivament, apareix fins i tot a la descripció
d'activitats del pressupost de la memòria, a la pàgina 221, si
ho vol comprovar.

Del centre de documentacions i publicacions, el director
general de Cultura li farà una mica de resum del que
significa i del que volem que sigui.

Quant al tema de Voltor, la problemàtica que vostè
planteja a Eivissa i Menorca. Nosaltres pagam una
subvenció a Voltor per a la recepció d'aquestes imatges i
entenem que ho feim al conjunt, a través de l'Obra Cultural
Balear que, com saben, és qui ho fa.

Però sí m'agradaria fer una referència al Conservatori.
Mai no m'ha agradat en aquest tema enganyar ningú, i des
del primer moment sempre he deixat les coses ben clares
des del moment que vaig trepitjar aquesta conselleria.
Nosaltres som conscients, vàrem ser conscients des del
primer moment de la dificultat que tenia aquell edifici, el
director general d'Educació, crec que ha de reconèixer
l'esforç i la feia que durant un mes i mig va fer per donar
una solució a un tema difícil que plantejava greus problemes
per a l'inici del curs d'enguany, crec que hem contribuït a
donar una solució adequada a aquest problema i a partir
d'aquest moment no he volgut generar falses expectatives.
Jo crec que Mallorca necessita un nou conservatori,
necessita un conservatori digne d'aquesta illa, però també
sempre he dit que entre tots hem de cercar els sistemes de
finançament oportuns, i en aquests moments estam a una
fase prèvia on nosaltres hem d'adjudicar un concurs d'idees,
ens hem de quedar amb un projecte del que volem que sigui
en el futur aquest conservatori i una vegada que tenguem
això, fins i tot de manera paral•lela, perquè tot això està ja
en marxa, és la meva obligació i la meva responsabilitat
trobar mecanismes de finançament per aconseguir aquesta
inversió per a l'illa de Mallorca del nou conservatori. Però
sense promeses, sense generar expectatives, a mi em sap
greu, he estat molt clar des del primer moment.

Moltes gràcies i, amb el seu permís, president, cediria la
paraula al director general de Cultura perquè expliqui un
poc més al diputat ...

EL SR. PRESIDENT:

El director general de Cultura, Sr. Jaume Gil, té la
paraula.
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EL SR. DIRECTOR GENERAL DE CULTURA I
POLÍTICA LINGÜÍSTICA (Jaume Gil):

Sr. President. El centre de documentació i publicació forma
part de les mesures que feim conjuntament amb la Direcció
General d'Educació per al foment de la llengua catalana.
Consistirà, dins el mateix espai, es faran dos tipus d'activitats o
dos tipus de serveis diferents, un que és el que ja ha dit el
conseller, que és recollir totes les publicacions de la Comunitat
Autònoma, per facilitar al ciutadà el seu accés, i una segona que
seria una espècie de centre dels recursos lingüístics i docents de
tot aquell material que té la Conselleria i tot aquell material de
què pot disposar perquè estigui al servei en funció de préstec i de
consulta per a escoles i ajuntaments.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Director General. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Damià Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, Sr. Director General
d'Educació, de Cultura i Normalització Lingüística, Sra.
Secretària General Tècnica. Evidentment, la meva intervenció
serà una mica dispersa perquè lògicament, a partir de la
informació que n'ha fet el conseller i d'una lectura dels
pressuposts de Cultura, més aviat en deu minuts en podem
articular una espècie de llistat d'impressions subjectives i
valoratives, no?

Començaria per l'apartat estrictament de Cultura, de l'ordre
que he anat improvisant. Vostè ha dit que els pressuposts de
Cultura, que corresponen estrictament a la Direcció General de
Cultura i Normalització Lingüística bàsicament es redueix a la
gestió dels centres de titularitat estatal, a mi la impressió que em
fa veient els pressuposts d'enguany i contrastant-los amb els de
l'any passat i analitzant partida per partida, em fa la impressió
una mica que els mantenen a pa i aigua. Probablement vostè em
podrà dir que és que la dotació que arriba de l'Estat és d'aquest
tipus, però no crec que això ho justifiqui. Per exemple, si
analitzam centre per centre, veurem que més o manco mantenen
les partides que tenguérem l'any passat amb una mínima pujada,
amb una certa pujada del Museu de Menorca, però si desglossam
les partides ens temem que molts d'aquests centres realment
tenen una disponibilitat econòmica per comprar material
bibliogràfic, per a subscripcions a revistes o, per exemple, en el
cas dels museus de Mallorca, de Menorca, l'Arqueològic
d'Eivissa, tenen unes disponibilitats jo diria que nul•les per a
l'adquisició de nous béns artístics que dins la situació del mercat
artístic es poguessin plantejar ja fos a través de subhastes o el
que sigui. Jo crec que aquests centres no són objecte d'una
atenció preferent per part de la Conselleria i fins i tot em sorprèn
un poc perquè el Sr. Conseller quan va visitar el Museu de
Mallorca va semblar, a través de lectures de premsa, que havia
quedat impressionat amb aquella visita i a partir d'aquell moment
canviaria una mica la tendència d'atenció respecte d'aquest
museu que històricament ha estat bastant, bastant de nivell baix.
Per exemple, no sé si ho han observat, però jo sí, em sembla
deplorable que aquestes institucions museístiques no comptin,
per exemple, amb una partida que els permeti generar una línia
de publicacions pròpies lligades a les seves pròpies
investigacions, i aleshores tenim el cas, com passa a Balears en
general, i a Mallorca en particular, que ho conec més, que per
exemple moltes excavacions que varen ser dutes a terme anys ha,
encara per exemple no tenen ni editada la memòria, ni cap tipus
de publicació que doni a conèixer la tasca realitzada per un equip
molt concret d'arqueòlegs.

Després, en referència a Cultura, em sorprèn la baixada
espectacular de pressupost que experimenta Sa Llonja, a mi
m'agradaria saber si aquesta baixada tan espectacular de
pressupost implica un canvi de línia en la política
d'exposicions que des de fa anys, més o manco, s'nava duent
a terme des de Sa Llonja de Palma.

Després, voldria esmentar quatre coses concretíssimes.
Jo lament que un any més, als pressuposts d'aquesta
comunitat autònoma no hi hagi una partida clara d'arrencada
de la construcció del Conservatori i de la biblioteca pública
de Can Salas, jo crec que el Govern hauria de començar
establint una partida i començant a invertir en aquestes
obres, diríem de grans infraestructures culturals, i crec que
aquesta seria la millor manera de demostrar que es prenen
seriosament aquests dos projectes, que són dos projectes
necessaris i de gran envergadura, repetesc, i demostrar que
es prenen seriosament aquests dos projectes, probablement
tendrien més probabilitat d'aconseguir recursos externs,
concretament del Govern de l'Estat.

Una cosa més que torn a veure enguany i que no em
satisfà, és que no hi ha partides pel que podríem dir
relacions culturals d'intercanvi entre illes i tampoc no hi ha
partides que estiguin destinades explícitament a projectar la
cultura de les Illes Balears cap a l'exterior, vostès, per
ventura, em diran que això són competències dels consells
insulars, jo crec que amb una lectura atenta de la Llei de
transferències queda clar que són competències del Govern
balear, però a més a més resulta que sí que en canvi són
competència del Govern balear i l'assumeix amb una partida
pressupostària de 5 milions de pessetes, els intercanvis
esportius amb altres comunitats, o sigui els esportius sí que
són competència del Govern balear, en canvi els culturals
sembla que no perquè no apareixen en cap moment.

Una cosa que m'agradaria saber en relació als centres de
titularitat estatal de què he parlat abans, és fins a quin punt
els responsables d'aquests centres han estat consultats, se'ls
ha demanat que fessin propostes de pressupost i fins a quin
punt aquestes propostes de pressupost han estat mínimament
ateses.
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Respecte de la qüestió legislativa, anuncien, si no ho he mirat
malament, quatre lleis, la de patrimoni, de la qual ja n'hi ha un
esborrany i, a més a més, han tengut la gentilesa de mostrar-lo
als responsables de Patrimoni dels consells insulars, cosa que
agraesc, després un projecte de lleu -preveuen- de museus, arxius
i biblioteques, llei del consell escolar, si no record malament, i
la llei I + D. Aleshores, la meva pregunta és, clar, supòs que són
conscients que alguns d'aquests propòsits legislatius ja han
aparegut altres anys, i a veure si aquesta vegada va de veritat,
sembla que va de ver en el cas de la llei de patrimoni, perquè ja
hi ha un projecte tangible a partir del qual fer feina, però a mi
m'agradaria que fossin conscients de les mancances legislatives
abundantíssimes que encara existeixen, i no tenguessin, com a
govern, tanta deixadesa legislativa com la que han tengut fins
ara.

Respecte de la qüestió de la normalització lingüística, voldria
plantejar bàsicament dues coses, una que ja ha sortit amb
anterioritat, vostè quan ha exposat el desglossament de la partida
de normalització lingüística, que pot més o manco coincideix en
un milió o dos en alça respecte de la partida de l'any passat, vostè
ha fet un desglossament d'accions, de programes molt concrets,
alguns dels quals evidentment són programes, actuacions que a
mi em semblen molt poc dotades, per exemple, no és gens lògic
que les publicacions en llengua catalana de les Illes Balears
tenguin tan sols una partida de 3 milions de pessetes, no és gens
lògic, és una partida absolutament insuficient; després, ha parlat
d'una campanya, que no he acabat d'entendre massa bé quina
campanya era, no sé si és la campanya històrica de normalització
lingüística, a la qual vostès li assignen una partida de 2.500.000
pessetes, i en canvi es deixen una gran bossa de 200 milions de
pessetes que és una bossa dedicada, han dit vostès, al foment i
l'ús social de la llengua catalana, o és que les televisions locals,
3.500.000, les publicacions en llengua catalana, 3, la campanya
2.500.000, també no serveixen per a això?, per tant, jo els hauria
demanat que fossin una mica més discrets a l'hora de reservar-se
una bossa de lliure disponibilitats fora de programes i en canvi
fossin més justos, no generosos, justos, a l'hora d'assignar les
partides mínimament suficients per poder desenvolupar aquestes
activitats concretes a les quals han posat noms i llinatges. Jo crec
que aquesta no és una manera adequada de funcionar, entre
d'altres coses perquè crea un problema de coordinació
interinstitucional, perquè resulta molt difícil que els consells
insulars ara sàpiguen exactament què volen fer vostès en
normalització lingüística per al foment i ús social de la llengua
catalana, perquè com que el que han de fer és sota l'etiqueta
secreta de 200 milions de lliure disponibilitat i de lliure
disposició a nivell de programes, resulta molt difícil aclarir-ho.

Una altra cosa que m'agradaria plantejar és a veure, han
expressat la voluntat de tornar a destinar uns 30 milions de
pessetes, si no ho he entès malament, als plans pilot, m'agradaria
saber si ja tenen a les seves mans una avaluació del rendiment
d'aquests plans pilot als diferents llocs en què s'han dut a terme,
m'imagin que és difícil, no ha acabat l'any, l'arrencada d'aquests
plans pilots va ser tardana, però crec que seria important que
aquest repartiment dels doblers que corresponen als plans pilots
en base al pressupost del 97 fossin uns doblers que es repartissin
i s'orientassin en base al resultat de l'avaluació que s'ha fet de les
inversions del 96, perquè si no hi ha el perill que no acabi de
funcionar amb el rendiment que seria desitjable aquesta partida
pressupostària.

En relació a l'Institut d'Estudis Baleàrics, l'anterior
període pressupostari, l'anterior govern i conseller, havia
anunciat una espècie de reconversió en profunditat de
l'Institut d'Estudis Baleàrics que s'havia de convertir en una
espècie bàsicament d'instrument al servei dels programes de
normalització lingüística. A mi em sembla que el programa
d'enguany és el mateix de sempre, una mica més ben dotat
al qual vostès han afegit una etiqueteta, davall de l'Institut
d'Estudis Baleàrics, en cada cas, que diu ni més ni manco
que "normalització lingüística", però en realitat això no és
normalització lingüística, sinó que és un institut que
funciona amb normalitat lingüística perquè fa les coses fent
ús de la llengua pròpia d'aquí, però evidentment no és
pròpiament una opció específicament de normalització
lingüística.

Una cosa que crec que seria interessant que es plantejàs
el Govern balear, i ja alguna cosa ha dit el Sr. Portella, és
que l'Institut d'Estudis Baleàrics hauria d'intentar establir
algun tipus d'articulació amb l'Institut d'Estudis Menorquins
i amb l'Institut d'Estudis Eivissencs, crec que no és lògic
que aquestes tres institucions vagi cadascuna pel seu compte
i, en darrer terme, pot donar-se el cas que l'Institut d'Estudis
Baleàrics sobretot acabi funcionant com un institut
específicament propi de Mallorca a nivell de publicacions
i de congressos, etc., etc., i crec que seria bo intentar
articular-los tots tres. I una altra cosa que trob a faltar és que
crec que l'Institut d'Estudis Baleàrics, i jo també pens
l'Institut d'Estudis Menorquins i l'Institut d'Estudis
Eivissencs, hauria d'anar lligat el funcionament, els seus
programes al que és la política d'investigació del Govern
balear i concretament a les línies que puguin impulsar-se
dins els programes de l'I+D, uns programes que, segons
vostès tenen una dotació de 8 milions de pessetes i vostè ha
dit que una vegada que s'hagi aprovat la llei, a pareixeran
més recursos que ampliaran les disponibilitats en política
d'investigació. A mi m'agradaria saber d'on sortiran aquests
recursos que vostè ha anunciat.

Una altra cosa que m'agradaria comentar és que no he
trobat en tot el pressupost de la secció de Cultura cap
referència al famosíssim ja 1% cultural, jo no sé si és que el
96 no n'hi ha hagut, tampoc no n'hi va haver sembla el 95,
i en canvi als pressuposts de la Comunitat Autònoma
d'enguany o per al 97, més ben dit, que discutim enguany,
ens hem tornat a trobar que a l'àrea de foment, a la
Conselleria de Foment hi torna a haver ni més ni manco que
250 milions de pessetes per a inversions en patrimoni,
aquests 250 milions de pessetes, n'hi ha 150 que van a
ajuntaments i n'hi ha 100 que van a particulars, i és possible
que la convocatòria que torni a fer Foment sigui de
patrimoni arquitectònic i ens diguin que aniran destinats a
béns que no són BIT, però d'acord amb el seu projecte de
llei apareixerà una nova figura, molt encertadament, que és
la figura de béns catalogats que probablement sí que
s'inclourien tots els edificis que seran objecte de subvenció
per part de l'àrea de Foment, i aquests edificis que seran
béns catalogats sí que correspon la gestió de les
intervencions que es facin sobre ell a les respectives
comissions de Patrimoni de cadascun dels consells insulars.
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Referent a la qüestió de la Universitat, a mi no m'ha acabat de
quedar del tot clar què passa amb aquests 330 milions del capítol
2, que sembla que queden a lliure disponibilitat del Govern,
m'agradaria que m'ho explicàs una mica més. 

I després també m'agradaria que m'explicàs una mica més la
qüestió de la partida destinada a escoles de música, que 10
milions als ajuntaments, una quantitat que francament crec que
és del tot insuficient, i després 6 milions d'aquesta partida que
aniran destinats a particulars, a mi m'agradaria saber qui són
aquests particulars i concretament m'agradaria saber si això està
relacionat amb les beques per anar a cursar estudis musicals fora
de Mallorca si realment són aquests 6 milions, suposant que fos
així, voldria dir que les escoles de música, i ho dic de memòria
i per ventura m'equivoc, l'any passat com a mínim se'ls varen
destinar 14 o 15 milions de pessetes a les escoles de música, si
no ho record malament, i, per tant, volia dir que es produeix una
disminució de la partida assignada a les escoles de música
municipals.

En relació a una altra qüestió que he tractat abans que era ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, vagi acabant, eh?, per favor, ha parlat més del 50%
temps que tenia previst.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, Sr. Marí. Dues qüestions per acabar, idò.

Retornant al tema dels museus del qual ja he parlat abans, ens
pressuposten uns ingressos, si no ho he vist malament, d'11
milions de pessetes. Clar, la pregunta meva és com pot donar
més rendiment un museu al qual no es fan inversions per
convertir-lo en un centre més atractiu per als visitants, amb més
publicitat dels seus fons perquè hi vagin els ciutadans, amb més
planificació de visites escolars programades, etc., etc.?

I per acabar ja, perquè ha passat el que sol passar sempre,
no?, m'agradaria saber què és aquesta universitat d'estiu que
figura com un dels objectius del seu programa educatiu, creació
d'una universitat d'estiu, m'agradaria que m'explicassin
exactament en què consisteix aquest projecte i quins objectius ha
de tenir o s'ha de pretendre dur a terme en la realització d'aquest
projecte.

Gràcies, Sr. Marí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sr. President, una qüestió d'ordre.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Hi ha dos membres d'aquesta comissió que formam part
de la Mesa del Parlament i en aquests moments hi ha
convocada una Junta de Portaveus, demanaríem de la
Presidència si pot suspendre durant 15 minuts aquesta
comissió, per tal que puguem assistir i llavors intervenir o
escoltar les intervencions del conseller i dels seus directors
generals.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, vostè ha d'intervenir en ..?

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

En aquest cas, sí, jo he d'intervenir.

EL SR. PRESIDENT:

Aleshores, jo el que proposaria és que nosaltres
continuarem amb el PSM, i en cas que acabàssim amb el
PSM, esperaríem un moment fins que vostè arribàs.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

D'acord. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Esperaria el Sr. Pons... Bé, pel
que fa al manteniment dels centres i les dotacions escasses,
només em queda dir-li que, lògicament, hem de fer feina
amb els recursos que tenim, que no són tots els que
nosaltres desitjaríem però, en qualsevol cas sí que tenim en
aquests moments experiències compartides i intercanvi
d'experiències amb Catalunya i València en allò que pot fer
referència a la revitalització dels museus, en allò que pugui
ser una nova figura d'autogestió d'aquests museus per
recaptar més ingressos i una major capacitat de
finançament, i esperem que amb això, que és un tema que
encara està verd i que du d'una manera jo crec que bastant
correcta el director general de Cultura, puguem fer una
millora del manteniment d'aquest centres. En qualsevol cas,
insistesc que la virtut dels polítics és fer feina amb els
recursos que tenen i, lògicament, aquests recursos, com
vostè bé sap perquè també és responsable d'un pressupost,
no sempre són il•limitats sinó que són més bé escassos.
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Quant a la Llonja, vostè diu que ha disminuït l'aportació, el
pressupost, en relació a l'any 96. Jo li puc assegurar que la
Llonja, l'any 97, mantendrà i estam convençuts que incrementarà
el seu nivell en relació a l'any passat, a l'any 96; el que passa és
que ja arribam a acords amb altres museus, fonamentalment amb
l'Institut Valencià d'art modern i amb els museus de Catalunya
perquè puguin abaratir el fet que facem actuacions i iniciatives
conjuntes el pressupost total de les distintes exposicions que es
duen a terme a Sa Llonja. No té sentit organitzar exposicions
d'una forta calada a Sa Llonja i que aquestes exposicions que
podrien tenir també una presència a altres territoris espanyols
com pugui ser Catalunya i València no s'aprofiti abaratint els
costos de les tres comunitats autònomes. En aquest sentit hi ha
hagut ja reunions amb catalunya i amb València, jo crec que
anam per bon camí i li puc assegurar que amb una partida
pressupostària que efectivament és inferior a la de l'any 96, Sa
Llonja de l'any 97, estarà en condicions de repetir, de mantenir
i fins i tot d'incrementar el nivell que ha assolit aquest any 96.

No hem inclòs les partides de la biblioteca pública de Can
Salas i del Conservatori entre d'altres coses perquè fins que no
tenguem compromesa l'aportació d'altres administracions,
concretament l'administració central, en aquest moment no
tendria sentit començar aquestes inversions, hem dit sempre des
del primer moment i en aquest moment hi ha reunions previstes
amb la Direcció General de Biblioteques i amb la Secretaria
d'Estat d'Educació, per continuar negociant aquestes inversions,
i en el moment que aquestes inversions es puguin consolidar i es
puguin comprometre definitivament, lògicament el Govern
també hi aportarà la seva part corresponent.

Quant als projectes de llei que vostè ha esmentat, jo li puc
assegurar que van seriosament tots, i ho hem demostrat amb la
llei de patrimoni, la llei del consell social de la Universitat
entrarà en breu al Parlament, la llei del consell escolar, també, i
la llei de museus, arxius i biblioteques, igualment, seran una
realitat totes elles, li puc assegurar i m'hi puc comprometre
durant l'any 97.

Quant a normalització lingüística, parla d'aquesta bossa de
200 milions, i és cert, en aquest moment hi ha ja accions
concretades i previstes que figuren dins subprogrames específics,
però n'hi ha d'altres que en aquests moments no és fàcil
concretar, que moltes d'aquestes que van incorporades als 200
milions, lògicament es podran incorporar a altres d'aquests
subprogrames, això permet una major agilitat i flexibilitat, i
nosaltres entenem que és important, però és que he dit també a
l'exposició inicial que aquesta bossa de 200 milions de pessetes
és també per a la coordinació que la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports durà entre les distintes conselleries del Govern
pel que fa referència a normalització lingüística.

Als plans pilots, quant a l'avaluació del rendiment,
lògicament l'avaluació del rendiment dels plans pilots, jo
pens que és discussió a un altre debat, no en aquest dels
pressuposts, jo crec que és una discussió que es pot dur a
terme a comissió o a plenari, quan vostè vulgui, en
qualsevol cas, lògicament que es farà l'anàlisi d'aquest
rendiment i d'aquest resultat per continuar amb els plans
pilots de l'any 97 i amb aquestes actuacions pilots a la badia
de Palma i a la ciutat d'Eivissa. En qualsevol cas, el director
general de Cultura i Política lingüística, igualment que amb
el tema de l'Institut d'Estudis Baleàrics i amb els temes dels
ingressos dels museus pressupostats, li farà també
l'explicació oportuna.

Quant a I+D, els recursos que es preveuen que
incrementaran aquesta partida, són els recursos lògicament
de totes aquelles altres conselleries del Govern que facin
actuacions de recerca i desenvolupament, la mateixa
aportació que pugui fer la Universitat de les Illes Balears, el
món empresarial, el mateix Estat central i també, per què no
dir-ho?, les línies europees de foment de la investigació i el
desenvolupament.

Quant a l'1% cultural, aquest és un percentatge
pressupostari que es preveu a altres conselleries com vostè
ha dit, i jo li puc assegurar que la llei de patrimoni, tal com
ve presentada al Parlament, i vostè la coneix, preveu la seva
coordinació a través de la Junta interinsular de Patrimoni, és
aquesta junta qui haurà de fer el control i el seguiment
exhaustiu de quin és el destí que altres conselleries
inversores i que no són, lògicament, la d'Educació, Cultura
i Esports, faci a aquest 1%.

El tema de la Universitat jo el voldria ja tancar
definitivament, hi ha 3.900 milions de pessetes de despesa
nominativa i 600 milions de pessetes acumulats a aquest pla
plurianual de 4.000 milions d'inversió.

Les escoles de música i les beques són el total de 16,8
milions de pessetes, efectivament estan previstes als
pressuposts 10 per un costat i 6,8 quant a beques i ajuts per
un altre, lògicament això dins la flexibilitat que pot donar un
pressupost es pot canviar en el futur en funció que hi hagi
més o manco sol•licituds en matèria de beques i ajuts.

La universitat d'estiu és una col•laboració amb la
Universitat de les Illes Balears, és un projecte comú que
volem dur endavant durant aquest any 1997 i que, com a
conseqüència d'això, figura dins la memòria d'aquests
pressuposts. I no és que em vulgui convertir ara en grup que
fa preguntes a l'oposició, però he notat a mancar al Grup
Parlamentari Nacionalista, una petita referència, almanco
mínima també, als esports, que crec que també són
importants en aquesta comunitat autònoma.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Pons, té vostè la paraula per
replicar les contestacions del conseller.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. Marí. Evidentment, ...

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Sr. President. Perdoni, si podria parlar el director general.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni. Sr. Director General, Jaume Gil, té la paraula per
acabar la contestació.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE CULTURA I
POLÍTICA LINGÜÍSTICA (Jaume Gil):

Referent a l'Institut d'Estudis Baleàrics ja hi ha una voluntat
i crec que ho marquen les publicacions que és l'Institut d'Estudis
Baleàrics de totes les Illes, perquè si miram un poc el
desglossament de quines publicacions fa, realment les Illes hi són
presents i molt presents. 

Referent a la qüestió de normalització lingüística a l'Institut
d'Estudis Baleàrics, no és una qüestió de maquillatge, és una
qüestió que dins les possibilitats de l'Institut, volem que també
col•labori amb aquestes accions, i una acció que ja tenim
pràcticament acabada, és la gravació o la difusió d'uns cassettes
que sota el títol de "Temps de Poesia", es reprendrà i estarà a
disposició de totes les escoles perquè tenguin gravacions dels
poetes de les Illes en la seva pròpia veu. Llavors, anam en
aquesta línia.

Referent a les actuacions més relacionades amb l'Institut, jo
crec que l'Institut dins les limitacions ja fa una gran tasca, perquè
a través de la revista de "Ciència", amb la publicació de tres
exemplars a l'any o a través de donar sortida a llibres no
comercials provinents d'autors que sempre formen part del nostre
món universitari, s'està fent una tasca important en aquesta línia.

Referent al tema dels museus, l'increment d'ingressos, hem dit
abans que hi ha el compromís d'obrir el Museu de Menorca, jo
supòs que si obrim un museu tendrà uns ingressos i incrementarà
aquesta partida, a part d'això, hi ha el compromís de desbloquejar
amb el ministeri Camp Comasema a Eivissa, de donar sortida a
la col•lecció "Puget", i d'Eivissa també, de reobrir el museu
monogràfic, llavors si hi ha una reobertura d'un museu
pràcticament a principis d'any i d'altres dos durant l'any, aquesta
partida per la força s'ha d'incrementar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Director General. Sr. Pons. Té vostè la
paraula en torn de rèplica.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. Marí. Bé, començaré per la part final de la
manca de referència als esports, no és que no consideri els
esports interessants, però passa que tenia deu minuts i
evidentment no hi han cabut. Així i tot li he de confessar
que crec que hi ha un decantament excessiu dels esports
dins l'àrea global de l'àrea de Cultura, jo crec que les
prioritzacions de l'esport enfront de la Cultura són
evidentíssimes dins aquest pressupost, i probablement a
això ja no ho compartiria. Entenc que hi ha grans inversions
a fer perquè hi ha un esdeveniment immediat que és la
Universiada, però també hi ha grans inversions a fer en
infraestructures culturals d'alta volada, no perquè hi hagi
cap gran esdeveniment a la vista, sinó perquè hi ha grans
necessitats a la vista i les grans necessitats a la vista, encara
que no siguin fixables en un punt cronològic determinat,
també mereixen inversions de gran volada. Així i tot, és
evident que alguna vegada he fet referències a l'esport, i ho
he fet precisament per establir comparances amb Cultura i
sempre en sortia beneficiat l'esport, vostès tenen partides
per pagar els desplaçaments als equips de les Illes a les
altres illes, cosa que em pareix magnífica, però no tenen
doblers per pagar desplaçaments de grups de teatre d'una illa
a les altres illes que també són necessaris i que haurien
d'introduir a les seves partides de Cultura. Als esports, hi ha
molt bé que hi hagi les partides, però falten les de Cultura.
També tenen una partida per promocionar l'esport de
Balears cap a les altres comunitats, no hi ha partides
equivalents en el terreny de la cultura. Per tant, disculpi si
no he parlat d'esports, però com que vostès se'n recorden
molt més dels esports que de la cultura en sentit estricte, jo
he volgut compensar la balança i a posta he parlat més de
Cultura.

M'ha alegrat molt el que m'ha dit de Sa Llonja, perquè
crec que és encertada aquesta línia de cooperació amb l'Ivan
i amb altres centres museístics de Catalunya, vostè ha dit
d'una manera absolutament clara i explícita que això donaria
guanys, beneficis econòmics perquè permet minvar les
despeses que haurà de fer el Govern balear, i a la vegada
mantendria el mateix nivell de qualitat artística com a
mínim o fins i tot es podria incrementar. Jo li recomanaria
al Sr. Flaquer que a partir d'aquest exemple concret de
coordinació cultural amb Catalunya i el País Valencià, el
generalitzàs als altres sectors de la cultura, en un sentit
amplíssim, perquè també, ben segur que d'aquesta
generalització de les col•laboracions amb Catalunya i el
País Valencià, amb diferents sectors culturals també en
sortiríem beneficis per a Mallorca i per a les Balears, com
en sortiran amb aquesta coordinació de Sa Llonja amb l'Ivan
i amb Catalunya.
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No compartesc amb vostè la necessitat que perquè el Govern
balear que enguany, si no record malament, ja té un pressupost
de més de 70.000 milions de pessetes hagi d'esperar que hi hagi
el Ministeri de Cultura o alguna institució diríem política de rang
pressupostari superior, que hi hagi de posar una partida, jo crec
que si el Govern balear començàs a posar partides a la biblioteca
de Can Salas, que ja n'hi va posar una, 300 milions per comprar
el solar i començàs a posar aportacions pressupostàries al
Conservatori, i començàs a demostrar amb fets que vol fer el
Conservatori i la biblioteca, tendria una capacitat de pressió i de
captació de recursos infinitament superior que si els dos
projectes són, purament i simplement, una línia sobre els
pressupostos i formen part del catàleg de declaració d'intencions,
de fa no sé quants anys, del Govern balear. Per tant, jo crec que,
en això, discrep absolutament. Crec que estaria molt bé que un
govern que maneja un pressupost de 70 mil milions de pessetes
començàs per destinar 250 a cada cosa d'arrancada, i ja veurem
què passa. Crec que tendria una capacitat, repetesc, de pressió
infinitament més gran.

La qüestió dels 200 milions per coordinar les diferents
conselleries que formen part..., m'ha dit que aquests 200 milions
estan a l'expectativa de possibles programes que puguin sortir i,
a més a més, han de servir per coordinar les diferents activitats
de normalització lingüística de les conselleries. Li he de
confessar que no ho he acabat d'entendre. No sé com se
necessiten tants milions per coordinar aquestes accions internes
de les diferents conselleries. A més a més, aquesta bossa tan
grossa, la més grossa de tota la partida de normalització
lingüística, podria ser "justificable" si les partides que responen
a programes i a activitats concretes estan mínimament ben
dotades. Per exemple, vostè em diu, publicacions en llengua
catalana, en aquesta illa hi ha diverses revistes mensuals,
bimestrals, en llengua catalana, amb 3 milions de pessetes
probablement paga sis números de totes aquestes publicacions.
Per tant, és una autèntica misèria, amb un pressupost de 400 i
tants milions de pessetes, destinar 3 a publicacions en llengua
catalana, quan és un sector que està tan anormalitzat, realment,
em sembla poca cosa.

Per acabar ja, Sr. Marí, no sé si em toca acabar, dues coses
que voldria comentar en veu alta. Tenc la impressió que, en dos
aspectes concrets, el Govern té una certa dispersió d'actuacions.
Un és l'aspecte de la investigació. És possible que amb
l'aprovació de la Llei de l'I+D tot això quedi una mica lligat,
però, mentrestant, tenc la impressió d'una certa dispersió,
conselleries, etc. Després, també hi ha una certa dispersió a
l'àmbit de les publicacions. En principi, no acabes de saber si el
Govern balear opta, més aviat, per una línia de coedicions amb
empreses editorials que existeixen, si opta per ajuts a les
edicions, si opta per les edicions pròpies i, després, surten
publicacions a les diferents conselleries. Jo no deman un servei
centralitzat de publicacions pròpies del Govern balear i de la
Comunitat Autònoma, però un cert nivell de coordinació crec
que seria bo.

Finalment, ja per acabar, ha sortit la referència a l'1%
cultural, si no ho he entès malament, avui vostè ha dit que
el gestionen altres conselleries. Idò, si el gestionen altres
conselleries, incompleixen la Llei de mesures de foment de
l'any 87. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Sr. Conseller, té vostè la paraula, en
torn de contrarèplica.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Jo crec que ja hi ha fets que han demostrat la
voluntat del Govern de dur endavant el Conservatori i la
biblioteca. El fet de la cessió, per part de l'ajuntament, del
solar per la construcció del conservatori, el fet que estigui
en marxa el concurs d'idees, que ni tan sols està resolt, tot
això, crec que demostra una voluntat de fer-ho, no es munta
un concurs perquè sí, aquest concurs adjudicarà un projecte,
aquest projecte estarà quantificat i, insistesc, la meva
obligació i el meu compromís és cercar el finançament per
això. Quant a la biblioteca, vostè mateix ho ha esmentat, hi
ha hagut la compra d'un solar, aquest solar ha estat ofert a
la secretaria d'estat de Cultura. La secretari d'estat de
Cultura està pendent d'uns informes geotècnics que acreditin
la suficiència d'aquest solar i, lògicament, en el moment que
tot això sigui correcte, dia 21 hi ha una reunió a Madrid amb
el director general de Biblioteques, jo pens que això serà
una realitat. Però, en aquests moments de restricció
pressupostària, afegir partides i quantitats quan encara no
està compromesa l'altra part, que crec que és tan important
com la nostra, crec que encara és prematur.

Estic d'acord amb vostè quant al fet que en investigació
hi ha una certa dispersió. És cert, precisament, la llei, el pla
que ha de sortir com a conseqüència d'aquesta llei pretendrà
aglutinar tots aquests esforços, racionalitzar-los i aconseguir
amb això una major utilització dels recursos disponibles.
Igual que la dispersió en publicacions, el Centre de
Documentacions i Publicacions, n'hem fet referència abans,
pot servir una mica també, no només per unificar tot això,
centralitzar-ho físicament, sinó fins i tot marcar, juntament
amb la feina que pugui fer la direcció general de Cultura en
aquest sentit, una línia més unitària quant a aquesta política,
també reconec i coincidesc amb vostè que, per ventura, ha
estat un poc erràtica.
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Jo no li he dit que l'1% cultural el gestionin altres
conselleries. Jo li he dit que l'1% cultural es genera dins altres
conselleries que són inversores, no és el mateix que gestionar.
Una cosa és la generació de l'1% cultural, que és fa dins altres
conselleries, i l'altra és la gestió. Tenim una llei de patrimoni a
punt d'aprovar, esperem que s'aprovi el més aviat possible, que
marca que la gestió la pot dur directament o la conselleria
inversora o bé els consells insulars, però sempre baix la
coordinació de la Junta Interinsular del Patrimoni, que és qui
haurà de marcar les prioritats i les preferències quant a tot el que
fa referència a aquesta inversió de l'1% cultural. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el diputat Sr. Andreu Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Evidentment, els números canten, té
raó el conseller quan diu que el pressupost de la conselleria ha
sofert un increment molt important. No obstant això, si restam a
aquest pressupost la competència universitària, restam les
inversions sobre la Universiada, aquest increment no és tan
substancial. Per tant, nosaltres no feim una valoració exultant
d'aquest pressupost, sinó que creim que, al marge d'aquestes dues
quantitats, la universitat, és evident, és una competència nova,
per tant, ha de tenir un pressupost, la Universiada és una inversió
important, fruit d'un compromís amb altres institucions, però, al
marge d'això voldria dividir la meva intervenció en tres parts.

Una, breu, és una crítica al sistema pressupostari. És a dir, en
primer lloc, hem intentat fer un seguiment plurianual, perquè la
conselleria no és de nova creació, és una conselleria que ja du
anys existint, i per analitzar el cost o el pressupost que es destina
a determinats objectius, a vegades, això és molt complicat. El
conseller ha parlat d'una imputació de capítol 2, que abans estava
descentralitzat i ara s'ha centralitzat, a l'hora de veure quin és el
cost real, o quins doblers es destinen realment a una determinada
operació, això és molt complicat. És la primera crítica per fer una
anàlisi seriosa i no cometre errors. Vostès aquí no hi posen
doblers, i si contesten "sí, però són a una altra banda",
naturalment això crea desconcert a qui analitza el pressupost.

Segona, aquí he de discrepar seriosament, és la utilització del
64, és a dir, de les inversions immaterials. Crec que és molt
còmode, un altre portaveu anterior ho ha dit, però és poc seriós
pressupostàriament. Nosaltres hem fet alguna pregunta, alguna
sol•licitud de documentació, concretament a la Conselleria de
Cultura, he de reconèixer que no m'havien contestat fins que el
Sr. Flaquer es va fer càrrec de la conselleria, li he d'agrair que
accelerés el procés de contestar a les peticions de documentació,
un veu que allò és calaixet de sastre, bitllets d'avió, es pinten
persianes, es fan una sèrie de coses que em sorprèn que la
Intervenció d'aquesta comunitat autònoma doni el vist-i-plau a
aquestes despeses. Jo procedesc d'una altra administració on dubt
que haguessin passat una partida d'aquestes al capítol 64, quan
això és clarament capítol 2. És còmode, he de reconèixer què
vostè fa tot el que pot per administrar còmodament. Vostè ha
d'entendre que l'oposició vol major concreció per poder seguir
aquestes inversions, simplement, no per dificultar la feina sinó
per veure clarament a què destinaran les coses. Això és una
crítica de tipus genèric.

Una altra, per exemple, curiosament, quan imputen a centres
gestors i a centres de cost determinades partides, en el
conservatori, és l'únic centre, té capítol 4. Jo dubt que el
director del Conservatori sigui qui dóna les subvencions.
Per tant, crec que aquesta partida s'hauria de treure del
conservatori ja que el seu responsable, el director, no dóna
les subvencions, les donarà el director general corresponent
i, per tant, a efectes formals, aquesta partida hauria de sortir
d'aquí i anar a una altra vegada, perquè sinó un pensa que el
director d'aquest centre reparteix 16.800.000 pessetes, deu
ser un home molt ben considerat. Realment, qui ha de ser
considera ha de ser el director general de Cultura, supos,
que és qui realment les reparteix. Aprofit per dir aquí que a
la intervenció del PSM, em sembla, abans (...), és cert que
aquí el pressupost de l'any anterior contempla unes partides
que no són les reals, perquè a plenari es va admetre,
sorprenentment, una proposició, un canvi de partida del
Grup Socialista incrementant aquesta partida, per tant, no sé
si s'ha gastat perquè encara no hem demanat si això s'ha
executat, però hi ha hagut una disminució notable.

Hi ha dos temes que ens preocupen més que els altres.
Un és el tema de la universitat. Vostè ahir ja va avançar que
s'havia produït un error en la confecció d'aquest pàgina i
això no responia a cap fet real. Jo li torn preguntar, encara
que ho ha dit, però per poder apuntar-ho, concretament, que
ens diguin a quins capítols aniran aquestes inversions, per
poder fer les esmenes corresponents, amb una certa lògica,
perquè si les feim sobre això, no (...). Però també ens
sorprèn que es produeix una transferència o una despesa de
l'estricte quantitat, d'acord amb les seves paraules, l'estricte
quantitat rebuda de l'administració central (...), és a dir,
4.500 milions, quan vostè ahir va anunciar un pla plurianual
d'inversions. Crec que nosaltres aquest pla plurianual, que
és una promesa que en aquests moments no té plasmació
pressupostària, hauria de tenir un cert reflex pressupostari,
encara que fos petit, perquè és cert que vostè va anunciar un
llibre blanc i, per tant, gastar sobre unes coses que encara no
sabem per on aniran..., però nosaltres creim que hi hauria
d'haver un gest pressupostari dins la universitat que ja
comprometés aquesta voluntat, que la Comunitat Autònoma
suplementarà aquests 4.500 milions amb la política
d'inversions necessària. Per tant, això és (...).
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Segon, és el Conservatori. El Conservatori és una estranya
pel•lícula. Crec que vostè ha estat prudent, el felicit per això,
però hem de reconèixer que si vostè és prudent, els seus
antecessors varen fer ratlles dins l'aigua i varen enganyar i
comprometre la Comunitat Autònoma de mala manera. Això s'ha
de dir aquí, perquè tots tenim una responsabilitat històrica i
l'assumim. Si ara vostè té damunt la taula un concurs d'idees per
a un objecte irrealitzable, bé, vostè quasi quasi ha dit això, jo
crec que el que s'ha de fer és fer allò que sigui realitzable.
Tothom sap que es poden fer projectes per fases. Un centre
educatiu, un conservatori és un centre educatiu, singular, però és
un centre educatiu, pot sortir per una quantitat prudent. Allò que
vulguem millorar, auditoris, etc., ja vendrà quan tenguem els
doblers. De moment, crec que els alumnes d'aquest conservatori
necessiten veure ràpidament resolta la seva provisionalitat, crec
que vostès també. Jo també he tengut problemes, durant la meva
època de gestió, amb edificis que cauen i sé la feina que haurà fet
el director general, perquè és molt difícil reubicar un centre en
pocs mesos. Per tant, procurem que aquesta provisionalitat es
redueixi al màxim, però amb la serenitat i posant les coses clares
damunt la taula, no podem fer inversions multimilionàries, no
podem fer ratlles dins l'aigua ni castells a l'aire, pressupostem ja
una quantitat. Jo li mostraré, a l'any 95, dins la conselleria,
capítol 6, Conservatori, 384 milions de pessetes, se suposa que
eren per fer un conservatori, què varen fer d'aquests doblers? Jo,
a l'any 95, no era aquí, pràcticament, no ho sé. Ho preguntaré
perquè vull veure on varen anar actes excedents. A l'any 96, amb
el concurs en marxa, només hi havia 31.400.000, capítol 6, i en
guany hi ha 49.200. Vol dir que, amb aquests doblers, no es pot
fer front, quasi, ni als estudis previs del solar, ni al pagament dels
honoraris, quasi. Per tant, siguem sensats i donem resposta a uns
pares i a uns alumnes que necessiten un centre, i a uns
professors, també, que supos que volen treballar en condicions
acceptables. Nosaltres aquí voldríem, i anunciam, la recerca dins
aquests toms del pressupost (...) perquè vostès puguin fer això.

Quant a un altre tema que creim que és important, en aquests
moments, quan la conselleria ha rebut les competències de la
universitat, -això ja ho vaig dir al seu antecessor-, vostè podria
haver utilitzat el pas d'una conselleria a una altra per dur alguna
cosa, per exemple, l'Escola d'Hosteleria. Jo reivindic per a la
Conselleria d'Educació la competència sobre tot allò que és
educatiu, per tant, crec que és un tema de govern, vostès ho
podrien estudiar i donar aquesta competència, més quan vostè ja
sap sobre Turisme, recordi aquell article, que li va fer una mica
en broma, a l'inici del seu manat. Crec que vostè està capacitat
perfectament, i els seus directors generals, per governar aquesta
escola d'hosteleria. Per tant, jo reivindic que vostès la passin a la
Universitat i la passin a la conselleria.

Respecte a cultura, evidentment, l'anàlisi no és bona. Jo
m'he molestat a sumar els diferents centres de cost, la
Llonja, biblioteca de Palma, etc., i resulta que el pressupost
d'enguany només és el 98,85 del pressupost de l'any passat.
Si a això li llevam l'increment que ha tengut el Museu de
Menorca, capítol 6, 8.900.000 pessetes, la minvada encara
seria més gran. La Llonja, per exemple, passa de 90, l'any
passat, a 64 enguany. La biblioteca de Palma augmenta
500.000 pessetes. La biblioteca de Maó augmenta
pràcticament 2 milions. La Casa de Cultura augmenta 5.000
pessetes, em sembla, o una cosa així. La fonoteca
disminueix quasi 4 milions, l'arxiu augmenta res, és a dir,
els altres..., per exemple, algú ha parlat de la Llonja té una
situació, l'edifici de la Llonja és una peça important del
gòtic civil, que necessita una rehabilitació important. No sé
si això sortirà de les partides d'una altra conselleria, per
ventura sí, però clar, evidentment, nosaltres no ho podem
esbrinar perquè no queda clar en el pressupost. Però
nosaltres demanaríem al Govern d'aquesta comunitat que ja
que tenim un edifici d'aquestes característiques que
s'emprengués una acció de rehabilitació important, destinant
els doblers que fan falta.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, li he de demanar que vagi acabant, perquè...

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Tres preguntes més importants, universitat,
territorialització de les inversions, a Menorca, en
universitat, figura una inversió de 87.400.000 pessetes.
Voldríem saber què és això. El Sr. Pons ha insistit en el
tema de patrimoni, jo no insistiré més. Crec que, una vegada
tenguem aquesta llei, hem de veure com l'aplicam.

Voldríem saber com es destinen els 30 milions de
l'Escola Balear de l'Esport, què són?, construir un edifici?,
fer què? Voldríem saber (...) de Balears, quin percentatge de
les despeses pagarà el Govern, un 50%, el cent per cent?
Voldríem veure quina política competencial hi ha quant a la
promoció esportiva, nosaltres entenem que és competència
dels consells insulars segons la Llei de transferència, però
pareix que encara hi ha centres esportius, Cala Nova, que
segueixen fent promoció esportiva, voldríem aclarir això.
Voldríem aclarir quina quantitat pensa rebre del Consell
Superior d'Esports per a la remodelació del Príncep
d'Espanya i Cala Nova. Voldríem saber si per part de la
conselleria hi ha una aportació a l'ajuntament de Palma per
construir l'estadi de la Universiada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Sr. Conseller, té vostè la paraula per
contestar.
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EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President i als pocs diputats que hi ha a la
comissió. Jo, des del principi, he matisat que l'increment
espectacular es devia, precisament, al que vostè ha dit a la
universitat i a les inversions en infraestructura esportiva.

Les crítiques al sistema pressupostari, nosaltres entenem que
obeeixen a un millor funcionament de la conselleria. Vostè pot
tenir una altra opinió, però en qualsevol cas, lògicament, tant una
com l'altra, m'imagin que són perfectament sostenibles.

La universitat, ho repetesc, capítol 4, 3.746.000 pessetes,
capítol 6, 754 milions de pessetes. D'aquests 750 milions de
pessetes d'inversions hi ha una inversió que és nominativa, que
arriba fins als 3.900 que és el compromís amb la Universitat. Jo
encara no li puc dir la inversió d'aquests 4.000 milions, perquè,
com vostè molt bé ha dit, serà el llibre blanc qui anirà marcant
aquest ritme d'inversions en funció de les necessitats educatives,
a mig i a llarg termini, d'aquesta (...).

El conservatori, evidentment, anirem fent feina per fases i per
mòduls, no ho podrem fer tot a la vegada. Jo insistesc, no sé si
som més prudent que els altres, però jo fins que no tengui els
compromisos ferms i definitius per part d'altres administracions,
que per cert aquest compromís no s'ha aconseguit en 12 anys, em
deixi un poc de temps per veure si amb uns que respiren un
poquet igual que nosaltres, podem aconseguir el que no hem
aconseguit en 12 anys. No em torni dir que no ho hem demanat
perquè no és cert. No és cert, hi ha documentació suficient a la
conselleria, està a la seva disposició quan vulgui i ho sol•liciti
pels conductes parlamentaris, que demostra suficientment que
aquest govern ha demanat a Madrid, reiterades ocasions, un
finançament del pressupost total del Conservatori.

Quant a l'Escola d'Hosteleria, és un tema intern del Govern,
no li diré la meva opinió, però segurament la pot intuir.

Quant a cultura, efectivament, davalla un poc el pressupost,
però ja li hem explicat al portaveu del Grup Parlamentari
Nacionalista, que feim feina en noves figures de gestió i de
col•laboració amb altres comunitats autònomes que entenc que
ens poden fer fer més coses de les que he fet enguany amb
menys recursos dels que teníem enguany, tampoc no són massa,
al final em sembla que la diferència és 1.500.000 de pessetes
dins un conjunt molt ampli. En qualsevol cas, al final de l'any 97,
farem el balanç de la gestió cultural d'aquesta conselleria i
veurem si aquesta minva pressupostària que crec que és ínfima
ha redundat en una disminució del servei que dóna la direcció
general de Cultura als ciutadans.

La Llonja té prevista una reconversió de la seva façana,
perquè entenem que així ho necessita i ho tenim previst.

Quant al tema de la inversió territorialitzada a Menorca, no
sé exactament a què es referia, quant a l'extensió universitària de
Menorca, si m'ho pot aclarir...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, no facin un diàleg.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

No, però si després m'ho pot...

Quant als temes de l'esport que vostè ha demanat, les
ajudes als campionats escolars són del 50%, els altres temes
d'esport els contestarà, molt amablement, el director
general. Moltes gràcies.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D'ESPORTS (Ventura
Blanch i Amengual):

Sr. President, Sr. Diputat, Sr. Crespí. Vostè ha fet tres
preguntes concretes, l'aportació d'Universiada a l'estadi, 980
milions de pessetes, està afirmat, ha sortit a la premsa.

Després, quant a l'escola superior ha dit què és això, s'hi
destinen 30 milions de pessetes, l'Escola Balear de l'Esport
és el paraigües del que serà tota l'activitat de la direcció
general d'Esports, on estan (...) de tecnificació, tots els
centres superiors com és l'Escola Superior de Tennis, com
és l'Escola Superior de Natació que crearem recentment,
com serà l'Escola d'Atletisme, i també serà el Centre de
Perfeccionament i de Formació de tots els monitors,
professors, etc. Jo crec que 30 milions de pessetes són pocs.

Per una altra part, li diré una cosa, quant a promoció,
hem de saber el que entén vostè per promoció. Si vostè em
parla de promoció d'esport base li diré que totes les
competències les té el consell insular, i no li en volem llevar
cap, al revés, si vol ajuda, li ajudarem. Quant a promoció
dels esdeveniments esportius d'elit, això és nostre i, a més,
estam oberts, no com vostès que per ventura estan tancats,
i que entrem al consell insular amb promoció de base...,
però nosaltres estam oberts a aquesta promoció d'esport
d'elit, hi participin com vulguin, si ens podem aportar ajudes
econòmiques per esdeveniments esportius, no crec que ni la
direcció general, ni la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports estiguem tancats, al revés, estarem oberts. Però
volia diferenciar el que és la promoció d'esport base que,
evidentment, és un traspàs de competències als consells
insulars, però, la promoció d'esports d'elit i d'esdeveniments
esportius és una competència de la Comunitat Autònoma, i
deixam participar, evidentment, als ajuntaments, a les
corporacions locals, a les entitats privades, i també, com no,
als consells insulars. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Director General. Sr. Crespí, en torn de
rèplica, té vostè la paraula.
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EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, començaré per al final. Quan el director general ha parlat
d'un paraigua, jo entenc que un paraigua no és una inversió
immaterial, supos que es refereix a un edifici, dins del qual es
faran totes aquestes coses que ha dit, o realment és un paraigua
d'aquests immaterials i no hi ha edifici, o ja hi ha un altre edifici
on això s'ubicarà, m'agradaria que ho concretàs perquè això del
paraigua m'ha deixat un poc descol•locat, ho he de reconèixer.

Tampoc no he entès molt bé la quantitat que es pensa rebre
del Consell Superior d'Esports, o si això és el que donava a
l'ajuntament de Palma per fer l'estadi. Només m'ha dit una
quantitat, n'ha dit dues?, no l'he entès perquè parlava molt aviat.
Però, bé, prengui nota i després contesti.

També voldríem saber per concretar, (...), el compromís
concret amb la Universitat Internacional del Mediterrani i (...),
si aquesta inversió que figura a la territorialització de les
inversions, universitat, construcció, 87.400.000 pessetes. No
acabam d'entendre què és això, per ventura no depèn de la seva
conselleria, perquè la imputació de la territorialització tampoc no
queda clar on és. Però, en tot cas, queda a l'aire i ja ho intentarem
investigar a les diferents comissions que es vagin reunint.
Segurament és alguna immaterial que no hem localitzat molt bé,
però bé.

Quant a cultura, també voldríem saber quin grau de
compromís té la conselleria, per ventura n'hi ha una altra, la
promesa que es va fer a l'illa d'Eivissa de participar en la
rehabilitació d'Es Castell. Tampoc no sabem si això és una cosa
de Cultura o de Foment, l'1% cultural, si hi ha fons, si vostè ho
sap i ens pot donar alguna explicació d'això. Ja he acabat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Sr. Conseller, té vostè la paraula, en torn
de contrarèplica.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Crespí. El paraigua, l'edifici,
és el Príncep d'Espanya, que ja el tenim, i és l'edifici on estarà
ubicada l'Escola Balear de l'Esport, lògicament, quant a l'Escola
de Vela, l'edifici de Cala Nova.

La quantitat que ha dit el director general d'Esports
d'aportació a l'estadi és del Govern.

La inversió de Menorca, els 87 milions de pessetes, no és de
la conselleria. No sé quina informació tenen de pressuposts, si un
cas després podem parlar, però no correspon a aquesta
conselleria.

Quant a la rehabilitació d'Es Castell d'Eivissa, és una
inversió del Govern, en el seu conjunt, amb una
col•laboració amb el consell insular i, lògicament, des de la
Presidència del Govern es cursaran les instruccions
oportunes perquè, a través de diverses conselleries, es pugui
dur a terme una cosa tan important com la recuperació
d'aquest espai històric de la Vila d'Eivissa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Acabat l'ordre del dia, s'aixeca la
sessió. Moltes gràcies.
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