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EL SR. PRESIDENT:

Bon vespre, senyores i senyors diputats. Torna a començar la
sessió, debat número 8 de totalitat, secció 13, Conselleria de
Cultura, Educació i Esports. Hi ha presentades l'esmena del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, 6759. Per fer la seva defensa, té
la paraula el Sr. Portella. 

Deman a les senyores i senyors diputats que per favor
mantenguin l'ordre i ocupin el seu lloc.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sr. President, la secció 13 d'Educació, Cultura i Esport de
cada any serà més la secció d'Educació i manco la de Cultura i
Esports, i és així a partir de les transferències als consells
insulars; d'una banda, en matèria de la cultura i esports, encara
s'haurien d'ampliar i és així, també, per l'assumpció de noves
competències de l'Estat; el 1997 serà la d'educació universitària,
el 1998 pot ser sigui la d'educació no universitària. Per tant, el
pressupost total d'aquesta secció presenta les modificacions
sobtades però que són raonades per aquestes competències que
arriben o aniran arribant durant aquesta crònica.

Pel que fa a cultura i normalització lingüística i esports, la
conselleria manté gran part de l'estructura, malgrat les
transferències s'hagin anat buidant, hagin anat buidant aquesta
casa de contingut; i quines funcions s'ha reservat en matèria de
cultura? En primer lloc, la gestió dels grans centres i dels grans
esdeveniments culturals i esportius. Nosaltres opinam, i un
pressupost alternatiu ho reflectiria, que la gestió d'aquests centres
-museus, biblioteques, cases de cultura, conservatoris i
delegacions o seus d'aquests conservatoris a altres illes- seria
molt més raonable que fossin gestionades des de la proximitat,
des dels consells insulars, que la política de grans esdeveniments
fos excepcional, només possible després de cobrir les necessitats
bàsiques de cultura i esports, variant així els pressupostos, i
també programades d'acord amb els consells insulars i que la
conselleria, en allò que respecta a cultura i esports, fos com un
gran coordinador de les polítiques insulars, fos la garantia
d'aportar els mitjans necessaris per afavorir i garantir la
interrelació entre els pobles de les illes a través de la seva
expressivitat, creativitat, culturalitat. 

No és aquesta la finalitat d'aquests pressupostos, i amb açò no
vull dir que bona part d'aquests pressupostos, considerants
individualment, partida per partida, poden semblar innocus,
administrativament innocus, expressió de les necessitats més
urgents en uns anys que, com aquest de pelegrinatge per al (...)
camí a Maastricht, ens toca la penitència, com a bons caminants
a Compostel•la, on rebien totes les indulgències necessàries, i
quan un govern parla de fer penitència i, sobretot, però no
únicament, si és un govern de dretes, qui sol rebre és la secció
13, en el cas d'aquesta comunitat la secció 13, i si aquesta manca
de finançament, ocultada, en certa manera, per l'arribada de les
competències universitàries, que són finalistes, obligada pel

compromís de vendre la Universiada del 99 com
anteriorment es va saber vendre l'olimpíada del 92, hi
afegim una política que és capaç de vincular de forma tan
senzilla cultura i turisme de masses, turisme i esport,
estructures i turisme, paisatge i turisme, música i turisme,
turisme i música..., de tal manera que les obres d'art, de
cultura, de l'enginy, de la nostra història, fins i tot les obres
encara no creades, només són importants si podem vincular
com més turistes millor, lògicament no esperem gran cosa,
no esperem que la nostra sigui una cultura emergent, una
cultura amb personalitat i força pròpia per relacionar-se amb
altres cultures, per influir i per deixar-se influir amb uns
pressupostos com aquests, perquè l'educació és cultura,
perquè l'esport és cultura, amb uns pressupostos com
aquests, i una idea de quins esdeveniments o productes
culturals ha de fomentar el Govern, anam tot cap dret a la
culturització, i açò és un dels grans perills que tenim a
aquesta comunitat i que reflecteixen aquests pressupostos.

Podem reparar en algunes qüestions concretes, perquè no
ens diguin després que no parlam de nombres i això és un
debat de pressupostos; començam per un programa que es
diu "Música, teatre i cinematografia", total 180 milions de
pessetes; no cerquin partides destinades al teatre o la
cinematografia, que no en trobaran; els 180 milions de
pessetes, tots, van destinats a la Fundació Balear per a la
Música. Tampoc no n'hi havia quan es van traspassar
competències als consells insulars per teatre i
cinematografia; no hi política teatral, només hi ha una
subvenció anual de Presidència a l'escola de teatre de'n Xesc
Forteza; no hi ha un institut de teatre a les Illes Balears, no
hi ha programes d'infraestructura i finançament d'un circuit
itinerant entre les illes, no hi ha -com hi ha a altres
comunitats autònomes- fons per sostenir parcialment no ja
una companyia nacional com la de'n Flotats, ni molt manco,
però és que ni tan sols per ajudar mínimament les
companyies que es moren, que es van acabant a les nostres
illes.

I pel que fa a cinematografia, encara manco; si a Balears
el màxim que ens plantejam és si hem de doblar o no doblar
i sufragar en català l'exhibició del "Geperut de Notre
Dame", és la màxima aspiració a un debat sobre
cinematografia.

I pel que fa a música, el manteniment parcial -180
milions- de l'Orquestra Simfònica i l'etern interrogant sobre
la rendibilitat social; 180 milions per a l'orquestra i 10
milions per a tota la xarxa d'escoles municipals esteses per
Balears. Quin foment es fa de les altres músiques?, o de les
músiques amb altres continguts socials? en total, la
Fundació Balear per a la Música rep de totes les
administracions, no només del Govern balear, uns 500
milions, els ingressos roden pels 20 milions de pessetes, i
amb açò no creguin que em referesc a una crítica a la
Fundació Balear per a la Música o a la promoció d'aquest
tipus de música, però en tot cas sempre ha d'anar relacionat
amb altres comportaments, amb altres polítiques musicals
i en la relació es poden considerar prioritats o interessos que
hi ha en cada cosa.
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I relacionant, també, aquest fet amb un altre programa, el
programa de Conservatori de música, dansa i art dramàtic, 327
milions de pessetes. Quina part es dedica a dansa i art dramàtic?
Zero; li contaré un cas: açò era un ajuntament de Menorca que
varen tenir la idea de fer un museu aprofitant la restauració de les
cases de l'Ajuntament i van programar un museu dins les cases
d'aquest ajuntament, però varen haver de fer oficines, després
una sala d'activitats ciutadanes, i allò que havia de ser l'espai de
museu es va anar reduint, reduint, reduint, i la solució va ser
posar-li de nom Museu d'Art Contemporani, i el cartell encara hi
és; que els noms són fàcils de posar; les polítiques han d'anar,
també, en relació a aquests noms, i hem de reconèixer, si ens
centram en la música, un mèrit al conseller que presenta aquest
pressupost: a l'enrevés del seu predecessor, que cada any ens
anunciava la inauguració d'un nou conservatori i sempre quedava
pendent d'un estudi geomorfològic del Ministeri, el Sr. Flaquer
ja ens va dir que aquesta serà una empresa difícil, una tasca
difícil, i que la provisionalitat de les instal•lacions continuarà
perquè considera que és difícil que el 97 i en el futur es pugui fer
envant en aquesta qüestió. Continuarà perquè és mal de fer trobar
finançament per a aquestes empreses i els fons públics tenen
altres finalitats, i aquests pressupostos certifiquen una situació de
precarietat, tant pel conservatori de Mallorca o de les illes, com
per les delegacions del conservatori a les altres illes, a les illes de
l'exterior. 

És així. A Menorca, un any més, quedarà pendent l'ampliació,
sembla ser, malgrat sempre s'assegura que es farà, del
conservatori, la creació d'una sala d'audiències adequada que
reclamen des de fa anys i anys a Menorca l'associació d'alumnes,
de pares, fins i tot els mateixos professors del conservatori. Un
any més no es preveu assegurar la igualtat d'accés a estudis
musicals per a aquells alumnes de les illes exteriors que no
poden accedir a instruments que en aquells delegacions no
abasten i que s'han de desplaçar a Mallorca o a la península per
seguir estudis. I un any més les escoles de música, en el seu grau
elemental, la cultura de base si féssim una comparança quan
parlam d'esport de base, rebran, en totes les illes, milers
d'alumnes -només a Menorca hi ha més de 700 matriculats en
aquestes escoles- poc més de 10, 12 milions de pessetes, pel que
sabem. No s'estranyin si veim, com fa uns dies, que l'escola de
Ciutadella, de música, amb gairebé 300 alumnes, manifestava
que estudia la possibilitat de desvincular-se del conservatori de
Balears i vincular-se al conservatori del Liceu de Barcelona. No
ens estranyam si s'adopten decisions d'aquest tipus.

Ràpidament passarem al programa d'arts plàstiques. És en
plural, arts plàstiques, un nom ampli també, com el museu
d'aquella ciutat, però una realitat esquifida, tot es concentra en un
espai i en una filosofia: grans exposicions a sa Llonja; enguany
64 milions en inversions immaterials, la majoria, i tenim dos
anuncis, un que es promourà la visita d'escolars a sa Llonja, i açò
ja sembla que és una modificació, un gran anunci, i un altre que
(...) que alguna d'aquestes exposicions vagi a les illes de
l'exterior. Esperem que la proposició no de llei aprovada fa poc,
un circuit itinerant multifocal, de diversos focus, es realitzi;
confiam que sigui així. A més estam segurs que serà així, que hi
ha aquesta voluntat de corregir allò que els pressupostos, en
principi, comencen a preveure. 

Però hi ha altres absències pressupostàries: qui es fa
càrrec de fomentar exposicions d'artistes de Balears fora de
les illes? Qui es fa càrrec de fomentar la creativitat ajudant
a participar artistes de Balears a fires d'arts plàstiques, a la
producció, a les indústries culturals que hi ha a Balears,
molt esquifides, molt senzilles, però que no tenen aquest
suport cap a l'exterior? Quin pressupost es preveu per
ampliar, mantenir, assegurar, els fons d'art, el fons balear
d'art?, el pressupost d'arts plàstiques -és igual- a sa Llonja,
pel que llegim dels pressupostos? 

I en el mateix sentit és al crítica als pressupostos prevists
per a la resta de centres culturals, museus, biblioteques i
arxius. Corre pel Govern un avantprojecte de llei d'arxius i
biblioteques i és una notícia que ens alegra, quan encara no
hem començat a debatre la llei de patrimoni. No sé el
contingut d'aquesta futura llei ni si influirà per millorar la
política d'arxius, museus i biblioteques, no només d'aquells
que són en mans del Govern. Aquests pressupostos del 1997
ens situen en una realitat estancada, són pressupostos de
subsistència, impedeixen que aquest centres esdevinguin
nuclis generadors de cultura com hauria de ser.

I només un esment a l'apartat de normalització
lingüística. No és que no sigui important, però tenim també
poc temps en aquests minuts que dedicam a la defensa
d'aquesta esmena a la totalitat, però no seria massa realista
dedicar molt de temps al debat d'un programa del qual un
85% és material immaterial, indefinit, indeterminat i
inclassificat, deixant de banda que posen 305 milions com
a inversió quan al final són transferències corrents o
funcionament, així, corrent, despesa de funcionament. L'any
passat va ser un tema estrella, el tema principal, estrella, de
dalt de tot, la perla de cultura. Enguany ja és a un segon pla.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Ja ho veu. Gràcies, Sr. President, tot d'una. La il•lusió
que va generar l'impuls d'un discurs equilibrista el 95 ja no
hi és, ni tan sols hi ha la Direcció General de Política
lingüística, que ara és una direcció que s'ha de compartir
amb un altre apartat. El conseller ens va explicar que es
materialitzaran alguns d'aquests 300 milions per a la
normalització, però els altres nosaltres ja hem presentat
algunes esmenes d'afectació. Malgrat que una cosa és allò
que els pressupostos inicialment preveuen i una altra és allò
que finalment és, és així, els 400 milions enguany havien de
servir -d'enguany que acabam- havien de servir per finançar
28 mesures lingüístiques concretades. En el control
d'aquests propòsits hem pogut comprovar que aquells
anuncis no s'ha complit, no ens hem d'esforçar gaire perquè
ens diguin què faran amb aquests 300 milions immaterials,
perquè tanmateix el que ens puguin dir avui a allò que pugui
ser d'aquí a un any, molta diferència hi haurà. 
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I a més de no tenir temps per referir-me a les qüestions
d'educació, que tampoc hi dedica molt d'espais perquè estam en
època d'estudi de transferències, fa molts d'anys que estudiam
transferències i esperam que quan arribin ja estigui prou elaborat
aquest estudi i que no passi com amb la Universitat, que hem de
plantejar debats a correcuita, però sí que volia fer dues
referències molt breus: aquest any serà l'any europeu de
l'educació permanent i en matèria d'educació d'adults no veig cap
canvi significatiu en aquests pressupostos i tampoc no veig cap
canvi significatiu en política esportiva. 

Els programes que fan referència a promoció de l'esport
s'haurien de dir, en realitat, Universiada i altres qüestions, perquè
una part importantíssima, gairebé total, es vincula a aquest
esdeveniment esportiu i hi ha un compromís del Govern i s'ha de
complir, i es diu Universiada i significarà infraestructures, i és
cert, però com?, de quina forma, territorialment, hi haurà
aquestes infraestructures? Universiada diu que durà el nom de
Mallorca al món; si ara féssim un joc, després de sopar, entre els
diputats i diputades que encara són a aquesta cambra i que ens
pintassin a un paper o apuntassin a un paper el nom de cinc
ciutats a on anteriorment s'han fet universiades, sabrem quina
expressió cap a l'exterior significaria aquesta gran inversió que
abasta la totalitat del pressupost d'esports.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a l'esmena presentada pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, la número 6296. Per defensar-la
té la paraula el Sr. Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President; senyores diputades, senyors diputats,
en primer lloc i amb la llicència del Sr. President, crec que és de
justícia felicitar els membres d'aquesta cambra que han fet
possible que abans de 12 hores d'haver realitzar la primera
sessió, aquest matí, de pressuposts, ja la puguem tenir en les
nostres mans a punt de llegir; la seva eficàcia seria convenient
que fos contagiosa per a tots nosaltres.

A continuació faré una intervenció que bàsicament tendrà
com a objectiu justificar les raons per les quals presentam
aquesta esmena a la totalitat, una esmena a la totalitat que,
evidentment, fa referència a la secció 13 d'Educació, cultura i
esports, però que jo, en la meva intervenció, sobretot centraré en
els seus continguts més estrictament de l'àrea de cultura, deixant
una mica de banda educació i esports per raons que, si al final
tenc temps, introduiré.

Bé, la primera conclusió que jo trec avui i ja n'he tret des
del primer dia que vaig conèixer aquest pressupost, és que
el Govern balear destina massa pocs recursos a la cultura.
És ver que el pressupost de la secció d'educació, cultura i
esports ha crescut molt en relació a l'any 96, però és perquè
s'ha produït la transferència de les competències
universitàries, 4.500 milions de pessetes. Ara bé, els
recursos destinats a allò que és pròpiament cultura, estan
congelats, no augmenten, són insuficients, són insuficients
igual que varen ser insuficients els anys anteriors. 

És possible que el grup que dóna suport al Govern i el
Govern mateix estiguin temptats d'argumentar que la
competència en cultura és dels consells insulars i, per tant,
el Govern balear no té excessives obligacions en cultura
estricta. Ara bé, personalment crec que això no és del tot
cert. Primer, el Govern balear és competent en la gestió de
centres culturals de titularitat estatal, i aquests centres, des
del punt de vista de la vida cultural de les nostres illes, són
molt importants; segon, el Govern balear, com a
administrador de rang pressupostari superior als consells
insulars, té responsabilitats i deures evidents respecte a les
necessitats culturals que puguin tenir les illes, ja que els
consells insulars no tenen, per ells mateixos, capacitat de
resoldre, en molts de casos, aquestes necessitats. Així,
resoldre necessitats d'administracions de pressupost inferior,
ho fa la Unió Europea, ho fa el Govern de l'Estat, respecte
als altres estats d'Europa o respecte a les altres comunitats
autonòmiques que integren l'Estat espanyol. Pensam que
aquesta és una característica de totes les administracions del
món occidental que, administracions que no tenen
competències de decisió política però que tenen
pressupostos superiors a altres que sí que tenen capacitat i
competències de decisió política, col•laboren, contribueixen
a resoldre les seves mancances i necessitats.

Creim que el Govern balear, que evidentment no és qui
té competències en la gestió de la cultura, també, però,
hauria d'assumir que té l'obligació d'ajudar els consells
insulars a resoldre les mancances que aquests consells
insulars i les illes que representen tenen. En el moment de
rebre les transferències de cultura de part del Govern balear,
els consells insulars, d'altra banda, no varen rebre, per
exemple, partides per creació d'infraestructures culturals i,
evidentment, aquestes infraestructures culturals són una de
les grans mancances de la immensa majoria d'illes i
municipis de la nostra comunitat. Per tot això és evident que
el Govern balear pensam que no se'n pot desentendre, de la
resolució d'aquestes necessitats culturals de cadascuna de
les illes.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 61 / Fascicle 3 / 18 de desembre del 1996 2453

Tercer. Si volem argumentar que el Govern balear no té
competències en cultura, que ho faci el Govern, si vol
argumentar-ho; ara bé, creim que tenim el dret a exigir-los que
siguin coherents. Vostès promouen, per exemple, la rehabilitació
del patrimoni arquitectònic; aquests dies la premsa informa que
la Conselleria de Foment, em sembla, aportarà recursos per
restaurar el Castell d'Alarò; durant l'any 95 han desenvolupat un
programa commemoratiu del centenari de la primera edició de
les rondalles mallorquines... Què vull dir, exactament? Que
vostès, en realitat, els fets ho demostren, sí que tenen
competències en temes culturals sempre que en tenen ganes o
sempre que els convé. En el nostre grup no ens sap gens ni mica
de greu que el Govern balear dediqui partides del seu pressupost
al foment de la cultura; la cultura, dins qualsevol societat
democràtica, moderna, és molt important, i encara jo pens que ho
és molt més o ho hauria de ser molt més en el nostre cas, perquè
la cultura, o mitjançant la cultura, sobretot, podrem consolidar la
nostra identitat nacional, podrem cohesionar -bona falta li fa- la
nostra societat, podrem integrar, a través de la cultura, els nous
vinguts al sistema de referències bàsiques, de trets bàsics, que
ens caracteritzen com a mallorquins, menorquins, eivissencs i
formenterencs. Per totes aquestes raons, si la cultura sempre és
un fet importantíssim no tan sols per ella mateixa, sinó també en
termes polítics, en el nostre cas, pens que ho és molt més.

A més a més no podem ignorar que si feim una lectura, em
sembla a mi que és la correcta, aquesta lectura que jo ara
proposaré, de la llei de traspàs de competències als consells
insulars, al Govern balear, com a mínim, li pertoquen dues
obligacions que són prou importants, dues obligacions que crec
que durant aquests dos anys en els quals la cultura ha estat
transferida als diferents consells insulars, el Govern balear no ha
exercit. La primera obligació és fomentar els intercanvis
culturals entre les Illes Balears, i una segona obligació important
és projectar la cultura de les Illes Balears cap a l'exterior. El
Govern durant aquest dos anys en què, suposadament, tenia les
competències transferides als consells insulars i, de fet, per llei
en gran part és així, no ha exercit, no ha complert aquestes dues
obligacions. 

Bé, amb aquesta primera part he volgut dibuixar, bàsicament,
el marc dins el qual situaré les raons concretes que ens han
decidit a presentar una esmena a la totalitat de la secció 13 dels
pressupostos del l'any 1997. La primera raó ja l'he dita: es
destinen massa pocs recursos a la cultura; és evident que el
Govern balear no prioritza la cultura com a una de les seves
activitats de govern, no hi ha ambició en la seva política de
foment de la cultura. Segona raó, perquè es prescindeix dels
consells insulars; amb freqüència es du una estratègia de
suplantar-los, he esmentat dos exemples fa un moment; a
vegades hi ha la tendència de duplicar aquelles tasques que ja
duen a terme els consells i en altres casos no es compta amb els
consells per canalitzar aquells programes d'intervenció en
matèria cultural de normalització lingüística esportiva, que el
Govern pretén impulsar amb partides a vegades econòmicament
molt considerables. 

Després, una tercera raó que ens fa decidir presentar aquesta
esmena a la totalitat, és perquè en els pressuposts per a l'any
97 no s'adopten les partides que farien falta per iniciar la
construcció de dues de les grans infraestructures pendents,
que són el Conservatori i la biblioteca de Can Salas; fa
massa anys que són tan sols un gran projecte i, clar, aquí és
allà on hem de fer un petit parèntesi i és posar damunt la
taula un fet objectiu: quines grans infraestructures culturals
ha fet el Govern del PP en 12 anys que fa que governa? A
moltes capitals de l'Estat, i ja no em referesc a les grans
ciutats de l'Estat com puguin ser Barcelona, Madrid, sinó a
ciutats demogràficament semblants a la mateixa Palma de
Mallorca, han sorgit durant aquests darrers 15 anys teatres,
auditòriums, biblioteques d'un cert volum i una certa
ambició. A on és una sola gran infraestructura cultural que
hagi sortit a les Illes Balears aquests 12 darrers anys?
Evidentment, jo crec que aquesta mancança d'aquest tipus
d'infraestructures culturals no és res més que un reflex de la
poca ambició que s'ha tengut en aquest camp i de la poca
priorització que s'ha fet d'aquest tema.

Una quarta raó per la qual deim no a aquesta secció 13
és perquè no hi ha una partida específica per fomentar els
intercanvis entre les diferents illes del nostre país
pluriinsular. Evidentment, això no vol dir que pensem que
aquesta tasca ha de ser una tasca en exclusiva del Govern,
sinó que s'hi haurien d'implicar, també, els consells insulars
i els ajuntaments, però, evidentment, el Govern balear hi
hauria de voler jugar, hauria d'assumir que té la
responsabilitat de destinar-hi pressupostos, en aquesta tasca.

Cinquena qüestió. Perquè no destina una partida
específica a promoure la projecció de les millors mostres de
la cultura de les Illes Balears cap a l'exterior, i molt
especialment, com és lògic, cap a la resta dels països de
llengua catalana que és allà a on la nostra cultura, la cultura
que es fa a les Illes Balears, té el seu mercat natural i el seu
espai més fàcil i més natural de projecció. Tampoc no
podem dir que sí a aquesta secció 13, i seria la sisena raó,
perquè en els pressupostos del Govern els centres culturals
de titularitat estatal, biblioteques i museus, Mallorca,
Menorca, Eivissa, biblioteca de Palma, biblioteca de Maó,
són, d'alguna manera, condemnats a viure a pa i aigua. Si
miram els pressupostos que corresponen als museus i a les
biblioteques de titularitat estatal...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, Sr. President; ...tenen molt poca capacitat operativa
en termes econòmics per a adquisició de patrimoni
bibliogràfic, per dur a terme una línia de publicacions
pròpia; creim que això no és justificable.
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I finalment, i ja per acabar, i deixaré, com he dit de bon
començament, els aspectes que fan referència a educació i
esports, hi ha l'apartat de normalització lingüística. Em sembla
que 407 milions, dels quals n'hi ha uns 300, i ja ho vaig dir en
comissió, que no s'acaba de saber massa bé què se n'ha de fer,
crèiem que era molt lògic que dins una planificació més rigorosa
del destí que tendran aquests doblers, s'haguessin marcat
clarament uns programes de normalització lingüística i se
n'haguessis quantificat els seus costos; primer, això hauria
permès que el Govern se sentís molt més obligat a dur a terme
amb un bon destí aquestes partides, i segon, hauria permès a les
altres administracions insulars i locals quin era el camp
d'intervenció en política lingüística que quedava al marge de
l'acció del Govern i haguessin pogut, aquests consells insulars i
aquestes administracions locals o d'altres tipus, definir quines
havien de ser les seves línies d'actuació.

Per totes aquestes raons, que creim que són més que
suficients i que tenen un pes prou considerable, el nostre grup se
sent obligat a presentar aquesta esmena a la totalitat. Gràcies, i
perdoni, Sr. President, si m'he passat del temps.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, hi ha l'esmena presentada 6655 i la defensa el seu
portaveu Sr. Andreu Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Ens contava un professor de filosofia,
quan jo estudiava, que un filòsof es dirigia a un altre i li deia:
"Metafísico estás", i l'altre li deia: "Es que no como". Com que
nosaltres acabam de sopar, realment la nostra biologia no permet
dirigir els suficients esforços cap a l'intel•lecte perquè el tenim
ocupat amb la ruptura d'aminoàcits i de proteïnes per proveir el
nostre cos de l'energia necessària, però, en tot cas, crec que
tractaré de no cansar-los massa defensant el perquè nosaltres
hem decidit presentar aquesta esmena a la totalitat de la secció.
I bé, i una esmena a la totalitat d'una secció es pot fer perquè un
discrepi amb determinats elements importants de les funcions, de
la política que correspon a aquesta secció; també es pot fer
perquè hi hagi moltes petites actuacions d'aquesta política que no
agradin al grup proposant, i també es pot produir perquè un no
estigui d'acord amb la forma amb què aquestes actuacions es
duen a terme, amb la gestió dels pressuposts d'aquesta secció.
Bé, idò nosaltres trobam que hi ha coses importants que no
contempla aquesta secció, que hi ha moltes coses petites que no
atén bé aquesta secció i que, a més, les aplicacions dels crèdits
d'aquesta secció són inadequades. Per tant, concorren no un o dos
d'aquests elements, sinó tots tres. I m'explicaré.

Començaré per la gestió dels pressuposts. Hi ha una crítica
general en aquest pressupost que seria el famós concepte 64,
creim que s'abusa d'imputar crèdits, centenars de milions i
(...) a l'oposició i al debat parlamentari de quin serà el destí
d'aquests doblers que, en qualsevol cas, crec que sofreixen
una certa desviació d'allò que tots els tractats de política
financera i pressupostària, s'entén com una inversió
immaterial, creim que això és inadequat i crec que no és bo
i valdria la pena fer l'esforç d'imputar-ho, d'explicar a
aquesta cambra què es pensa fer amb això, i no pagar dietes,
pagar estudis, pagar coses que tenen altres aplicacions
pressupostàries. Després, ja és tradicional dins la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports, sobretot a la
secció d'esports el que s'entén i es coneix als centres
comercials d'aquesta ciutat com el todo a cien. Jo, és curiós,
perquè la resta de les conselleries, fins i tot dins la mateixa
conselleria, només és any darrera any, que els esports
apliquen el todo a cien. I jo enguany pensava que per
ventura enguany canviaran, però no, el Sr. Ventura Prohens
tampoc no ha canviat i continua amb el todo a cien. 100
pessetes de material informàtic no inventariable, 100
pessetes d'energia elèctrica, 100 pessetes d'aigua, 100
pessetes de gas, i jo no puc creure que no es pugui agafar el
telèfon i agafar el director del Calanova i dir-li que no fa
quatre dies que funciona, que ja és vell, i dir-li "vostè, l'any
passat què va gastar d'aigua?", i posar-ho aquí, jo crec que
els diputats d'aquesta cambra, com a mínim, necessitam
aquest petit esforç, telefonar al director i que sumi el que va
gastar l'any passat, no volem una gran precisió de llum, però
no una xifra de cents, i cents, i cents de la Direcció General
d'Esports.

Per tant, ens molesta la manera com es gestionen els
pressuposts. Però llavors hi ha temes de fons, uns
importants i grossos i altres, un conjunt de mesures de
menor activitat econòmica, però també importants. I com a
grossos, jo n'hi citaré tres, en primer lloc la Universitat.
Miri, a mi m'hauria sabut molt de greu que el nostre
president hagués hagut d'assistir a un funeral quan
l'honorable rector de la nostra universitat va llegir aquest
paper que va presentar aquest govern a aquesta cambra,
segurament degué estar a punt de tenir un infart, tant de bo
que ho han arreglat en comissió, ho han arreglat una mica,
el paper que venia aquí dins, el seu grup ho reconeix, perquè
l'ha esmenat, era una cosa impresentable, va ser un error o
una intenció?, no ho sabrem mai, però aquí està per a la
història. Jo crec que era un tema prou important, la recepció
de la Universitat que havia vengut envoltada d'una certa
polèmica, d'esmenar-se una miqueta amb el full, esmenar-se
una miqueta per no crear aquest conflicte. Bé, ho han
arreglat, però ho han arreglat sense complir el compromís
que vostè va manifestar durant la part que va intervenir en
el procés de transferències, i era que s'assumien en part les
inversions en doblers del propi govern de la Comunitat, i
nosaltres voldríem que enguany ja hi hagués hagut una
mostra d'aquesta voluntat, perquè és evident que aquestes
inversions segurament s'aniran fent, però a la Universitat li
interessa tenir-les com més aviat millor, per tant, hauríem
cregut oportú, i així ho hem esmenat i ho explicarem al
debat següent, que en aquesta anualitat ja s'hagués
contemplat una certa inversió.
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Segon, el tema del Conservatori. El tema del Conservatori ja
és molt més sagnant, quantes vegades aquí i ho ha recordat un
intervinent abans, quantes vegades aquí l'anterior conseller de
Cultura no ens ha venut aquest conservatori?, fins i tot hi ha
hagut un any que hi havia una partida pressupostària prou
important, l'any 95 hi havia 384 milions de pessetes en capítol 6,
llavors no hi havia solar, era molt bo de fer posar els doblers, se
sabia que no es podia construir, així, de farol, hi juga tothom.
Enguany que tenim el solar, que tenim un concurs públic d'idees
que s'haurà de pagar, se suposa, quan s'hi presentin uns senyors
i facin coses acceptables, tal vegada faran com al Museu del
Prado, no ho sé, però vaja, se suposa que si hi ha un concurs
qualcú el guanyarà; bé, idò enguany resulta que en capítol 6
només tenim 49.200.000 pessetes, i realment es troben amb una
situació precària, amb unes instal•lacions provisionals. Jo crec
que aquí s'hauria d'haver fet l'esforç d'iniciar una primera partida,
una primera partida per començar les obres durant el 97 i acabar-
les el 98, així ho esmenarem al pròxim debat.

I després un tercer, gros, que creim que és un edifici
emblemàtic de la nostra comunitat, que és l'edifici de Sa Llonja.
L'edifici de Sa Llonja és un edifici del gòtic civil espanyol, crec
que junt amb Sa Llonja de València i la de Saragossa, és d'una
gran categoria, i mentre la Generalitat Valenciana aconsegueix
que aquesta es declari patrimoni de la humanitat, la nostra, com
vaig dir en comissió, cau a trossos, jo crec que de cada dia que
hi pas li manca un trosset més. I hi feim exposicions, és un
edifici molt visitat, jo crec que valdria la pena començar-la a
rehabilitar i creim que enguany, precisament, en aquest
pressupost, s'observa una disminució, curiosament enguany Sa
Llonja passa de 90 a 64 milions, 90 l'any passat, 64 enguany. No
crec que anem, i si repassam la resta de centres culturals veim
que o bé pugen una quantitat inapreciable o bé disminueixen,
fins i tot n'hi ha que, la Casa de Cultura té pràcticament la
mateixa xifra, la fonoteca baixa, l'arxiu passa de 43.800.000 a
44.200.000, és a dir unes quantitat ínfimes que ens demostren
que no hi ha hagut un cert moviment ascendent en tot allò que
representa cultura a la nostra comunitat. Només, s'ha de dir
també, és ver, que en el Museu de Menorca sí que hi ha una
inversió important de 9.900.000 pessetes que segurament farà
una bona funció, però ens hauria agradat veure-ho a tots i
cadascun dels centres culturals que realment ho necessiten.

I quant a la generalitat d'educació, jo voldria que el
conseller, el nou conseller, fes una reflexió de com s'han
gastat quantitats enormes de doblers per coses en què un no
hi veu una real finalitat, o ens han pres el pèl fins ara o ara
estan tudant els doblers. Preparació de les transferències,
des del 95 s'han gastat 199 milions de pessetes preparant les
transferències, vendran amb un carro com el dels Reis
Màgics, 199 milions de pessetes per preparar les
transferències, això és una quantitat brutal, si al final ens
donaran el que figuri als pressuposts generals de l'Estat i
tota la informació que es pugui tenir, a través del conveni
mixt li facilitarà l'Administració. Com es justifica aquesta
quantitat? O s'han tudat els doblers els altres anys, i
enguany els hauríem de llevar tots o els altres anys s'han
destinat a altres coses. Elaboració d'un currículum propi,
duen gastats o pressupostats 112 milions de pessetes, vostè
sap la quantitat de llibres que podrien tenir publicats? Tots
els nins podrien tenir llibres gratis a ca seva de tot el
currículum que vulguin, 112 milions de pessetes. Activitats
de planificació, no ho sé, educativa, 32 milions de pessetes
duen gastats aquests darrers quatre pressuposts i en canvi a
investigació i recerca, enguany que tenim la Universitat
baixam, no m'ho explic, com és possible que enguany que
vostès han presentat una llei de la ciència, que l'han
presentada i que està molt bé, per primera vegada l'han
presentada, han deixat de prometre-la i l'han feta, i això se
li ha de reconèixer, com també se li ha de reconèixer de
vegades la cruesa de dir, "no faré el Conservatori", almanco
no ens engana, i li feim una esmena perquè el pugui fer. Un
altre any tal vegada no l'hauríem feta, perquè com que ens
diria, "no es preocupin, l'hi farem", clar, nosaltres dèiem, "ja
ho farà", i no presentàvem cap esmena, li volem donar
suport perquè ho faci, però enguany, perquè a investigació
i recerca baixa de 10.500.000 a 8.500.000, és un 25%
manco, i tenim la Universitat que ja és nostra, i l'hem de fer
investigar, i li feim una llei de la ciència per a ella, i ara
tenen manco doblers, realment no anam, no anam.

En fi, jo crec que, i el temps se m'acaba, no puc ja
intervenir en més coses, ... matèria esportiva, ho ha dit
abans, gràcies que tenim la Universiada es veu una partida
econòmica, però llavors resulta que no podem becar al cent
per cent els equips esportius que van d'una illa a altra, que
no tenim una política de beques d'esportistes que s'han de
moure d'una banda a l'altra, creim que el gran parany de la
Universiada demostra que davall la resta de programes
queda pràcticament amb les mancances que ja tenien a
altres llocs. Per això, jo crec que es donen els elements
d'una sèrie de grans temes que no estan contemplats, molts
de temes petits en els quals discrepam profundament i la
gestió, la manera de fer aquest pressupost ens sembla poc
seriós i per tot això hem presentat aquesta esmena a la
totalitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Rèplica per part del
conseller de Cultura, Educació i Esports, Sr. Joan Flaquer.
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EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Joan Flaquer i Riutort):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, intentaré
donar resposta als motius que sota el meu punt de vista
justifiquen que aquest pressupost tal com ve presentat a la secció
13 siguin aprovats per aquesta cambra malgrat aquestes tres
esmenes a la totalitat, tant el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
com el PSM plantegen un primer debat previ que jo crec que és
lluny del motiu del debat que tenim avui aquí, que és un poc un
debat de transferències, de conflictes competencials entre
Comunitat Autònoma i consells insulars, jo crec que no és aquest
el debat d'avui, el debat d'avui és el de la política pressupostària
en matèria cultural i esportiva d'aquesta comunitat autònoma i en
matèria educativa. I clar, quan s'entra dins aquests debats i quan
s'entra dins els conflictes, sobretot en el cas del representant del
Partit Socialista de Mallorca, que al mateix temps es gestiona
una àrea molt semblant a una institució insular com és el Consell
Insular de Mallorca, es pot incórrer en contradiccions i en
contrasentits sota el meu punt de vista autènticament flagrants.

Efectivament, per un costat no destinam doblers a la cultura,
per un altre, quan n'hi destinam, cas del Castell d'Alaró, cas de
les Rondalles, ens ho critiquen. Per un costat, ens diuen que
hauríem de transferir més coses als consells insulars, com diu el
representant d'Esquerra Unida, al moment en què han dit això,
automàticament després acaben dient que nosaltres, que ens
hauríem de desprendre de més coses, sí que ens hem de carregar
amb la inversió, decidim fer tota la infraestructura cultural i tot
el que és realment la càrrega de la política i als consells insulars
donar-los el gaudi autèntic de la política cultural. Jo crec que en
aquests moments hi ha una llei de transferències, hi ha uns
continguts plenament definits i plenament predeterminats i
cadascú ha d'aguantar el seu pal, cadascun ha d'aguantar la seva
vela. I en aquest sentit, jo estic convençut que els pressuposts
que avui presentam aquí, a la secció 13, són uns pressuposts que
en matèria educativa, cultural i esportiva, poden donar sortida i
poden donar una resposta coherent a les necessitats d'aquesta
societat, no són totes les que nosaltres voldríem, lògicament,
qualsevol gestor d'una administració pública sempre troba més
motius o manco, que necessitaria més recursos, però lògicament,
com tots sabem, els recursos són limitats i mai no són,
lògicament, bastants per dur a terme tot el que un voldria.

No estic d'acord amb el representant d'Esquerra Unida que es
digui que la secció 13 sempre és qui rep, la secció 13, enguany,
al marge de la Universitat, al marge dels 4.500 milions de la
Universitat representa als seus pressuposts un increment de 800
milions de pessetes en relació a l'any 96. En conseqüència no es
pot parlar dins un context de polítiques pressupostàries de les
administracions públiques restrictives, no es pot parlar
precisament que aquesta secció hagi estat la que més ha rebut, jo
diria, sense cap dubte, que precisament la que manco ha rebut
quasi quasi d'aquest govern.

Que nosaltres orientam la nostra política cultural cap a
aspectes turístics, jo crec que són concepcions polítiques
distintes les seves i les nostres, nosaltres entenem que
precisament una manera de potenciar el que és nostre, la
nostra cultura i les nostres tradicions i al mateix temps
poder-hi treure un profit econòmic que pugui representar
precisament la pervivència en el futur d'aquesta cultura,
lògicament és perfectament factible combinar-lo amb
l'activitat principal de la nostra comunitat autònoma. I aquí
entren els partits de l'oposició amb nosaltres en altres
contradiccions, per un costat ens demanen a la secció 12 que
lluitem contra l'estacionalitat amb productes de temporada
baixa, culturals i esportius, i quan arribam a la secció 13 ens
critiquen perquè orientam la cultura cap al turisme. Són les
contradiccions evidents de l'oposició que, lògicament, el que
critica a un lloc, després se li torna en contra a la secció
següent. No entenc com es pot parlar d'estacionalitat i de
lluitar contra l'estacionalitat a la secció 12, immediatament
anterior, dins el turisme cultural, dins el turisme esportiu, i
que després venguin aquí, a la secció immediatament
posterior, a la 13, a criticar-me que el que feim en cultura i
en esport està orientat cap a l'esport. Jo crec que s'haurien de
posar un poc més d'acord les distintes àrees perquè anassin
una mica més coordinats.

En música no només feim fundació, en música feim
també conservatori, com vostè ha dit, feim escoles de
música i, a més estic convençut que si jo enguany hagués
davallat el pressupost de la fundació, vostè m'ho hagués
criticat, i com que l'he mantingut, critica que el mantenc per
damunt de la resta, i li diré més, si l'hagués retallat, si
l'hagués retallat per despeses de personal, de músics o del
que fos, segur que s'haguessin aliats vostès amb els sindicats
per muntar-nos algun ciri, segur, però a això hi estam
acostumats.

El pressupost de normalització lingüística el veig bastant
determinat, el mateix li dic que fa una estona, hem suprimit
la Direcció General de Política Lingüística, no, no l'hem
suprimida, és a la Direcció General de Cultura i Política
Lingüística, si les hagués separades i n'hagués creat dues,
haguessin criticat que augmentava l'administració i que hi
havia dues direccions generals en lloc d'una; jo crec que tot
això, el que fa referència a les motivacions que ha presentat
el representant d'Esquerra Unida no crec que justifiquin
realment una esmena de devolució d'aquest pressupost de la
secció 13 en aquest cas concret.
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El representant del Partit Socialista de Mallorca, bàsicament
ha basat les seves argumentacions amb els pocs diners que es
destinen a cultura i he dit abans que el problema és que quan ens
introduïm dins cultura i feim coses, com ha dit vostè, les
Rondalles, el Castell d'Alaró i altres coses, ens critica
veladament que entrem dins aquests temes. Ens parla de la
responsabilitat del Govern davant els consells insulars quant a la
infraestructura cultural, miri, jo en això no li vull dir que no
haguem de treballar conjuntament i que efectivament no puguem
pensar i planificar de cara al futur que nosaltres puguem
participar en això, jo en això crec que vostè pot tenir una part de
raó, però estic convençut que als ajuntaments els agradaria la
mateixa predisposició que vostè em demana cap a mi, que la
tengui també el consell insular amb aquests ajuntaments. Segur,
segur que els ajuntaments també estarien molts contents que els
consells insulars també assumissin aquesta posició
d'administració pressupostària superior que el consell insular és
respecte dels ajuntaments. Segurament, el que passa és que no li
agradarà tant quan li plantegin a vostè.

Quant al Conservatori i a la Biblioteca com infraestructures
culturals descuidades i que no s'han dut a terme, efectivament
són els dos grans reptes d'aquesta conselleria quant a inversió, en
som plenament conscient, jo crec que al Conservatori ens hem
trobat amb un problema urgent durant aquest curs acadèmic, crec
que li hem donat una solució que en aquests moments, tant quant
a professors i alumnes i pares, tot el que conforme el claustre del
Conservatori, han pogut comprovar que hi ha un interès per part
del Govern quant a resoldre els seus problemes, s'ha fet una
feina, jo crec, per part de la Direcció General d'Educació, molt
positiva, resolent una situació molt delicada i molt especial, i sí
li puc assegurar que és intenció d'aquesta conselleria negociar
amb fermesa i amb tota la duresa que sigui necessària davant
l'Administració central la reivindicació d'aquestes dues
inversions culturals i educatives com són el Conservatori i la
Biblioteca, però sí vull dir, com ha dit el Sr. Crespí, que a mi mai
no em treuran cap compromís ferm mentre no el tengui assegurat
des de Madrid, i en aquest sentit, jo sí que puc comprometre la
meva feina, la meva gestió, però en aquests moments, com
vostès saben, no tenim la disponibilitat pressupostària per
incloure-la a l'any 97 tant en relació al Conservatori com a la
Biblioteca.

Quant a normalització lingüística, clar, jo crec que aquests
200, no 300 milions de què vostè parla, indeterminats, jo crec
que ho haurem de discutir a la liquidació pressupostària de l'any
97, jo entenc que necessitam dins aquest any 97 un cert marge
sobretot per tot el que fa referència al foment de l'ús social de la
llengua, que estic convençut que és una de les grans assignatures
pendents d'aquesta comunitat autònoma i per això necessitam un
ample marge per poder-hi fer feina, no tendré cap inconvenient,
Sr. Pons, a finals de l'any 97, de liquidar-li punt per punt tots els
aspectes que s'hagin pogut fer amb càrrec  a aquests 300 milions,
però en aquest moment som incapaç encara d'oferir-li més
determinadament quina serà l'execució d'aquests 300 milions de
pessetes perquè els hem d'anar configurant, prefixant i entenc
que ens ha de donar un cert marge de confiança en aquesta
qüestió.

Per acabar, en relació amb les argumentacions del Partit
Socialista o del Grup Socialista, bé, si el del todo a cien és un
dels arguments que s'han d'usar en aquest debat, amb el poc
temps que tenim, veritablement em reconforta perquè m'imagin
que no n'hi deu haver massa de profunds, esper que hagi estat en
el to amistós i alegre que sempre el caracteritza a vostè i que jo
sempre, com sap, li he agraït.

Universitat, ens diu que malgrat hem arreglat qualque
cosa a través de l'esmena del Grup Popular, encara no ho
hem arreglat tot, Sr. Crespí, si ho haguessin hagut d'arreglar
vostès, recordi-se'n del que vostè demanava per a la
Universitat, faci memòria, faci memòria, vostè demanava
3.100 milions de pessetes, i nosaltres n'hem aconseguit
4.500, i els en donam 3.700 de nominativa, i 500 d'inversió
nominativa per a ells, que no es consolidaran. Per favor, no
ens diguin que nosaltres no ho hem arreglat tot, perquè si ho
haguessin hagut d'arreglar els del seu partit, haguéssim estat
ben arreglats.

Conservatori, insistesc, he parlat molt clar, ja no hi puc
parlar més, supòs que vostès d'això en poden fer, durant
aquesta legislatura, una arma política, evidentment, ho
poden fer, estan en el seu dret, jo m'he compromès davant
el claustre a solucionar-los els problemes més immediats,
crec que ho he aconseguit i m'he compromès davant el
claustre a cercar els mecanismes de finançament oportuns
per fer-los aquesta infraestructura. A més no em puc
comprometre, els doblers no els puc treure de davall les
pedres, i crec que hi ha una obligació, i així ho defensaré,
amb tota la fermesa que sigui necessària, per part de
l'Administració central per contribuir al finançament
d'aquesta obra, i en això m'hi trobaran, en aquesta feina,
m'hi trobaran, amb més polèmica sobre si ho feim o no, no
hi vull entrar més, ja els he dit ben clar quins són els meus
compromisos i vostès estan en el seu dret, lògicament, de
criticar-los positivament, que no ho crec, o negativament.

Sa Llonja, malgrat el seu retall pressupostari, estam en
converses amb altres comunitats autònomes per instaurar un
nou sistema de gestió que comparteixi les exposicions, jo li
puc garantir avui aquí, sap vostè que no som persona de
paraules que després no es compleixin, jo li puc garantir que
amb 30 milions manco, enguany a Sa Llonja hi trobarà la
mateixa oferta cultural que ha tengut aquest any 96, la
trobarà l'any 97, o més, i, a més, amb aquesta gestió
moderna i compartida i d'intercanvis amb altres comunitats
autònomes, segur que fins i tot encara podrem treure doblers
per arreglar aquestes petites deficiències que li reconec que
existeixen i que jo som el primer interessat a corregir quant
a l'aspecte exterior d'un edifici tan emblemàtic com és
aquest de Sa Llonja. LI puc assegurar, Sr. Crespí que en
aquest sentit hi tendrem molt esment perquè entenem que,
efectivament, vostè té raó, quant a la necessitat imperiosa
que Sa Llonja, com un dels nostres estendards patrimonials
més importants, lògicament pugui ser també un motiu
d'orgull de tots els ciutadans d'aquesta comunitat autònoma.
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Quant a la preparació de les transferències, nosaltres creim
que ens hi jugam molt, i vostè n'és conscient, n'estic convençut,
parlam d'entre 20 i 30.000 milions de pessetes de transferència,
parlam de prop de 6 o 7.000 funcionaris, i jo crec que això
mereix un esforç de preparació important, i aquest esforç de
preparació de transferències no només s'ha destinat lògicament
a la transferència no universitària, sinó també a la transferència
universitària en anys anteriors. Jo crec que no hi ha hagut, en
qualsevol cas, vostè, com a diputat, té tot el seu dret a demanar
totes les explicacions que siguin oportunes de quin ha estat el
destí d'aquests milions de pessetes de què vostè parla de
preparació de transferències, i jo tendré l'obligació, davant el seu
dret, de documentar-les i de justificar-les, aquí, en ple, comissió
o allà on vostè vulgui.

I quant a esports, miri, no em pot dir raonadament ni
justificadament que tot és Universiada, a pesar que jo crec que la
Universiada és un aspecte important que va sortir d'una iniciativa
positiva del seu partit a l'ajuntament de Palma, i crec que és una
iniciativa positiva perquè deixarà, sobretot, inversió esportiva en
aquesta comunitat, per damunt de la Universiada hi quedarà una
inversió esportiva que l'haguéssim haguda de fer amb els nostres
recursos i que gràcies a la Universiada la farem amb els nostres
però també amb els de l'Estat central, que també aprofit per dir
que s'ha aconseguit ja, almanco, almanco, garantir definitivament
la seva aportació, concretar-la, cosa que fins ara no havíem
aconseguit. Però és que a més d'Universiada i molt per damunt,
Sr. Crespí, jo li puc parlar d'ajudes a federacions balears per 9
milions, de beques per a esportistes i estudiants de l'Inef, 3
milions; subvencions per a desplaçaments, 9 milions;
organització de centres de perfeccionament, l'escola balear de
l'esport que serà una realitat l'any 97 i pensa que serà un dels
orgulls esportius d'aquesta comunitat autònoma, 30 milions de
pessetes. I, en definitiva, llevant el de la Universiada ...

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d'anar acabant, Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Acab tot d'una. 515 milions de
pessetes en matèria esportiva, quan hi ha unes transferències ja
produïdes als consells insulars, jo crec  que no es pot dir que tot
el pressupost d'esport es redueix a la Universiada. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Volen tornar a intervenir? Sr.
Portella, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Breument. El Sr. Conseller a
l'hora de presentar els pressuposts presentats i de debatre,
rebatre les propostes dels grups de l'oposició, principalment
la presentada pel Grup Nacionalista i la nostra, sobre el
debat de transferències que fèiem tot d'una a l'inici de les
intervencions, jo he d'entendre que uns pressuposts indiquen
unes decisions polítiques i que després en podrem extreure,
també, debats polítics, i que, si al debat polític nosaltres
deim que el Govern balear, com a govern, ha de tenir una
sèrie de funcions, una sèrie de funcions, i a més les
anomenam, coordinador de les polítiques culturals insulars,
coordinador, fomentador de la cultura cap a l'exterior, de
produccions culturals de les Illes cap a l'exterior, és una
altra funció, dotació per a inversions, perquè les
transferències als consells insulars no estan dotades per a
inversions, i hi ha necessitats d'infraestructures que els
consells insulars no poden assumir des d'un principi, des de
les transferències, per tant, trobam nosaltres que els
pressuposts han de reflectir aquest esperit que hauria de
tenir la política del Govern balear en aquest sentit, i sobretot
planificacions coordinades d'actuacions, d'acord amb els
consells insulars, amb els ajuntaments, fins i tot, en molts de
casos. Aquest és un poc el marc general jurídic en el qual
s'haurien de moure aquests pressuposts, i no era un debat de
transferències, sinó que era un debat sobre la prioritat de les
partides, així com les veim exposades i la lectura que en
fem.

Vostè diu que hi ha recursos limitats i que a partir
d'aquests recursos limitats hi ha tot el que hi ha. El Govern
té unes prioritats i quan prioritza, pren decisions i les
decisions són donar o no donar partides suficients a les
demandes de cada conselleria, de cada secció, i nosaltres
quan diem que la conselleria, secció nombre tal reb, no ens
referim només a enguany, és una cosa ja tradicional i típica
de totes les administracions o de la majoria
d'administracions, que quan s'han de fer esforços
pressupostaris, per la raó que sigui, justificats o no, allà on
solen recaure les penitències pressupostàries sol ser en
aquestes conselleries, en aquestes seccions, com la de
Cultura, Educació i Esports, i enguany és cert que hi ha un
increment, però vostè tregui d'aquests pressupostos tot el
que fa referència a educació i a educació universitària i el
que fa referència a esports vinculats a Universiada, tregui'n-
els, faci una valoració del que queda en matèria de centres
culturals, de cultura general, de grans esdeveniments, i no
hi haurà aquesta reflexió raonada de la poca importància
que dóna el Govern balear al fet cultural en un moment en
què la gran empenta d'uniformització cultural en el món que
nosaltres rebem per totes les vies, ens girem cap on ens
girem, necessita del Govern balear, necessita d'aquesta
comunitat, polítiques actives, culturals pròpies, de fer
emergir produccions culturals aquí (...) culturals aquí, i és
una necessitat aquesta com altres indústries.
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Vostè ens diu que tenim una visió diferent del turisme
vinculat a la cultural, d'acord, és un poc la valoració que pot
passar i que passarà, creim nosaltres, començant pel turisme
cultural. Del turisme cultural passam a cultura turística, i de la
cultura turística es passa a la cultura per al turista i d'açò passam
al "culturisme", que és una espècie de cultura esportivocultural
on tot és imatge, on tot són formes i volums, açò és el que pot
passar amb la cultura vinculada al turisme, i és un perill que
vostè, per la responsabilitat que té, hauria de tenir present,
perquè és un risc, i més en un món on ens movem, on les
polítiques de comunitats petites com la nostra, la cultura de les
nostres comunitats, i amb totes les dificultats de fer aquestes
polítiques, són molt fortes i les pressions contràries són molt
fortes, i si on les polítiques no són molt clares i molt pròpies, no
tenen res a fer davant açò, i sí les polítiques són de vincular
turisme a cultura o a esports, encara més malament, més difícil
de realitzar.

Jo no crec que vostè empri (...) per lluitar contra
l'estacionalitat turística, no m'ho imagin, açò és el que li vull dir.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Damià Pons, pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats. Sr.
Flaquer, ha dit que la primera part de la meva intervenció no
tenia res a veure amb aquest debat de pressuposts. Evidentment,
no hi estic d'acord, perquè totes aquelles línies d'intervencions
politicoculturals per part del Govern balear, suposant que
s'assumissin, immediatament haurien de tenir traducció
pressupostària. És a dir, si el Govern balear assumeix, com li
pertocaria, la tasca de projectar la cultura de les Balears cap a
l'exterior, la tasca d'interrelacionar culturalment les Illes Balears,
açò, lògicament, requeriria partides pressupostàries, i més
exemples en podríem posar. Per tant, sí que tenia a veure amb el
debat de pressuposts.

Hi ha una qüestió entre vostè i jo; malauradament, no ens
acabam d'entendre, cosa que lament, que és quan em diu que jo,
cada vegada que intervenc en política, en debats o en qüestions
sobre política cultural, a vegades vull que el Govern no es fiqui
amb els consells insulars, que altres vegades deman que els
consells insulars rebin recursos del Govern. Jo personalment crec
que ho tenc bastant clar i ara intentaré explicar-ho, perquè la
veritat és que m'agradaria molt que ens entenguéssim.

Jo simplement, i ho faré en base a exemples... L'Estat
espanyol té transferides les competències en cultura a les
comunitats autònomes, no és veritat, això? Idò bé, l'Estat
espanyol aquests darrers anys ha impulsat un pla de teatre,
ha impulsat un pla de catedrals, ha impulsat un pla
d'instal•lacions esportives, i en aquests plans ell, l'Estat
espanyol, hi ha abocat recursos i ha intentat implicar-hi
administracions de rang pressupostari inferior, com eren les
comunitats autònomes i els ajuntaments. Jo simplement
deman això, i també això és el que fa la Unió Europea quan
llança determinats grans programes culturals i d'altres tipus
que impliquen, però prèvia aportació dels seus recursos,
administracions de rang pressupostari inferior per dur a
terme determinats plans. Simplement és aquesta la qüestió
que jo crec que seria desitjable, entre altres coses perquè les
mancances culturals en infraestructures de les Illes, dels
consells insulars o que teòricament haurien de resoldre els
consells insulars... Els consells insulars, en el moment de les
transferències, no varen ser dotats econòmicament per
resoldre aquestes mancances; les partides que es transferiren
als consells insulars varen ser unes partides per a la gestió
de l'activitat cultural, fonamentalment, no per invertir, per
dir-ho d'alguna manera, en la creació d'aquelles
infraestructures culturals inexistents.

D'altra banda, ha posat un exemple, que és el castell
d'Alaró. Amb el castell d'Alaró passa una cosa. Jo he llegit
a la premsa aquesta setmana que al castell d'Alaró el Govern
balear hi havia d'aportar recursos, però resulta que fa tres
setmanes el consell insular va aprovar un concurs públic per
contractar la realització d'un pla de castells dotat amb nou
milions de pessetes que precisament consisteix en fer un
estudi a fons de les problemàtiques i necessitats dels
diferents castells de Mallorca, i ho va fer, el Consells
Insular de Mallorca en aquest cas, en fer ús de la seva
facultat i de la seva responsabilitat sobre la gestió del
patrimoni, i una altra administració es col•loca, no sé per
quina raó, al marge de tota aquesta sistemàtica que
l'administració competent en patrimoni ha establert i resulta
que aporta recursos al castell d'Alaró, en seria un exemple.
És a dir, que una administració com és el Govern balear
vulgui intervenir en cultura..., no m'ha entès quan he
esmentat el cas de l'Any de les rondalles, no m'hi ha entès;
a mi m'hi va beníssim, al nostre grup l'hi va beníssim, que
el Govern balear vulgui participar en cultura, el que passa
és que hi ha de participar amb la canalització de les seves
aportacions dins els plans d'intervenció cultural de
l'administració que n'és competent, ha d'entarr amb acords
amb ella, amb convenis amb els consells insulars i fer
conjuntament les inversions, no es tracta que el Govern
balear, unilateralment, pel seu propi compte, segons el seu
arbitri o la seva discrecionalitat, inexplicable en molts de
casos, faci inversions que escapen al que és la programació
que l'entitat competent en matèria de gestió cultural té
establerta.

Ho repetesc, no m'ha entès bé, no he criticat que el
Govern balear hagi celebrat l'Any de les rondalles. Vostè
sap que des de l'administració de la qual som responsable
ens vàrem repartir una mica les feines i ha anat beníssim,
em pareix a mi, i aquesta és la manera com crec que han de
funcionar les administracions en aquest país nostre, on n'hi
ha tantes que no acaben de tenir perfectament definits els
seus papers. 
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D'altra banda, a la part final de la seva intervenció ha
esmentat o ha vengut a dir que personalment jo, el nostre grup i
l'equip de govern en el qual el nostre grup participa no fem allò
que jo aquí he predicat. No, jo crec que en aquest cas no està ben
informat. El Consell Insular de Mallorca, en concret, la immensa
majoria de coses que fa no les fa per ell mateix, sinó que les
canalitza aportant recursos als ajuntaments perquè les duguin a
terme. Li podria donar una llista llarguíssima d'iniciatives,
d'activitats, de recursos econòmics, que no són res més que això,
la canalització cap als ajuntaments, que són qui executen aquests
programes i aquests plans de recursos propis del consell. És un
exemple com una administració de rang superior pot contribuir
que administracions de rang pressupostari inferior puguin dur a
terme programes de tot tipus, d'infraestructures en arxius i
biblioteques fins a organització de festivals, fins a plans
d'excavacions, fins a plans de façanes, que per elles mateixes
serien incapaces de dur a terme, perquè no tenen recursos
pressupostaris suficients. Simplement, aquest és el model que
desitjaria i que el Govern balear s'implicàs en projectes
coordinats entre diferents nivells d'administració perquè pogués
ser possible que en aquesta comunitat autònoma, en aquest país
nostre, es començassin a fer inversions en infraestructures
culturals d'una certa volada i no fóssim possiblement l'única
comunitat autònoma de l'Estat espanyol en la qual gairebé no se
n'ha feta cap.

I evidentment, si com vostè ha anunciat una vegada més què
fa comptes fer, si esperam que el tret de sortida per iniciar
aquesta infraestructura, com és el conservatori, l'hagi de donar
Madrid, probablement haurem d'esperar molt més temps i jo crec
que estaria molt bé que el Govern balear tengués el coratge
d'iniciar la creació d'aquests infraestructures, de la mateixa
manera que en d'altres ocasions ha tengut el coratge d'iniciar un
pla de creació de depuradores, perquè es considerava que la salut
del país en termes mediambientals necessitava de les
depuradores, i va tenir el coratge d'envestir amb elles. Com així
no hi ha el coratge per invertir en infraestructures culturals d'una
certa volada? Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, en torn de rèplica, té la paraula el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Vostè ha interpretat que jo, quan
parlava del todo a cien, ho feia d'una manera alegre i irònica, no,
ho feia amb tota seriositat. Que una direcció general, any rera
any, prengui el pèl a aquest parlament, quan les altres no ho fan,
quan la Direcció General de Cultura obliga (..:) els responsables
del centres a posar les quantitats..., que una direcció general es
passi això pel folre, és bastant preocupant. Demà al matí, pensi-
ho, això. Per què aquests esportistes no han de complir el que
han de complir els altres? És que estan negats per posar allò que
costen les coses? Aquesta cambra necessita rebre un document
seriós, jo li dic que és graciós que t'ho posin a cent, podem fer
(...) i podem fer la broma, però, seriosament, és preocupant que
sigui l'única direcció general de tota la casa, de tot el Govern,
que faci això; no crec que els ho hagin de permetre. Vostè, com
a responsable, toqui'ls les orelles. 

La Universitat, no vull entrar gaire en el debat. El vàrem
felicitar perquè havien tret una bona quantitat, ara, ens
agradaria que això anàs directament a la Universitat, i allò
que hi hagués hagut de posar amb el que haguessin tret o el
que haguessin hagut de posar-hi abans..., n'hi posin qualque
cosa. Comencem. A més, hi ha una quantitat que nosaltres
ficam en la nostra esmena, jo crec que ja ho vàrem comentar
per aquí fora, que és el famós multiaulari i el seu
equipament. Possiblement, aquesta quantitat vostès
l'aconsegueixin recuperar, perquè això estava en pressuposts
generals de l'Estat i és un deute que té l'Administració
central, que era un edifici que es va començar i es va acabar,
però en aquest moment jo crec que hi ha un dubte i la
Universitat necessita recuperar aquests doblers que ha
avançat del seu pressupost. Jo crec que això hauria de
figurar aquí i vostès, una partida oberta, aquesta sí, de cent
pessetes cap a la recepció del Ministeri de Cultura, de la
quantitat aquesta que havien d'haver pagat ells, m'imagin.
Aquests dies veim que la Universitat reb una petita estocada
perquè, per un incompliment d'un conveni signat per
l'Administració central, ara haurà de fer front a unes
despeses per les pràctiques dels alumnes de Magisteri, les
quals no corresponia fer a la nostra universitat, i les haurà
de pagar la nostra universitat, quan hi havia el compromís
del ministeri, signat, i les assignacions pressupostàries
previstes perquè això ho pagàs l'administració central. No
són molts de milions, són 25 milions, però bé, s'hauran de
treure de qualque banda. Nosaltres volíem que aquí hi
hagués aquesta prova de generositat, no enorme, per
començar ja aquest segon multiaulari; realment, si volem
que s'hi puguin fer nous estudis, que es pugui millorar el
campus, (...) No era una quantitat que creàs un daltabaix en
el pressupost, cregui-ho.

I el conservatori? Nosaltres voldríem un conservatori
raonable. Estic convençut que vostè coneix les necessitats
d'aquest nou conservatori. No importa gastar quantitats
importants per fer grans auditoris, comencem per un centre
educatiu normal i corrent, que un conservatori és això, té les
seves especificitats, però no necessita d'una inversió
impossible d'assumir per aquesta administració. Jo crec que
dins la seva pròpia conselleria, munyint un poc per aquí per
allà, podrien començar unes obres enguany, jo crec que sí;
si fan aquest esforç..., i nosaltres ho dèiem en posar-hi una
partida de 150 milions, no era gaire i crèiem que era
possible aconseguir-ho.

Allò de la Llonja. Ja ho crec que ho poden gestionar, a
la millor a través dels circuits d'exposicions, però, en
qualsevol cas, no crec que els dobles que puguin treure del
retall permetin l'envergadura d'una obra de restauració d'un
edifici com aquest. Això és molt costós, cregui-ho.
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I per acabar no estendre'm més, ha dit dues coses que m'han
preocupat. Una és que els pressuposts d'educació, aquests que
ens han de transferir, estan entre 20 i 30.000 milions, per menys
de 30, no els admeti. Si dels 190 milions que s'han gastat en
preparar les transferències li han donat aquesta xifra, s'han
equivocat; per menys de 30, no els admeti, de cap manera,
perquè això està en els pressuposts generals de l'Estat, no està
molt enfora, es tracta de sumar capítol a capítol (professorat,
capítol I, inversió, etc.,), i aquí hi ha un dèficit d'inversions
important i enguany es farà poca cosa. Per tant, per menys de 30,
no amolli, i nosaltres l'hi donarem suport.

I després, és clar que li puc demanar xifres del que s'ha
invertit en els altres anys, i què en treurem? Els morts són morts
i estan enterrats, jo no vull treure el que no es va fer un any i el
que no es va fer un altre, però cregui'm, vostè miri a la biblioteca
de la seva conselleria l'elaboració del currículum propi o obres
publicades, (...) publicats, vostè en va presentar un, poques coses
més s'han fet, algun conte per a nins... 112 milions de pessetes
des del 95 fins ara. Ho miri, vostè ho miri, no l'hi  preguntaré,
però vostè miri-ho.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a intervenir, Sr. Conseller? té vostè
la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
Molt breument. Quant al representant d'Esquerra Unida, que
parla de prioritzar i el fet que hi hagi pocs doblers, segons ell, en
l'aspecte cultural, és un tema de prioritat. és que és mal de creure
la seva visió d'aquest fet perquè a totes les seccions
pressupostàries, segons vostès, hi falten dobles, i ens diuen que
hem de prioritzar. Quan es prioritza es agafar d'un lloc i posar-ne
a un altre, però és que vostès, a totes les seccions a què he
assistit, i a totes a les que assistiré en el futur, demanen més, i si
no es prioritza, així s'acumula i s'acumularà (...) també ho
critiquen, i això és molt complicat. Prioritzar no és acumular,
prioritzar és que vostè posi més cultura i llevi carreteres, i no ho
diu.

I turisme cultural, per a mi, és aprofitar el que tenim, museus,
centres, treure'n el profit, treure'n més ingressos que els que en
aquest moment treim, que reconec que no són tots els que
voldríem ni podríem, i a partir d'aquests ingressos, millorar
aquesta xarxa de centres i museus. Això és el que jo dic. Això és
important, fer feina en aquest camp. I amb això podem lluitar
també contra l'estacionalitat, oferint tota aquesta xarxa que
tenim, per ventura mal promoguda, ho reconec, i que per ventura
hi hem de fer un esforç més fort cap al turisme, jo hi crec, en
això, jo no sé si vostè hi creu, jo sí, jo crec que això pot fer
rendible aquests museus, pot fer rendible fins i tot la cultura, i
això no és dolent, fer la cultura rendible no és dolent, no té per
què perdre les seves senyes d'identitat, no ho confongui, jo crec
que fer rendible la cultura no té per què ser dolent.

Jo, per les infraestructures culturals, Sr. Pons, estic disposat
a seure'm amb els consells insulars, hi estic disposat, però
també li he de dir que aquests recursos que vostè diu que no
ha rebut, que només n'ha rebut la gestió com a consell
insular, és el que ens ha passat a nosaltres, que només n'hem
rebut la gestió, d'aquests centres i d'aquestes
infraestructures, i no hem rebut en el seu moment aquestes
inversions i aquestes dotacions, i és un tema de negociació
forta, ho he dit abans, de negociació dura, amb
l'Administració central, amb l'Administració comunitària, si
és necessari, i en aquest joc crec que hi hem de col•laborar
Comunitat Autònoma i consells insulars, i no m'hi sap cap
greu, el mateix amb acords i convenis, com és aquesta
mostra que vostè diu, que jo hi estic d'acord, que ha estat
l'Any de les rondalles, en el qual s'ha participat, s'hi ha
col•laborat, i jo crec que se n'ha tret un bon profit.

Vostè diu que els consells insulars col•laboren i
canalitzen recursos cap a altres institucions, és ver, nosaltres
també, ningú no gasta res en si mateix, és a dir, nosaltres
també canalitzam recursos cap als consells insulars, cap als
ajuntaments, cap a la Universitat, cap a col•lectius, etc. És
la nostra obligació, la nostra i la seva.

Els 4.500 milions de pessetes aniran tots a la Universitat,
tots, els 4.500, tots, el que passa és que uns aniran a
nominativa, perquè els gastin ells, i els altres aniran a un
altre tipus de concepte que no és nominatiu, perquè
nosaltres hem de poder programar juntament amb la
Universitat quin és el futur d'aquesta universitat i hem de
poder programar quines inversions i quines prioritats..., i per
això reservam unes partides que no van directament a la
partida nominativa i que queden reservades dins el capítol
de la conselleria, però jo li garantesc que els 4.500 milions
de pessetes s'invertiran en la Universitat, tots, més de 4.500,
perquè vostè comenci a comptar els convenis que, a les
distintes seccions pressupostàries surten, amb la Universitat,
comenci a comptar l'Escola de Turisme d'Hostaleria, compti
l'Escola de Treball Social, que es fa a través de Sanitat, i
veurà com li'n sortiran encara molts més, d'aquest 4.500. Jo
crec que, de generositat amb la Universitat, n'hi hem
tenguda, i precisament perquè n'hi hem tenguda hi ha unes
excel•lents relacions, de les quals ens sentim molt
orgullosos i esperam que durin tot el temps possible, perquè
entenem que la Universitat és, sense cap dubte, una de les
principals institucions d'aquesta comunitat i crec que ha de
ser potenciada, mimada, protegida i la qual s'ha de dotar de
la màxima estimació per part d'aquesta comunitat.
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Estic d'acord amb vostè que el conservatori per ventura s'ha
de reduir d'una manera modesta, i en això estam, no estam en
aquells temps, per ventura, del principi de la democràcia en els
quals es podien fer inversions multimilionàries en aquest tipus de
coses, de 1.800 milions de pessetes, com s'ha arribat a dir; per
ventura ens haurem de conformar amb mòduls més senzills i més
simples i a partir d'aquí anar construint, però insistesc que a mi,
en el camí d'enganxar-me amb compromisos ferms aquí, en
aquesta tribuna, no m'hi trobarà. Jo m'he compromès a unes
coses, les he complides i amb les que em comprometi en el seu
moment, també les compliré, no en tengui cap dubte.

No es preocupi que quant a les transferències en matèria
educativa no només reivindicarem el que aparegui en el
pressupost, sinó, lògicament, qualque cosa més, perquè som
conscients d'aquest dèficit en inversions que ha deixat
l'Ádministració central anterior. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Fixació de posicions per part dels altres
grups. Pel Grup Parlamentari Popular, Sr. Juaneda, té vostè la
paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Moltes gràcies, Sr. President. No m'estendreé massa, seré
breu, perquè crec que en aquest debat al que acabam d'assitri han
quedat ben clares les postures, ha quedat clara la posició del
Govern, la defensa que ha fet dels pressupostos, i també els altres
grups han tingut ocasió de dir quines podrien ser les alternatives
a aquests pressupostos, i el nostre grup, nosaltres, contràriament
al que pensen els grups de l'oposició, sí que creim que aquests
són uns bons pressupostos, i ho creim perquè, ateses les
disponibilitats pressupostàries que té la conselleria i la situació
de restricció en què ens trobam, en aquests pressupostos es fa
una assignació dels crèdits pressupostaris entre els diferents
subprogrames, entre les diferents activitats, que creim nosaltres
que permetran obtenir el millor resultat en cada una de les
matèries en què incideix.

I quant a les esmenes a la totalitat que han defensat vostès,
nosaltres creim que s'han limitat a fer una crítica destructiva,
injustificada, a donar una visió catastròfica de la situació d'aquest
pressupost, però no a presentar realment una alternativa
pressupostària rigorosa, una alternativa seriosa que faci realment
una priorització i que tengui en compte quins són els recursos de
què disposam i que no poden ser ampliats així com així, perquè
evidentment és raonable que hi hagi alternatives, que els altres
grups polítics puguin presentar altres tipus d'actuacions, altres
línies polítiques, perquè açò és la diversitat que hi ha
representada en aquesta cambra, però els pressuposts són 7.654
milions i amb aquests recursos, amb aquesta quantitat, s'han de
fer moltes coses, i aquí s'ha dit que s'haurien de fer moltes
actuacions, totes segurament molt positives, s'hauria de millorar
el conservatori, la Llonja; totes les matèries i totes les actuacions
que s'han exposat aquí, emperò, no s'ha dit amb quin finançament
s'haurien de dur a terme, aquí s'ha fet una priorització, com molt
bé ha dit el conseller fa un moment, de les diverses actuacions,
en funció dels recursos, com dic, de què disposam.

Jo no entraré a rebatre cada una de les línies d'actuació
de la conselleria, perquè creim nosaltres..., entenem
perfectament les explicacions que ha donat el conseller,
entenem quins són el.s seus objectius, estan perfectament
explicitats en el document pressupostari, estan perfectament
prioritzades totes les accions, totes les partides
pressupostàries, quins objectius es vol aconseguir, quin
resultat s'espera obtenir de cada cosa i, per tant, no incidiré
més en les qüestions puntuals i simplement anunciaré que
nosaltres rebutjarem aquestes esmenes a la totalitat perquè
no són alternatives, no són propostes alternatives rigoroses,
per tant, anuncii i dic que votarem en contra de totes i cada
una de les esmenes que s'han defensat aquí. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passam al debat número 9, de globalitat, agrupació dels
programes d'educació 4221 i 4222. hi ha esmenes
presentades per diferents grups.

En primer lloc, veurem les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
que són la 6736, 6735, 6734, 6733, 6732, 6738 i 6731. Sr.
Diputat, té vostè la paraula, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Defensaré aquestes esmenes de
forma breu, esperam que el portaveu del Grup Popular no
digui que són destructives, com ha dit anteriorment en les
nostres intervencions anteriors, destructives, així mateix és
un poc fort a aquestes hores.

La primera és per assegurar el finançament de la
Universitat Internacional d'Estiu que se celebra a Menorca.
Ens basam que l'any 96 no ha tingut finançament, a pesar
d'haver-lo demanat, i també argumentam aquest anunci que
s'ha fet de la creació de la Universitat d'Estiu de les Illes
Balears a l'illa de Mallorca, per tant, davant aquest anunci,
trobam que la intervenció del Govern balear en altres
universitats d'estiu, i la Menorca és l'última que s'ha
començat, la volíem defensar, igualment defensam -mirau
si són pos doblers- l'edició, publicació, divulgació d'un CD
ROM sobre l'Albufera des Grau com a material didàctic,
d'ús educatiu, el currículum propi aquest dels 112 milions
en tres anys, i en aquest cas és només una esmena d'un milió
de pessetes. En comissió, el Sr. Juaneda va manifestar que
ja ho farà el Govern en el moment oportú, que li semblava
bé açò, però que ja ho farà el Govern en el moment oportú,
el Govern ja ho ha fet amb altres espais naturals, ja n'hi ha,
de material d'aquest tipus a disposició de les escoles, ja
existeixen estudis d'aquest tipus d'altres territoris i espais.
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Una altra esmena, també molt senzilla, de transferència al
Consell Insular de Mallorca pel premi Sant Antoni, per vincular
aquesta transferència als premis que es donen pel suport a la
llengua catalana a les escoles, existeixen els premis Sant Antoni
amb unes altres finalitats i amb uns altres objectius, i incorporar-
hi aquest objectiu, dins la Campanya de normalització lingüística
és donar un poc de materialització a tanta immaterialitat. Una
esmena de 10 milions per incrementar un cent per cent les ajudes
a les escoles municipals de música, un cent per cent ja ralla de la
insignificança de les ajudes actuals, que, per cert, es donen tant
per part del consell insular com per part del Govern balear, i una
mica de política unitària i de coordinació entre les dues
institucions no seria dolent en aquest moment. 

Una esmena de 5 milions, que surten d'altres partides, per a
beques a alumnes d'altres illes per seguir estudis a la seu central
del conservatori. Hi ha estudis que no es poden seguir a Menorca
o a Eivissa, i s'han de desplaçar a altres conservatoris,
bàsicament al de Palma de Mallorca, a la seu central, per seguir-
los-hi. Per tant, es tracta d'afavorir la igualtat d'oportunitats
d'aquests alumnes per seguir aquests estudis.

Una altra de 20 milions és perquè el Govern pugui complir
una promesa feta any rera any, que és (...) d'una sala d'audiències
per a la secció del conservatori de Menorca, que és una
reivindicació, com dic, molt antiga i sempre ajornada conseller
rera conseller i que també està vinculada a l'increment de les
dependències que el conservatori podria usar i que també
reclama el propi conservatori per ampliar les seves dependència
a Menorca.

I una última de 20 milions a la Universitat, de la Universitat,
que surt d'aquí, perquè es obligació del Govern balear, molt més
que obligació del consell insular, per assegurar la igualtat
d'oportunitats dels alumnes, de les persones de les illes exteriors,
per poder participar en igualtat d'oportunitats en estudis
universitaris a Mallorca, i perquè trobam que és un compromís
i una obligació del govern balear fer possible aquesta igualtat
d'oportunitats, presentam aquí aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Per part del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM hi ha
presentades les esmenes 6299, 6312, 6297. Per fer-ne la defensa,
té la paraula el seu portaveu, el Sr. Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Aquestes tres esmenes són tres
esmenes molt concretes, bàsicament proposen una ampliació de
recursos per tres iniciatives que consideram importants i que
creim que no estan suficientment ateses. Una és el Programa
d'investigació més desenvolupament, creim que la quantitat que
s'ha pressupostat és absolutament insuficient, per això, proposam
afegir 15 milions de pessetes. És evident que, com ha dit el Sr.
Crespí fa una estona, el primer any que la Comunitat Autònoma
té la transferència de la Universitat, amb bona lògica i tenint en
compte que aquesta universitat, afortunadament i en gran part
gràcies a la voluntat de treball científic del seu professorat, s'ha
convertit en una de les universitats amb un nivell d'investigació
més elevat de tot l'Estat, seria molt lògic que, des dels
pressupostos de la Comunitat Autònoma, li donassin una
empenta més.

Una segona esmena és la que fa referència a
l'ensenyament de la música en una doble dimensió, d'una
banda, l'ensenyament de la música a través de les escoles
municipals de música que, evidentment, fan una feina de
formació bàsica absolutament imprescindible, primer,
perquè siguin pedrera d'on surtin persones que puguin anar
pujant escalons en la seva formació musical, segon, perquè
contribueixen a crear afecció per la música, cultural
musical.

La següent esmena fa referència a les beques que
haurien d'existir amb una dotació superior perquè gent de
les Illes Balears, gent que a cadascuna de les illes hagi
cursat els estudis de conservatori que les illes poden oferir,
poguessin anar a altres centres de formació musical, ja sigui
a l'Estat espanyol o a altres llocs d'Europa, perquè puguin
fer estudis dels instruments, sobretot de corda, que aquí
sembla que hi ha una mancança de docència. Això, en una
estratègia de mitjà termini o llarg termini, per ventura,
permetria que de les nostres illes sortissin persones amb la
suficient qualitat musical com perquè, entre altres coses,
poguéssim anar incrementant poc a poc el nombre de gent
de les Illes Balears que forma part de l'Orquestra Simfònica
que, malauradament, ara és molt escàs, perquè sembla que
tan sols són una quinzena de persones de les que formen
l'Orquestra Simfònica que són procedents de les nostres
illes. Aquests són els continguts de les tres esmenes que
presentam en aquest apartat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a defensar les esmenes
6586, 6587, 6550, 6541, 6435, 6436, 6437 i 6542 del Grup
Parlamentari Socialista. Sr. Crespí, té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Passaré, breument, a les que ja
hem citat en el debat anterior i que era d'una certa entitat. La
transferència a la Universitat, a part d'una petita quantitat
econòmica, hi ha una semblança entre l'esmena del Partit
Popular i la nostra, la diferència que una sigui transferida
per la gestió directa a la Universitat, com la nostra, i la del
Partit Popular se la reservi la conselleria, crec que és
irrellevant. En qualsevol cas, s'entén que era una....
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EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor. Continuï, Sr. Diputat.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. Era una transferència vinculada i, per tant, depenent
de la política (...) el Govern. La segona és i forma part del
pressupost de la conselleria, no és que inventem doblers d'una
altra banda com deia el representant del Grup Popular, sinó que
la conselleria, una petita part d'aquest immaterial es
materialitzava en 150 milions per l'inici de la construcció del
conservatori.

Com a altres anys, mantenim esmenes per manteniment, com
ha fet ja altres anys el Govern balear, incrementar-lo; les escoles
d'adults que té en conveni amb el Consell Insular de Menorca i
els ajuntaments del Pla; ajudes a escoles d'estiu, enguany hi
havia una convocatòria, volem que es mantengui la mateixa
quantitat o més; el finançament de les escoles de música, que no
només són aquest fruit que després ha d'anar cap als
conservatoris sinó que, a més, dins la nova política educativa en
matèria musical, cobreixen aquelles modificacions que la
LOGSE ha produït en l'ensenyament musical en els conservatoris
i ha desregularitzat una part de l'ensenyament musical,
naturalment per fer-lo més assequible als infants.

Creim que també s'ha de dur una política de beques per
aconseguir que als estudiants de les altres illes els resulti
econòmicament més atractiu venir a estudiar a Palma que no
anar a Barcelona o València, -així aconseguir també aquesta
sensació de comunitat que, a vegades, un pensa que no existeix-,
volem donar suport a la posta en funcionament d'aquestes
extensions a les altres illes i, també, com altre grup ha proposat,
aquesta universitat internacional de l'illa del Rei de Menorca que
pot ser una experiència interessant igual que es fa a altres
comunitat autònomes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició, Sr. Juaneda,
té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Permeti'm que no faci referència a cadascuna de les esmenes
perquè vam tenir ocasió de fer-ho dins la comissió i, ara, passaré
per sobre, anunciant les nostres votacions, el nostre sentit de la
votació a les esmenes.

Nosaltres no podem aprovar quasi cap de les esmenes
que s'acaben de defensar i ho lamentam perquè açò vol dir,
després de ser analitzades, que les esmenes presentades no
contribueixen, segons el nostre entendre, a millorar els
pressupostos d'aquesta conselleria, no perquè, en alguns
casos, no siguin esmenes positives, fins i tot el nostre grup
podria compartir quant a les actuacions que es proposen,
sinó perquè es plantegen amb una falta de rigor, sense tenir
en compte els efectes sobre altres actuacions del Govern,
que no poden deixar de banda sense que es presenti una
alternativa. En altres casos es tracta de propostes que el
Govern ja contempla a les diferents partides o actuacions
que es duran a terme en funció dels projectes, en funció de
les propostes que es presentin, com és el cas del suport a la
Universitat Internacional Illa del Rei, que se celebra a Maó,
o l'edició d'un CDROM sobre l'albufera del Grau, en aquest
cas, hi ha una convocatòria per edició de material, cada
exercici es podrà, segurament, presentar aquesta proposta.

Quant a l'esmena 6299 del Grup PSM, he de dir que sí,
que som conscients que el programa de recerca i
desenvolupament haurà de comptar, en el futur, amb més
dotació pressupostària de la que es preveu per a l'any 97,
però aquesta qüestió, com també s'ha dit, va íntimament
lligada a l'aprovació de la llei que s'ha presentant, del Pla
tecnològic i de recerca de les Balears, aquesta llei serà
aprovada, probablement, durant el proper període de
sessions. Per tant, creim que no podem augmentar la partida
amb l'import que s'indica a l'esmena, per cert, és una
esmena d'afectació que pretén afectar 15 milions a una
actuació d'una partida que només en disposa de 7, açò és un
error que, a més, aquest grup repeteix en diverses ocasions
i que crec que s'hauria de corregir.

Algunes de les esmenes que presenta el Grup d'Esquerra
Unida proposen donar de baixa la partida destinada al
finançament dels pressupostos de la Fundació Pública de les
Balears per a la Música, nosaltres no compartim aquest
criteri donat els compromisos que té el Govern amb les
altres institucions que formen la Fundació, també hem de
contribuir a finançar el seu pressupost.

Respecte a l'esmena 6436, del Grup Parlamentari
Socialista, he de dir que la posada en funcionament de
l'extensió universitària de Menorca és una prioritat
manifestada reiteradament pel Govern i per la Universitat,
es contempla en el subprograma 422201 i, per tant, és
innecessari que li donem suport.

Quant a l'esmena referida a la redistribució dels crèdits
per a la Universitat, com també s'ha dit aquí, nosaltres
vàrem presentar ja una esmena en aquest sentit, ajustant les
necessitats reals de la Universitat al pressupost i aquesta
esmena va quedar incorporada al dictamen.

Finalment, he de dir que donarem suport a l'esmena
6550, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incrementar el finançament de les escoles de música i
fomentar la creació de noves escoles de música, sempre que
s'accepti una transacció en el sentit que l'import enlloc de
ser de 10 milions de pessetes, sigui de 4 milions de pessetes.
Si s'accepta aquesta proposta, nosaltres, Sr. President,
donaríem suport a aquesta esmena. Res més, moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Com hem fent anteriorment, es
veurà en el moment de la votació. 

Anunciar que es produirà votació conclòs el debat de totalitat
de la Conselleria de Medi Ambient, al voltant de les 00,30.

Passam al debat número 10 de globalitat, agrupació dels
programes de Cultura i Esports, 4521, 4531, 4551, 4552, 4561,
4571. Per part del Grup Parlamentari Mixt, hi ha les esmenes
6831 i 6829. Per fer la seva defensa, Sra. Munar, té vostè la
paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta de dues esmenes que tracten
de la nostra llengua i de la normalització lingüística. La 6831
tracta de donar suport a l'ús del català a l'administració de
Justícia de les Illes Balears. Fa temps, es va signar un conveni
entre la Conselleria de Cultura, Educació i Esports i el ministeri
per tal que fos possible l'ús de la llengua catalana quan algun
ciutadà de les nostres illes va al Ministeri de Justícia. Es va
iniciar un principi d'acord, però no s'ha donat més suport a
aquesta iniciativa. És el ministeri qui troba la necessitat de
millorar el tema de la normalització lingüística a la Justícia
d'aquesta illa. Per tant, demanam que s'incorpori una partida de
3 milions de pessetes en aquest concepte.

Pel que fa a l'esmena 6829 es tracta d'una partida per la
promoció i difusió de la llengua catalana en els mitjans de
comunicació audiovisuals de les illes. És una partida de 20
milions de pessetes que, segons el nostre parer, és imprescindible
per tal de donar suport a aquest nou sistema d'informació.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, les esmenes 6730, 6729, 6745, 6742, 6743,
6744, 6746, 6741, 6737, 6727, 6719, 6722, 6723, 6724, 6725,
6710, 6711, 6712, 6713, 6716, 6717, 6718, 6720, 6721, 6726,
6728, 6740, 6776, 6714, 6715, 6749, 6747, 6741, 6755, 6758,
6751, 6752, 6753, 6754, 6756, 6757 i 6750. Sr. Portella, té vostè
la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Si el Sr. President per enumerar les
esmenes ha emprat cinc minuts, no sé com ho farà aquest
portaveu, amb cinc minuts, per explicar-les. Així i tot, intentaré
reagrupar-les.

Set esmenes són per ampliar les partides destinades a
museus i biblioteques de les illes, per qüestions concretes
com són investigació de fons documental, increment de fons
bibliogràfics en català, -un gran dèficit, encara-, per
incrementar personal al museu de Menorca amb la previsió
d'obertura, per campanyes de divulgació i coneixement dels
béns arqueològics i per les campanyes d'excavacions. N'hi
ha una especial, la 6746, vull fer esment independentment,
establir una línia de conveni i col•laboració amb Amics de
la Mar de Menorca per la posada en marxa del museu de la
Mar, és una idea que s'hauria de potenciar, (...) també com
una manera de recuperació del patrimoni natural. La 6737
és per incrementar, 60 milions, les transferències als
consells insulars per cobrir els dèficits evidents en la
realització de les polítiques culturals i esportives. 

Després, hi ha una sèrie de 20 esmenes de normalització
lingüística que sumen, aproximadament, uns 230 milions de
pessetes i que afecten als 350 milions d'inversions
immaterials en normalització lingüística, que encara avui el
Govern no ha decidit. Són esmenes, en tot cas, de
materialització, -consells, podríem dir-, transferències als
ajuntaments, transferències per als programes pilot de
normalització lingüística, suport a la producció discogràfica
en català, les televisions locals exclusivament en català, les
publicacions locals exclusivament en català, l'exhibició de
les pel•lícules en català, l'ensenyament de català per
estrangers a les escoles d'adults, suport a les fires del llibre
en català a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, -com
ja es fa a l'illa de Mallorca-, campanya de normalització
lingüística en el món de l'esport i en els ambients juvenils,
la senyalització en català (...) lògicament en la quantitat
destinada de tots els (...) de les Illes Balears, la campanya de
retolació comercial informativa en català, un estudi
toponímic molt urgent i la seva divulgació que és una cosa
que no han de fer els consells insulars, lògicament, si és
matèria de normalització lingüística i el Govern té aquesta
responsabilitat, l'assessorament lingüístic telefònic com a
una altra mesura positiva, que el centre d'autoaprenentatge
de català es faci la prova a Menorca enlloc de Mallorca com
va anunciar el conseller pertinent, -alguna cosa que sigui,
almanco, a les illes de fora, que es faci l'intent, la prova, la
primera passa-, i programes de normalització lingüística a
l'administració de Justícia per una quantitat d'uns 30 milions
de pessetes.

Després, hi ha una altra esmena de 30 milions de
pessetes per a l'inici de la creació d'una escola de teatre de
les Illes Balears. Creim que és fonamental aquesta matèria,
iniciar, crear un procés tendent a açò.
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Una altra partida de 60 milions per incrementar les
transferències als consells insulars per promoció esportiva, per
promoció de l'esport i compliment de la Llei balear de l'esport,
que obliga però no dóna. Una partida de 20 milions per beques
per esportistes de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera,
exteriors, per accedir en igualtat de condicions a l'Escola de Vela
de Cala Nova, una altra de 20 milions pel suport a les
federacions que promouen esports minoritaris, -moltes vegades
són minoritaris per la falta de suport econòmic i de llançament-,
també, una altra per incrementar un cent per cent les ajudes dels
desplaçaments dels esportistes, -és una esmena comuna a tots els
grups-, que incrementa un cent per cent les ajudes enguany
previstes pels desplaçaments dels esportistes dins el territori
balear per competicions federatives, per competicions oficials.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Presentam a les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, 6344,
6347, 6301, 6302, 6298, 6300, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308,
6309, 6310, 6311, 6333, 6373, 6374, 6303 i 6346. Sr. Pons, té la
paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Són, aproximadament, una vintena
d'esmenes agrupables en quatre blocs, el primer bloc fa
referència a infraestructures, el segon a iniciatives orientades a
fer possible que els ciutadans de les Illes Balears es coneguin una
mica millor entre ells, el tercer bloc d'esmenes és el més
nombrós de tots i fa referència a la normalització lingüística,
finalment, el quart fa referència a l'esport.

El primer apartat és una proposta perquè el Govern balear es
comprometi en la creació d'una xarxa de teatre de titularitat
municipal, bona falta fa a nivell d'illes a poblacions de
demografia mitjana, que són imprescindibles perquè, després, a
través d'aquesta xarxa de teatres es pugui generalitzar una oferta
teatral i d'actes musicals que es faci en les condicions tècniques
idònies.

Un segon bloc són, exactament, dues esmenes que, com he dit
fa un moment, pretenen incrementar el coneixement entre els
ciutadans de les diferents illes del nostre país. Pensam que aquest
coneixement, sobretot, es pot aconseguir, -a més a més,
evidentment, de les relacions personals-, a través de l'intercanvi
cultural i proposam la creació d'una espècie de programa de
turisme cultural per a escolars, que permeti que els estudiants de
cadascuna de les illes coneguin les altres illes en un moment
determinat de la seva vida escolar. Una segona cosa que
proposam, que té un cost molt assequible, seria que cadascuna de
les illes s'edita la seva corresponent enciclopèdia, gran
enciclopèdia de Mallorca, enciclopèdia de Menorca,
enciclopèdia d'Eivissa i Formentera. La proposta seria que el
Govern balear destinàs una quantitat per fer possible que a cada
biblioteca pública de cada illa hi hagués les enciclopèdies de les
altres illes. Creim que seria, més enllà del valor simbòlic que té,
una mesura pràctica de fomentar aquest coneixement que creim
que encara és insuficient.

El tercer bloc és un paquet de propostes de normalització
lingüística. La intenció és posar noms i llinatges als 300
milions destinats a normalització lingüística, que a nosaltres
ens semblen excessivament imprecisos. En definitiva, es
tracta de concretar programes i aquests programes farien
referència als sectors més necessitats d'intervencions perquè
presenten una situació de normalitat lingüística major,
població juvenil, àmbit del món de l'esport, mitjans de
comunicació audiovisuals, població castellanoparlant,
cinema en català, suport genèric, producció bibliogràfica i
fonogràfica, foment de l'ús social de la llengua, publicacions
periòdiques d'àmbit insular i suprainsular, programació en
català a les televisions insulars i catalans, campanya
interinstitucional, publicacions periòdiques en llengua
catalana d'àmbit local, pla de normalització lingüística per
a les zones amb major densitat de castellanoparlants com
pot ser Palma, Badia de Palma i determinades zones
d'Eivissa, música (...), etc. Totes aquestes mesures són
mesures que creim que concreten els possibles programes
d'intervenció a l'àmbit de la normalització lingüística.

Finalment, hi hauria un quart bloc que, bàsicament, va
orientat a crear una partida relativament notable per
fomentar des d'ara mateix l'esport universitari, que permetés
afrontar la Universiada del 99 amb unes certes perspectives
de participació illenca i, a la vegada , permetés que aquest
món de la Universitat s'aproximés més a l'esport i
s'intensifiquessin totes les activitats que, fins ara, en aquest
terreny, s'han anat fent. Aquestes serien, molt resumides
ràpidament, les esmenes i els seus continguts bàsics.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per defensar les esmenes 6540,
6551, 6552, 6469, 6470, 6468, 6439, 6438 i 6440, del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Teniendo en cuenta lo avanzado
de la hora y lo apretado del trámite, voy a tratar de resumir
la defensa de las enmiendas que me han correspondido a
tres en concreto. Dos están cargadas de simbolismo, de un
simbolismo que creo necesario, como se verá en su
momento, otra, cargada de necesidad como también espero
que se vea, que suscite el interés del grupo mayoritario de
la Cámara, y reconsidere su postura generalmente negativa
hacia las enmiendas, llegando a votar favorablemente a la
misma.
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Decía que las dos primeras están cargadas de simbolismo,
para poder entender los motivos de presentarlas hay que entrar
en lo que se ha bautizado "tienda todo a cien" que constituye la
Dirección General de Deportes, "tienda todo a cien" porque de
115 partidas que hay, excluido el capítulo I, 62 son de 100
pesetas. Esto consiste, o tiene como consecuencia, situar los
presupuestos en un mundo críptico, oscuro, que dificulta el poder
saber en qué se va a gastar el dinero por parte de la conselleria y,
en concreto, por parte de la Dirección General. No tienen porqué
ocultarlo de esta manera. Vemos en el presupuesto de la
Dirección General de Deportes como piensan gastar solamente
100 pesetas en prensa, 100 pesetas en material informático,
energía eléctrica, etc., en agua, 100 pesetas, -lo cual es loable-,
en material deportivo sólo 100 pesetas, -lo cual no es loable-, en
atenciones protocolarias 100 pesetas, también, en reuniones y
conferencias 100 pesetas cuando piensan hacer el Congreso
Balear del Deporte, -con 100 pesetas realmente lo van a tener
difícil si va con esta partida, si va a otra partida, lo ignoramos,
porque no tenemos precisado en qué partida se encuentra-, sin
embargo, nos encontramos con que en estudios y trabajos
técnicos hay 4.708.000 pesetas, -serán los estudios y trabajos
técnicos necesarios para pasar el año con 100 pesetas de agua y
de luz-, en otros, 8.700.000 pesetas. No es serio encontrarnos
todas las partidas de 100 pesetas y luego que la partida más
importante de deportes sea "otros".

Lo mismo nos encontramos con el Príncipe de España que
pasa a ser la ciudad de los prodigios, puesto que con sólo 100
pesetas de agua y de luz también se mantiene, tristemente con
100 pesetas de material deportivo y solamente 100 pesetas de
productos farmacéuticos. En Cala Nova sucede exactamente lo
mismo. Todo ello nos lleva a plantear un par de enmiendas,
como digo con carácter simbólico. La primera de ellas es la 6469
en la cual pedimos que se den de baja 25 pesetas en la partida de
estudios y trabajos técnicos, y esas 25 pesetas se pongan en la
partida correspondiente a prensa para que, por lo menos, puedan
comprar un periódico. No sabemos si nos harán caso o no, pero
creemos que es importante que quede constancia de como se
hacían los presupuestos en la IV legislatura de esta comunidad,
tercer gobierno, segundo proyecto presupuestario.

Bien, la segunda enmienda, la 6470, pretende dar de baja del
capítulo "otros" 100.000 pesetas para pasarlas a suministro
eléctrico de la Dirección General. Con ello pretendemos que
tengan asegurado el suministro para que puedan leer el periódico
que compraran con las anteriores 25 pesetas y para que puedan
hacer los presupuestos del próximo año con más luz de lo que
han hecho en este año. Se nos puede decir que estas partidas se
hacen así porque existe una vinculación entre las mismas, son
partidas vinculadas, etc. Esto nos valdría para un año en el que
se empieza, se abre una partida, etc., incluso para un segundo,
pero cuando ya llevan varios años haciéndolo así, ya no es una
excusa.

Decía que había una tercera enmienda, que tenía interés
especial en defenderla de una manera remarcable, que es la
6468. Pedimos que se den de baja 50 millones de la partida
6400 dedicada a grandes acontecimientos deportivos y que
se dé de alta en la 48003 o, quizá seria técnicamente más
correcto, en la 48000. Pero, en fin, ¿qué pretendemos con
ello? Con ello pretendemos que parte del dinero que se
dedique a grandes acontecimientos pase a cubrir y a
asegurar los desplazamientos interinsulares de los
deportistas de las Islas Baleares. ¿Que pueden quitar el
dinero de grandes acontecimientos?, lo pueden hacer, no
queremos decir que no hagan grandes acontecimientos, está
muy bien que hagan grandes acontecimientos, hay algunos
que incluso este año tienen previstos como la eliminatoria
de la Copa Davis que les hemos de felicitar por haberla
conseguido en las condiciones como lo han hecho, pero hay
otros que creemos que podrían evitar. Para entender cuáles
podrían evitar, y para dar algún consejo acerca de los que
pueden evitar, hemos cogido la relación de grandes
acontecimientos, grandes acontecimientos, insisto, que
integraron esta partida el año pasado. Así, contamos con
algunos como ayuda económica para la señora x, 320.000
pesetas, no es un gran acontecimiento económica, estas
cosas las podrían reducir; un torneo de ajedrez de 75.000
pesetas, o falta dinero o falta acontecimiento para ser un
gran acontecimiento deportivo; la ayuda a un club de barrio
de Palma de 600.000 pesetas tampoco es un gran
acontecimiento deportivo y tampoco es un gran
acontecimiento deportivo, por ejemplo, "el mantenimiento
e instalaciones de la Sociedad Hípica de Amigos del Noble
Bruto", para lo que se emplearon 612.000 pesetas el año
pasado.

Es decir, estas cosas, -no quiero ser exhaustivo-, podrían
eliminarlas y ¿dónde dedicar el dinero?, dedicarlo a los
transportes, a ayudar en los desplazamientos interinsulares.
El año pasado, según su propia información, les solicitaron
71 millones de pesetas y concedieron 23 millones de
pesetas. Pues, ese déficit, esa diferencia, es la que tendrían
que solucionar. Tengan en cuenta que después de
transferidas las competencias al consell insular de Mallorca,
de Menorca i de Ibiza, con lo que se han quedado ustedes
realmente, con lo principal que se han quedado ustedes, es
con el agua, con el agua que tienen que pisar los deportistas
o pasar por ella, para ir de una isla a otra y que, quizá, es
uno de los costes más elevados que tienen nuestras
competiciones. En estos desplazamientos creemos que tiene
que haber una tarea prioritaria del Gobierno, evitar que eso
sea un coste que impida que haya competiciones de carácter
balear, o que esas competiciones de carácter balear sean
vistas con muchas reticencias por parte de nuestros
deportistas. Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per fixar la posició, Sr. Juaneda, té vostè
la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. D'aquest grup d'esmenes,
nosaltres estaríem disposats a aprovar-ne algunes d'elles, em
referiré a aquestes abans d'entrar a argumentar perquè
rebutjam les esmenes a les quals no donaríem suport.
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L'esmena 6710, d'Esquerra Unida, relativa a promoció i
suport a fires de llibres en català que es realitzen a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera, i del conjunt de les illes a
l'exterior, consideram que és una actuació interessant per a la
promoció de les obres en llengua catalana, però no podem
acceptar l'afectació de 20 milions de pessetes. Per tant, nosaltres
proposam una transacció que suposaria afectar 3 milions de
pessetes a aquesta finalitat, enlloc dels 20 proposats pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida. Si accepten aquesta transacció,
rebrà el nostre vot favorable.

El Grup Parlamentari Socialista proposa, a una altra esmena,
la realització d'un pla d'actuació preferent a les zones a les quals
es donen els més baixos índexs de normalització lingüística i que
contenen un major nombre de població, com és el cas de la Badia
de Palma, Calvià, Eivissa i les zones costaneres de Mallorca,
però no indica l'esmena 6552, que és la que planteja aquesta
qüestió, l'import que es vol afectar. Si accepten vostès una
afectació de 16 milions de pessetes, en el benentès també que
aquesta actuació es durà terme dins els plans pilot de
normalització lingüística amb els ajuntaments, l'esmena també
rebrà el vot favorable del nostre grup.

Quant a les esmenes 6304, del PSM, i 6725, d'Esquerra
Unida, amb les quals es pretén afectar 15 i 10 milions
respectivament per donar suport a les sales de cinema que
exhibeixin pel.lícules en llengua catalana, nosaltres acceptaríem
aquesta actuació, així com també la imputació pressupostària que
es fa, però consideram que la quantitat que es pot destinar en
aquest moment a aquesta finalitat hauria de ser de 5 milions, atès
que es tracta d'una primera experiència en aquest sentit. Si volen
vostès acceptar aquesta transacció donaríem suport a l'esmena.

Una altra de les esmenes del Grup PSM que nosaltres
estaríem disposats a votar a favor és la 6302, relativa a la posada
en marxa d'un pla de normalització lingüística en l'àmbit de
l'esport, però també en aquest cas plantejam una transacció
referida a l'import, que nosaltres fixaríem en 4 milions en lloc
dels 10 milions proposats pel seu grup. 

Per últim, i en relació a aquestes esmenes que he dit que
nosaltres podríem votar a favor, vull dir que s'accepta la número
6831, del Grup Mixt, que pretén afectar 3 milions de pessetes al
suport per ús del català a l'administració de Justícia, clarificant
que la partida afectada, que no s'indica a la pròpia esmena,
correspon al subconcepte 64000, subprograma 455201, centre de
cost 13201, que a l'esmena no s'especificava quina era la
imputació pressupostària.

Sobre la resta d'esmenes, no em referiré a cadascuna de les
que votarem en contra, perquè ja ho vàrem fer en comissió, però
sí hi passaré un poc per damunt. A aquests subprogrames s'han
presentat moltes esmenes, sobretot per part del Grup d'Esquerra
Unida, però moltes d'elles són de poca quantia i un poc també, ho
hem de dir, de cara a la galeria, perquè en molts de casos suposa
incidir en actuacions que el Govern du a terme o té previst iniciar
properament, tal com ve reflectit -i vostès el coneixen- en el
document pressupostari, en l'apartat d'objectius i activitats de
cada subprograma.

En molts d'altres casos el problema, com també en altres debats,
són les baixes proposades. Ja sé que no agrada que nosaltres
justifiquem els nostres vots contraris a determinades
esmenes argumentant que les baixes no són possibles, però
no es poden detreure recursos de partides que donen
cobertura a actuacions que per al Govern i per al nostre grup
són prioritàries i a les quals no podem renunciar. Per açò dic
que són esmenes tal vegada un poc de cara a la galeria,
perquè no poden ser aprovades en el sentit aquest que les
baixes són inviables. També hi ha esmenes que corresponen
a matèries i actuacions transferides als consells insulars,
amb la corresponent llei d'atribució de competències. Per
altra banda hi ha diferents esmenes que pretenen
incrementar la dotació als consells insulars per l'exercici
d'aquestes competències, però, com saben vostès i com s'ha
debatut també a altres debats, el mecanisme de revisió del
finançament de les competències no es tramita esmenant el
pressupost, i açò no té cap fonament ni cap suport legal.

Hi ha un seguit d'esmenes que fan referència a diverses
actuacions en matèria de normalització lingüística. Algunes
d'elles, com he anunciat al principi, podran tenir el nostre
suport, però en definitiva creim que és el Govern, que és la
Conselleria la que ha de fixar les actuacions que en cada cas
creguin que han de produir el millor resultat, és la
Conselleria la que ha d'establir les prioritats i les línies
d'actuació, i d'assignar els recursos a les diferents accions.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí. Per altra banda vull referir-me a la intervenció del
Grup Socialista. No deixa de ser significatiu que centri i que
consumeixi tot el seu temps d'intervenció en dues esmenes
que nosaltres ni tan sols consideràvem, per l'anecdòtiques
que eren; i crec que tal vegada s'ho hauran passat molt bé
amb les bromes i la ironia sobre aquestes esmenes, però
crec, com dic, que és significatiu que consumeixin el seu
temps en defensar dues esmenes que no tenen cap contingut,
i que no es justifiquen de cap manera des del moment que
tots saben que els crèdits estan vinculats, que l'import que
destinarà la Conselleria a comprar diaris no crec que sigui
una qüestió importantíssima per al futur de la nostra cultura
o del nostre esport, i per tant crec que és poc edificant que
consumeixin el seu temps, com dic, en defensar esmenes
realment anecdòtiques.

En definitiva, i sense entrar en major detall, vull dir que
votarem contràriament a totes les esmenes, excepte aquelles
a les quals he anunciat transaccions, i aquelles a les quals he
anunciat que votaríem a favor. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

Passam al debat número 11, de totalitat i globalitat, secció 14,
Conselleria d'Economia i Hisenda, secció 34, deute públic, i
noves seccions, Consell Econòmic i Social i Sindicatura de
Greuges. Hi ha presentada una esmena per part del Grup
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, que és la 6695. Sra.
Margalida Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena molt senzilla, de 20
milions de pessetes, per a la realització d'estudis estadístics
relatius a la realitat social de les Illes Balears, perquè pensam
que després de la revisió del padró municipal del 96 és el
moment adequat perquè aquesta conselleria dediqui esforços i
recursos a la realització d'aquests estudis que ens apropin molt
més a tot allò que significa la realitat social de les nostres illes.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
PSM hi ha presentades les esmenes 6275, 6276 i 6277. Sr.
Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Presentam aquestes tres esmenes, la
primera de les quals fa referència a les competències assumides
per la Comunitat Autònoma en matèria del joc. L'Administració
del Govern balear rep uns ingressos en concepte d'impost sobre
el joc, i mitjançant els quals com més es juga més ingressos es
perceben, en funció dels imposts que es devenguen. Pot ser una
aparent contradicció, però precisament es grava el joc pels
efectes perniciosos que pot tenir, perquè fins i tot en algunes
persones arriba a ser una vertadera malaltia. Aleshores nosaltres
proposam que una part d'aquests ingressos es destini
efectivament a prevenir els efectes nocius del joc, és a dir la
malaltia coneguda com a ludopatia, i per tant hem proposat
destinar 5 milions de pessetes per a la realització d'una campanya
de prevenció i de conscienciació dels efectes perniciosos del joc
per combatre la ludopatia. De cada dia són més les persones
afectades per distints jocs que es practiquen -no ens volem referir
a cap d'ells-, i seria molt interessant que una part d'aquests
ingressos, una petita part, es destinàs precisament a prevenir un
joc en excés que fins i tot provoca malalties en algunes persones,
bastants de persones.

A la segona esmena no posam quantitat, és una esmena
d'afectació, perquè pensam que seria molt útil que per
primera vegada, i des dels recursos tècnics i humans que té
la Conselleria d'Economia i Hisenda, es realitzi un informe
definitiu sobre allò que es coneix vulgarment com la
balança fiscal, és a dir la diferència entre el que tributam els
ciutadans de les Illes Balears a les distintes administracions,
tant ajuntaments com Administració autònoma i
Administració de l'Estat, i el que percebem tots els
ciutadans de les Illes Balears en concepte d'obres
d'infraestructures de totes les administracions. Hi ha hagut
alguns treballs, tant de particulars com de partits polítics, i
fins i tot de la Conselleria d'Economia i Hisenda, però
pensam que no eren treballs realitzats amb el rigor que es
mereix, i a l'hora de plantejar reivindicacions a davant
l'Administració de l'Estat, seria molt útil anar-hi amb unes
dades fiables, rigoroses, amb uns estudis profunds i ben
contrastats, que demostrassin allò que el sentit comú ens
indica, i és que la balança fiscal de les Illes Balears amb
l'Estat espanyol resulta molt negativa per a les Illes Balears.
De fet hi ha qui l'ha quantificada amb un percentatge sobre
el producte interior brut, el Sr. Miquel Alenyar,
precisament, que encara no fa dos mesos que el vaig sentir
a una conferència que en parlava, que quantificava el dèficit
de la balança fiscal de les Illes Balears respecte de l'Estat
espanyol en un 6,5% aproximadament del nostre producte
interior brut. Per tant seria una xifra elevada, molt
significada i digna de tenir en compte, i pensam que ens
armaria de recursos, ens carregaria de justícia a l'hora de
plantejar reivindicacions com un finançament més just o un
règim econòmic i fiscal diferenciat.

I finalment, també presentam una tercera esmena que
hem recuperat després d'uns anys de no presentar-la, però
que tenguérem algun debat interessant amb l'entranyable Sr.
Forcades, sobre la necessitat de presentar els pressuposts de
l'Administració de la Comunitat Autònoma amb suport
informàtic. Jo record les primeres intervencions
apassionades que el Sr. Forcades va tenir sobre la telemàtica
i les inversions que havien de fer les Illes Balears per anar
cap al sector quaternari, i aleshores jo trob un anacronisme,
així com estan totes les taules dels diputats carregades de
papers, i jo crec que així com evolucionam aquest projecte
del Parc BIT, d'aquí a cinc o sis anys, si encara som aquí,
tendrem una pantalla a davant i no hi haurà ni un paper,
simplement veurem passar les esmenes, i ens situarem dins
els laberints dels pressuposts del Govern balear per saber si
ens hem passat d'una baixa a una determinada partida o no.
Jo crec que el Govern hauria de començar per predicar amb
l'exemple, i si realment volem ser l'avançada d'Europa en la
informàtica, haurien de començar per presentar-nos els
pressuposts, en lloc de tants de toms, jo sacrificaria un
exemplar dels deu o dotze toms, i el canviaria per un
disquet. Per tant, si se'ns lliurava un disquet l'any que ve
estaríem molt contents, i aquesta és la proposta que els feim.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista hi ha presentades les esmenes 6515,
6514, 6659. Sr. Quetglas, té vostè la paraula.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. No insistiré en el contingut de
l'esmena 6559, que és de totalitat a la secció 34, deute públic, per
innecessari. Els arguments ja han estat exposats avui de matí en
el debat del text articulat del projecte de llei.

Les altres esmenes impliquen la introducció de dues noves
seccions, la corresponent al Consell Econòmic i Social i a la
Sindicatura de Greuges. Tretze anys d'autonomia, senyores i
senyors diputats, reclamen arrodonir l'estructura institucional de
la nostra comunitat autònoma amb dues institucions que són un
paradigma, un exemple d'allò que és una democràcia moderna i
avançada, una institució de participació, representativa, de diàleg
social com és el Consell Econòmic i Social. És una paradoxa que
després de molts d'anys que la nova secció Consell Econòmic i
Social ha figurat sempre als pressuposts, això sí, amb una
quantitat simbòlica, expressant la voluntat de posar en marxa
aquesta institució el primer any en què la nova imatge que
projecta el Govern ens parla de diàleg social, convoca diàlegs
socials, desenvolupa almanco en aparença un diàleg social,
aquest any precisament és el primer en què aquesta presència
simbòlica del Consell Econòmic i Social cau dels pressupostos
i desapareix com a secció pressupostària que li correspon. És una
paradoxa, és una casualitat, és un oblit sense intenció? En
qualsevol cas ara hi ha l'oportunitat de rectificar-ho. Però el
Consell Econòmic i Social hauria d'estar dotat com a reflex no ja
d'una voluntat política de posar-ho en marxa al llarg de la
legislatura a través de qualsevol mecanisme extrapressupostari
que permeti dotar-lo, sinó com a compromís ferm d'aquesta
cambra que aquesta institució pròpia, com dic, d'una democràcia
moderna i representativa s'endegui al llarg de l'exercici de 1997.

La Sindicatura de Greuges, jo crec que si hi ha una
administració autonòmica que reclama, que necessita un síndic
de greuges, és la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La
Llei de la Sindicatura de Greuges està aprovada; no hi ha
absolutament cap raó per la qual no s'hagi de posar en marxa la
Sindicatura de Greuges. Si no es posa en marxa s'ha de justificar,
i ben justificat, el perquè. És estrictament necessari, és una
obligació legal que tenim, de posar en marxa la Sindicatura de
Greuges; i això significa que en aquest pressupost també hi
figuri, i no simbòlicament, sinó dotada amb una quantitat de tal
manera que es pugui posar en marxa, com a compromís d'aquest
parlament, al llarg de 1997. Aquesta comunitat autònoma,
lamentablement, ha produït suficients episodis que reclamaven
la presència d'un síndic de greuges; es reclamava una vigilància
sobre l'objectivitat a les proves d'accés a la funció pública, sense
anar més enfora, processos de selecció de personal de
l'administració de les empreses públiques, la vigilància sobre les
accions de les empreses públiques en matèria de persecució
sindical -n'hem parlat en aquest parlament-, això també seria
objecte del Síndic de Greuges; també la tradicional vigilància als
col.lectius afectats per una especial relació de submissió en
relació a l'administració pública, sigui autonòmica, sigui central;
els presos, els marginats, els immigrants il.legals reclamen,
necessiten un síndic de greuges d'aquesta comunitat autònoma,
i jo crec que des d'aquest parlament seria bo llençar el missatge
a la societat que volem, com a part del procés de regeneració de
la vida política d'aquesta comunitat autònoma, posar en marxa
aquestes dues institucions: el Consell Econòmic i Social per
donar institucionalització al diàleg social que, almanco
nominalment, des del Govern es defensa; i la Sindicatura de
Greuges com un element de defensa del més feble davant la part
més forta, que sempre és l'Administració. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició, Sra. Salom, té
vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Quant a l'esmena que defensava en aquests darrers
moments el Sr. Quetglas, del PSOE, he de dir que el nostre
grup està perquè es creï el Consell Econòmic i Social, que
ho hem dit en reiterades ocasions, però que serà el moment
decideixi la seva creació quan es posarà en marxa, i no fa
falta acceptar aquesta esmena avui, en aquests moments, a
través d'una esmena al pressupost perquè al llarg de 1997,
quan el Govern ho consideri oportú, hi ha el compromís que
es posarà en marxa el Consell Econòmic i Social.

I el mateix passa amb l'esmena de la creació del Síndic
de Greuges. Estam d'acord que s'ha de posar en marxa el
Síndic de Greuges, hi ha un compromís que primer
nomenarem el Síndic de Comptes, i la passa següent serà
nomenar el Síndic de Greuges. Que no hi hagi una partida
en el pressupost de l'any que ve no significa que dins l'any
97 no es posi en marxa aquesta figura tan important, que
desenvoluparà, creim nosaltres, el nostre autogovern, com
és la Sindicatura de Greuges.

Després hi ha una esmena del PSM, la 6275, que el Sr.
Sampol ha defensat d'una manera com a molt entusiasta,
respecte a fer una campanya de conscienciació per combatre
la ludopatia, que és un problema avui per avui dins la nostra
societat, perquè es fomenta molt el tema del joc, i nosaltres
compartim la seva opinió, i en aquest sentit acceptarem la
seva esmena.

Respecte a l'esmena d'Esquerra Unida, de destinar 20
milions de pessetes per fer un estudi estadístic sobre la
realitat social de les Illes Balears, a la nostra manera
d'entendre ja hi ha a través de l'Institut Balear d'Estadística
tota una sèrie de programes i d'actuacions on es contempla
l'objectiu d'aquesta esmena, amb la qual cosa no li donarem
el nostre suport, perquè creim que ja dins el programa
d'actuació de l'Institut Balear d'Estadística ja està previst fer
aquest tipus d'estudis i anàlisis sobre la realitat social.
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I per acabar, Sr. President, vull dir que l'esmena 6276, també
presentada pel PSM, de realitzar un informe sobre la tributació
a les nostres illes, sobre la balança fiscal, és una esmena
d'afectació, zero pessetes; nosaltres li proposaríem una
transacció, que és en aquest cas una afectació, i li votaríem, com
és natural, afirmativament, i és secció 14, centre de cost 14201,
subprograma 612101, subconcepte 640000, amb una partida
d'alta de 3 milions de pessetes per poder efectuar aquest estudi
sobre la balança fiscal a la nostra comunitat autònoma. I per part
meva, Sr. President, res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Passam al debat número 12 de totalitat, secció 15, Conselleria
de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral, i l'empresa
pública Sefobasa. Hi ha presentada esmena a la totalitat per part
d'Esquerra Unida, la 6809. Sr. Grosske, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Telegràficament, perquè se suposa que, d'acord amb les
previsions de la Presidència, d'aquí a cinc minuts hem de votar.
Per tant hauré de desfer el pressupost de la Conselleria en tres
minuts. Efectivament el pressupost d'aquesta conselleria respon
a un nou organigrama en el marc del Govern autònom,
organigrama teòricament correcte des del nostre punt de vista, és
a dir una conselleria que integri ordenació del territori i medi
ambient, i amb una dotació pressupostària certament voluminosa,
de 12.000 i busques milions de pessetes. No obstant això
presentam aquesta esmena a la totalitat, bàsicament i de manera
molt esquemàtica, perquè consideram que en les línies
estratègiques que li són més pròpies i en la seva traducció
pressupostària no encerta ni amb el diagnòstic ni amb les
solucions ni amb les prioritats pressupostàries establertes. I deix
de banda un aspecte importantíssim des del punt de vista
d'ordenació del territori i el medi ambient, com és el tema de la
planificació territorial, perquè en definitiva té poca
transcendència de caràcter pressupostari, i per tant sí em centraré
en aquells aspectes que pel seu cost econòmic tenen aquesta
traducció pressupostària més significativa.

En aquest sentit en un tema estratègic com el tema de l'aigua
òbviament les consignacions pressupostàries responen a un
política de la Conselleria que nosaltres no compartim, segons la
qual la solució a llarg termini per a aquest problema es
fonamenta bàsicament en la construcció de dessaladores d'aigua
marina, combinades amb solucions ara mateix de caràcter
excepcional i transitori, en virtut de convenis amb altres
institucions com pugui ser l'operació vaixell que, per diversos
motius i no només el conjuntural de la darrera metereologia,
nosaltres tampoc no compartim, i combina això amb un
insuficient esforç pressupostari, per exemple en matèria de
depuració terciària o arranjament de la xarxa de distribució. Cosa
que, d'altra banda, exigiria en el cas de la depuració terciària, no
només recursos i per tant tractament d'aigua d'aquestes
característiques, sinó també aplicació de mesures
administratives, amb contundència, amb rigor, que de qualque
manera impulsassin la utilització efectiva d'aquesta aigua així
depurada.

Amb el tema de l'energia nosaltres no compartim les
solucions que amb una o altra versió segurament
contemplarà el Pla energètic; solucions que suposaran
despeses de 40, de 50 de 60.000 milions de pessetes a una
comunitat autònoma on la partida destinada a estalvi
energètic i a energies no renovables és de 100 milions de
pessetes; és a dir, des del nostre punt de vista, caldria un
esforç molt major en el tema de l'estalvi energètic, de
l'optimització de la utilització de l'energia, de la utilització
i potencialment de les energies no renovables i tal vegada
així ens estalviaríem solucions que, en lloc de 100 milions,
ens costaran 40, 50, 60.000 milions de pessetes. De totes
maneres també vull dir, amb descàrrec de la conselleria i
dels seus pressuposts, que aquests tipus d'elements com
l'aigua i l'energia tampoc no els pot arreglar la conselleria
amb la seva política, és a dir, van lligades a un model global
de creixement econòmic i, en definitiva, mentre la
conselleria cregui que l'únic que ha de fer en aquesta
matèria és satisfer la demanda que hi ha i fer, per tant,
política de gestió de l'oferta, lògicament, no té altre horitzó
que practicar les polítiques que està practicant.Seria una
altra orientació en la política de la conselleria però
combinada amb una altra orientació de l'acció de govern en
el seu conjunt la que podria donar solució a llarg termini a
aquests problemes de caràcter estratègic.

En el tema de residus, la veritat és que a part d'un
objectiu que és l'adequació del Pla director de residus per tal
d'introduir criteris de recollida selectiva i reciclatge, etc., no
hi ha altra cosa, és a dir, no hi ha doblers prevists per
impulsar reciclatge i compostatge, que ja el propi Govern de
l'Estat, a part d'una política de promoció infumable
d'incineració que nosaltres, és evident, no compartim, des
del propi Govern de l'Estat s'impulsen polítiques actives a
favor del reciclatge i del compostatge. Aquests pressuposts
queden, per tant, obsolets respecte del que és el tractament
de residus globalment considerats, però més encara amb les
línies legislatives que surten endavant impulsades, per cert,
pel propi Govern del Partit Popular.

El programa 4322, el del Parc Bit, la veritat és que ni
tenim clar què pinta excessivament en aquesta conselleria,
respon a una estratègia per a nosaltres equivocada d'impuls
de la innovació tecnològica, amb un esperit de polígon
industrial, traslladat a polígon de tecnologia avançada quan,
precisament, la tecnologia avançada, entre d'altres
característiques té que no necessita polígons per al seu
desenvolupament. Per tant és bàsicament una operació que
nosaltres pensam que està inclosa dins aquesta conselleria
però crec que per reforçar un caràcter que no té, que és un
caràcter, supòs, d'urbanització ecològica i supermoderna i
superadaptada a les noves sensibilitats, quan en realitat és
una operació urbanística que el que fa és destruir territori
rústic d'una manera innecessària; i és un element estratègic,
no és quantitativament important els 300 milions de
pessetes de la conselleria, però sí estratègic i emblemàtic,
amb el qual estam absolutament en desacord.
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Hi ha també, per acabar ja, insuficiències importants a
programes que per a nosaltres són sensibles, com educació i
promoció medioambiental 46 milions; parcs naturals, àrees
recreatives i finques públiques 259 milions, del qual, per cert, no
ho tenc massa clar, crec que ha sortit l'increment del 07, no ho
tenc massa clar; és a dir que encara aquesta esmena transaccional
que s'ha admès per pragmatisme i amb gran dolor del nostre cor,
per cert, perquè ha obligat a fer decaure les que a nosaltres ens
hagués interessat posar... En fi, és un altre tema.

Després, hi ha, en aquest pressupost de la conselleria, una
equivocació, que és compartida per altres conselleries i per
diversos programes al llarg de tot aquest pressupost, que és la
transferència directa a ajuntaments per a planificació municipal,
per exemple per a recursos infraestructura, rehabilitació, el que
es coneix com Pla mirall, quan en realitat nosaltres pensam que
l'organisme adequat per establir polítiques de cooperació
municipal, per ajudar els ajuntaments a fer planificació
municipal o per fer determinades infraestructures no és el
Govern autònom, és el consell insulars, i aquests transferències
haurien de ser als consells insular perquè, juntament amb els
recursos de què ja disposen, duguessin endavant aquestes
polítiques de cooperació. Moltes gràcies.

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, s'hi manté l'esmena 6399. Per fer-ne la
defensa, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Nosaltres tenim una incompatibilitat amb aquesta secció i, per
tant, hi presentam una esmena a la totalitat-.

En primer lloc, compartim en gran mesura, una coincidència,
amb el que proposa la memòria respecte de la concessió o el
propòsit d'apostar per la sostenibilitat, el que passa és que trobam
que és una declaració fraudulenta tan bon punt com analitzam les
partides i quin és el reflex en pressupostari real d'aquesta
declaració de principis.

En primer lloc, en ordenació del territori. Les directrius
d'ordenació del territori ja denunciaven, ja aclarien, que es
multiplicava per quatre la capacitat de població si s'executen
tots els urbanitzables, tota la capacitat de creixement
urbanístic actualment existent, i denunciava la
insostenibilitat del model de la reurbanització en sòl rústic.
Què hem vist de la política de la conselleria? Zero mesures.
El PP està en contra de desclassificar territori a Calvià, dóna
suport a noves urbanitzacions, aquesta setmana Els Pujols
i Sa Talaiola, el Parc BIT és una situació sui generis
d'urbanització, i ens deia el Sr. González i Ortea que el
Govern no prohibirà construir, una cosa és prohibir
construir i l'altra crear nous urbanitzables i fomentar aquesta
construcció. Nosaltres creim que és un error i que el que no
es pot fer és continuar creixent al mateix nivell. S'utilitza
una coartada, que són les indemnitzacions milmilionàries,
nosaltres creim que és un error, primerament perquè s'obvia
el fet de la necessitat que hi hagi compliment de deures
urbanístics, cessió, equidistribució i també la urbanització
efectiva, però no ens estranya perquè el propi Govern, com
denunciàvem avui al matí, ho té present a l'hora de valorar
la plusvàlua del Parc BIT, que només per una ratlla, per una
determinada actuació de caràcter merament planificador, ja
considera que s'ha generat una plusvàlua, és a dir, han
especulat amb el propi territori. A Calvià, qui hi paga
aquestes indemnitzacions milmilionàries és l'ajuntament i,
així i tot, no li donen suport. I és que considera la
conselleria que és correcte que s'hauria d'implementar tot el
Pla general d'ordenació urbana de l'any 91? Però és que no
hi veim ni una sola pesseta dedicada a aquestes
desclassificacions, no ja mils de milions, alguna pesseta. La
Llei d'espais naturals preveia en disposicions transitòries o
addicionals, no me'n record, que hi hauria sempre una
partida pressupostària per cobrir aquesta necessitat.
Precisament, és aquesta mesura, aquesta previsió de la llei
d'espais naturals, la que dóna suport a algunes actuacions
judicials actuals que demanen indemnitzacions, com a
mínim, ja que es va obrir aquesta porta, compleixin i
prevegin aquesta partida. De fet, el Govern fa alguna
operació de cirurgia urbanística, hotels obsolets, poques
actuacions, però en hotels obsolets sí que hi ha alguna
actuació, el que no vol fer és urbanisme preventiu per evitar
aquests problemes, en comptes d'esbucar hotels que no
s'havien d'haver fet, no facem aquells que no s''hagin de fer
i encara ens sortirà més barat.

Nosaltres el que creim, Sr. Reus, és que aquest Govern
ens ha fet vessar moltes llàgrimes en matèria mediambiental
i amb aquests pressupostos no ens n'eixuga cap,
parafrasejant Shakespeare.

De recursos hidràulics, en parlarem en una altra esmena
a la totalitat, i tan sols li he dir que en aquest mateix nivell
de sostenibilitat no és presentable no considerar l'aigua com
un element limitatiu del creixement, sinó tan sols com a
mesures tècniques, com a mesures econòmiques, i només
com a mesures econòmiques ja seria prou greu perquè,
aquestes despeses milmilionàries, nosaltres les podríem
dedicar a d'altres necessitats que sempre són imperioses i
que no s'acaben mai.
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En matèria de residus, avui al matí, als diaris, el cinisme, vaig
utilitzar aquesta paraula a l'esmena a la totalitat, i jo crec que s'ha
de mantenir, el cinisme que practica el govern en matèria de
residus és que clama al cel. S'ha d'afavorir el reciclatge, diu la
memòria dels pressupostos; el conseller ens torna a dir ara fins
i tot que es posaran multes si no s'arriba al 50%, un percentatge
altres temps mític del que havia de ser el reciclatge, ara, multes,
no foment, multes; en comissió, el que ens va dir quan explicava
els pressupostos, no només que no hi havia cap partida per a
reciclatge, sinó que no modificaria el Pla director de residus
sòlids urbans fins que els consells insulars, concretament el de
Mallorca en aquest cas, no assumís totes les conseqüències
jurídiques, econòmiques, de responsabilitat penal, ens va dir,
penal, està en el Diari de Sessions, el tenc, responsabilitat penal.
Des del 94 se sol•licita per part del Consell Insular amb
insistència aquesta modificació i no arriba. Avui al matí se li
demanava que deixin que els consells insulars ho modifiquin,
tampoc. Confiam que arribi ja aquesta i que hi hagi una aposta
decidida per la minimització, per la reducció en origen i després,
òbviament, pel reciclatge, per la valorització. La Sra. Tocino,
Tirme, li demanen que deixi aquesta caparrudesa, tothom ja ha
dit que és anacrònic el model del cent per cent d'incineració i els
demanen que reflexionin i que tornin enrera aquesta previsió que
havien fet tot d'una. De totes maneres, aquesta caparrudesa i
aquestes ganes de desestabilitzar una institució ens duen un poc
a un carreró sense sortida; tant de bo es rectifiqui aviat.

Avui al matí fins i tot el Sr. Jaén ens feia un poc la impressió
que el PP era pioner en matèria de reciclatge i els del PSM érem
una colla de nou vinguts a aquesta matèria. L'apliqui. Tant de bo
que ens puguin fer aquest retret, però l'apliqui, no ho digui, facin-
ho.

Cap mesura per tancar abocadors, no hi hem vist previsió
pressupostària, o per a residus especials. De moment continuam
fent una política, diguem-ne, artesana de parcs verds, sense
despeses industrials i això tot i tenir un resultat, jo crec que,
diguem-ne pels recursos que hi hem posat, tenen un notable èxit,
evidentment és insuficient i de resultat molt modest.

Sostenibilitat vol dir també energia. El debat sobre l'energia.
No hi hem vist una aposta decidida per l'estalvi energètic, per
l'eficièncicia energètica i per les energies alternatives, se n'hi
parla, a les memòries, però no veim aquest reflex pressupostari
per voler ser avantguarda, per poder tenir postures avançades en
aquest sentit.

En un altre ordre de coses, deixant ja un poc la sostenibilitat,
demanam coherència i lleialtat en el repartiment
competencial. No hi pot haver unes partides d'urbanisme tan
elevades com les que hi havia abans de les transferències.
Deixin que l'urbanisme el gestionin els consells insulars i
que ho facin amb recursos suficient. Dotin els consells
insulars de recursos i deixin que exercir-los. Vostès facin
ordenació del territori, facin els plans directors, que és ben
necessari que els facin, i deixin que els consells facin
urbanisme, tant per cooperació, que és la competència
diguem-ne tradicional de les diputacions, com per
urbanisme, competència autonòmica cedida, els
planejaments els han d'avisar, els han d'ajudar, els han de
fomentar el propis consells insulars. Vostès no només
mantenen aquesta partida de 43 milions, sinó que en creen
una altra amb seu a Turisme per a adaptacions al POOT.
Estam creant un veritable desgavell. Confiam que sigui
també assenyats a l'hora de la cartografia perquè pactem
entre tots..., ja que seran moltes les institucions que l'hauran
d'utilitzar, i en tot cas enhorabona per fer una empenta a
aquest tema.

El Pla mirall, el mateix, consells insulars. Totes les
diputacions participen en 5B, en part el programa Foner II,
el Pla mirall (...) Les mateixes partides es venen en distints
paquets. Nosaltres li demanam una aportació als consells
insulars i que ens deixi treballar. el que no pot ser és que
vulguem embellir quan encara no hi ha sanejament en
determinats (...). (...) també aquesta partida del fons d'obres
i serveis. Facem sanejament.

Molt ràpidament, en espais naturals, hi hauríem de tenir
molta més adquisició de patrimoni. No demanam els 3.000
milions de Mondragó, però sí partides més sensibles que les
que hem trobat en aquests pressupostos. Li volíem demanar
on sortien ses Salines d'Eivissa, però veim que vostè ja ho
ha desmentit, i és que s'hauran de desmentir moltes altres
coses, perquè aquests pressupostos no donen cobertura a
gairebé res.

Protegir i gestionar la Serra de Tramuntana costa
doblers, garantir els accessos a totes les muntanyes, a tots
els cims i a les platges pot costar doblers, com pot costar
doblers crear àrees recreatives, i tot això no es fa amb els
recursos que nosaltres creim que hi tenen previstos.

Falta personal de guarderia forestal i s'ha de suprimir,
però no en fals, Sefobasa, s'ha de suprimir de veritat.

Hi queden molts de temes: rehabilitació de pedreres,
inversions en ports, en temes de litoral, i només per acabar,
Sr. President, el tema de torrents. El Sr. Rami ens deia tan
bon punt, com que no era Superman, que per ventura s'hi
havia equivocat, en no pressupostar els 3.000 milions del
conveni amb l'Estat, no hem aclarit si és que realment era un
error o no. Nosaltres, en tot cas, el que li demanam, i hi
tornam a insistir, és que aquests doblers han de venir a les
Illes Balears, confiam que sigui així i, en tot cas, sàpiga que
té el nostre suport per fer complir el pacta cum servanda amb
el govern central perquè aquest, si ha de ser fins i tot
pledejant, té el nostre suport per aconseguir-lo, creim que
aquests doblers, amb la situació dels torrents i la situació de
les inundacions, són importants i confiam que els recuperin.
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En tot cas, el global de la secció 15, el trobam absolutament
insuficient i, a més, mal plantejat com per donar-hi suport, els
demanam que el retirin i acceptin aquesta esmena a la totalitat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar les esmenes
presentades pel grup Parlamentari Socialista, que són la 6656 i
la 6582, té la paraula el seu portaveu, el Sr. Francesc Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Medi ambient, quin
millor tema per iniciar un nou dia parlamentari? Per primera
vegada una conselleria de Medi Ambient al debat pressupostari,
ja era hora pensam molts que reclamàvem aquest tipus de
denominació i d'agrupació de les competències disperses entre
diferents conselleries, però la nova denominació suposa més
esforç, més política mediambiental?, no, de fet, suposa una
disminució respecte de la suma de programes dispersos que
existia. Hi ha una nova sensibilitat ambiental en el Govern?, en
el pressupost per al 1997, no. Trobam, per exemple, dins aquest
pressupost l'objectiu territorial i ambiental tan important com és
Menorca reserva de la biosfera, als pressuposts del Govern, com
a prioritat o com a programa vertebrador de polítiques?, no l'hi
trobam. I la política de residus, li podem donar suport?, és
clarament insuficient, per una part tenim aquest posposar
contínuament la modificació del Pla de residus de Mallorca per
tal d'incloure i facilitar la inclusió del reciclatge i del
compostatge, que no hi hagi partides pròpies per impulsar
aquests sistemes als plans de les diferents illes, el fet que
Formentera continuï sense tenir un pla propi de residus sòlids
urbans, o que a Eivissa no es plantegin els requeriments exigibles
en matèria d'abocadors o que no hi hagi una política de control
sobre la qualitat del compost que es fa a Menorca, o, i creu que
prou important també, que res no hi hagi en aquest pressupost, a
pesar que ha estat un tema reiteradament debatut sobre la
restitució paisatgística o ambiental dels abocadors incontrolats
que han de ser necessàriament tancats.

Però és que no només hi ha residus sòlids urbans, hi ha altres
tipus de residus, residus tòxics i perillosos, residus especials que
tampoc no tenen propostes, programes, accions concretes dins
aquest pressupost. I a les Illes Balears, a cadascuna de les Illes es
produeixen aquest tipus de residus i necessiten un tractament,
depòsits per a residus especials, la gestió de residus, per
exemple, dels escorxadors, el reciclatge de les runes, dels
materials procedents de demolicions i d'obres, el tractament de
residus metàl•lics, dels cotxes, la rehabilitació de les pedreres, un
Pla director sectorial que du tants d'anys ja en fase d'elaboració
i que se suposa que s'aprovarà i que exigirà una gestió i se suposa
que l'organisme gestor d'aquest pla director sectorial deu ser la
Conselleria de Medi Ambient, a pesar que no s'hi troba cap tipus

de referència dins els programes de la seva conselleria. I és
una conselleria que continua dient-se i sent Conselleria
d'Ordenació del Territori. Des del 1987 esperam, des del
mes d'abril del 1987 que en vuit mesos se'ns posi a
informació pública l'avanç de les directrius d'ordenació
territorial, però si posàssim a zero el rellotge el dia que el
Sr. Reus va arribar a la conselleria, no a l'any 87, diríem que
també han passat molts de vuit mesos sense que aquest
avanç de directrius d'ordenació territorial s'hagi posar a
informació pública. El mateix Sr. Reus ja té la seva pròpia
història amb dates compromeses a pesar del poc temps en
termes absoluts que du a la conselleria, perquè el mes
d'octubre del 95 deia, "de maig a setembre del 96, ho vull
deixar clar, presentarem l'avanç de les directrius", això ja el
novembre del 96, el més passat, ens deia que "intentarem
que el gener o el febrer del 97 pugui sortir el primer
esquema a llum pública de directrius d'ordenació territorial".

Quan hi haurà els tràmits participatius prevists a la Llei
d'ordenació territorial?, no sé quan, però de fet quan ja a nou
anys que hi ha aquesta llei aprovada, la d'ordenació
territorial, i quan ja en fa sis que està aprovada l'altra llei,
tan important o més, que és la d'espais naturals, el Govern
ens descobreix que aquestes lleis, aquesta llei d'ordenació
territorial concretament, s'ha de revisar i que s'han de
reestudiar les figures normatives i, per tant, que s'ha de
tornar a començar. Sense una voluntat de plantejar aquests
temes, no tan sols des del punt de vista dels documents
tècnics i jurídics, sinó sense la voluntat política d'abordar
això que està tan repetit als discursos i als documents, que
és el creixement sostenible, sense una voluntat clara de
tallar els creixements innecessaris, les noves urbanitzacions
negatives previstes als planejaments municipals, sense una
voluntat clara de fer un redimensionament urbanístic, està
clar que tot això no serà més que paper banyat i molta
publicitat i propaganda, però no hi haurà una ordenació
territorial creïble.

I aquest el fet amb què ens trobam, que no hi ha cap
predisposició a destinar alguns tipus de recursos per
solucionar els problemes més urgents, els més costosos o
aquells que dictin les sentències judicials, però que puguin
donar suport a una política valenta de desclassificació o,
millor dit, d'adaptació de les classificacions urbanístiques a
les necessitats reals del moment d'avui i de la filosofia
d'avui en matèria d'urbanisme i de turisme.
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Però el Sr. Reus és un conseller ascendent, com tothom sap,
dins un govern de direcció dèbil o de direcció tova, parlant en el
llenguatge de l'ordenació territorial que ara priva. I, per tant, el
Sr. Reus no pot deixar de tenir una part substanciosa d'un nou
programa que és un programa d'intervenció en la política
municipal que és el Pla Mirall i, per tant, dins aquesta conselleria
també hi ha una part important d'aquest denominat Pla Mirall en
l'aspecte de recuperació del paisatge, destinat a infraestructures
urbanes, conservar patrimoni històric, amoblar carrers i places o
a millorar façanes. És clar que encara que sigui repetitiu, he de
dir aquí que som davant una clara ocupació per la força del
territori competencial insular, aquí s'aplica la llei del més fort, no
la llei que obliga tothom per igual. El Govern, per una part,
manté subfinançats els consells insulars, i açò és cosa d'aquesta
llei, com ho va ser la de l'any passat, quan es va posposar
indefinidament l'actualització del finançament insular, i per altra
part s'invadeixen les competències insulars amb la força que
donen els recursos econòmics, encara que siguin recursos
econòmics detrets del futur. Estam clarament davant una opa
hostil contra els consells d'administració dels consells insulars.
És clar que els ajuntaments necessiten ajudes, necessiten
cooperació per fer infraestructures, que necessiten recursos per
restaurar el seu patrimoni, que necessiten recursos per actualitzar
el seu planejament urbanístic, però també crec que hauríem
d'estar d'acord que la cooperació municipal és l'àmbit propi dels
consells insulars per la seva pròpia naturalesa i que, les
competències que per llei d'aquest parlament han estat
transferides, com són les d'urbanisme, que afecten les ajudes al
planejament, com són les de cultura i patrimoni, que afecten la
rehabilitació del patrimoni, aquestes haurien de ser respectades,
haurien de ser mantengudes i que, per tant, s'hauria d'evitar
aquesta superposició cada vegada més forta entre actuacions
idèntiques o similars i, per tant, anar molt més cap al que vostès
mateixos han predicat i no practicat que és aquest ideal
d'administració única, d'administració senzilla, d'administració
clara per als ciutadans on no hi ha aquests tipus de duplicitats i
de superposicions i en lloc d'això estam davant una administració
que, especialment en els darrers temps, l'administració
autonòmica, se'ns presenta com una administració agressiva i
depredadora de les competències i dels camps d'actuació de les
administracions insulars.

Tampoc no vull deixar de passar per alguns tipus de
comentaris sobre alguns dels projectes que a vostè li han
endossat o que han incorporat a la seva conselleria, que és el
denominat Parc BIT, es tracta d'un projecte immobiliari per al
qual es proposa la creació d'una nova empresa pública, vull dir
que nosaltres no compartim aquest projecte, ni per l'emplaçament
que s'ha decidit donar-li, que creim que és clarament
contradictori amb les reiterades manifestacions que hi ha al
document d'hipòtesis de model territorial, quan parla tantes
vegades de reduir i actuar en sentit contrari a la macrocefàlia del
municipi de Palma, aquest projecte suposa una nova
concentració de noves activitats al mateix municipi, ni el
compartim pels privilegis i per l'excepcionalitat jurídica de què
ha gaudit per arribar al seu ordenament urbanístic. Cap comunitat
autònoma d'Espanya no ha necessitat una llei com la d'aquí, una
llei d'excepció per promoure un parc tecnològic o per promoure
un parc empresarial. A la nostra comunitat autònoma, primer es
va fer la llei d'excepció, de privilegi, perquè el destinatari, el
promotor era el propi Govern. Després s'ha ampliat, avui mateix,
ahir, si miram el rellotge, ahir mateix es va ampliar
l'excepcionalitat, el grau, la ruptura amb el quadre normatiu
urbanístic general per a totes les actuacions, eliminant el pla

parcial, eliminant les cessions urbanístiques pròpies del pla
parcial, eliminant les cessions d'aprofitament pròpies de tot
sòl urbanitzable, abocant o sigui recuperant les
competències insulars, perjudicant el municipi on s'ubica. I
ara, ara quan s'han aconseguit tots aquests avantatges
d'excepció, es crea una empresa pública que serà la
beneficiària de tots aquests avantatges legislatius i que, a
més, és una empresa pública que no tan sols és privatitzable
perquè també s'ha aprovat que sense més actuació que la del
rang de decret qualsevol actuació es pot conduir a una
gestió privada, i que es pot privatitzar, sinó que, a més, ho
preveuen les pròpies declaracions del conseller quan parla
d'incoprporar a aquesta societat, a aquesta societat
beneficiària de tot aquest tractament extraordinari
d'excepció, d'incorporar-hi constructors, promotors,i, per
tant, sectors directament interessant en el caràcter lucratiu
d'aquesta actuació. No és el Parc BIT un projecte exemplar,
Sr. Conseller, no ho ha estat mai, ni en la llei inicial, ni en
la resolució del concurs, ni en les desmesurades despeses
que la fase prèvia provoca i en el camí estrictament
urbanitzador i immobiliari que inicia.

I unes darreres paraules, si m'ho permet, Sr. President,
en relació a l'empresa pública Sefobasa. La Conselleria de
Medi Ambient ha rebut dins el paquet de les herències una
empresa pública amb un pèssim historial, una empresa
pública que ha estat un niu de corruptel•les, carregada de
mala imatge, una empresa pública cremada; i el Govern ha
anunciat la seva dissolució, però, de fet no és així, de fet és
una pura transformació, transformisme, res no es crea ni res
no es destrueix, i Sefobasa es converteix en Gestió del Medi
natural o nom paregut que se li adjudiqui, és un canvi de
marca, però amb plena continuïtat de l'anterior. I entenem
que amb dos objectius, un, fer oblidar els abusos que ha
protagonitzat Sefobasa, i, un altre, obrir noves vies
d'endeutament no computable per a la Comunitat
Autònoma; una política de tot el Govern, aquesta sí que no
és una política d'aquesta conselleria, una política que
sembla que caracteritza aquests pressuposts per a tot el
Govern i que, per tant és el programa d'aquest govern: fer la
màxima despesa concentrada en el temps més curt, amb
l'endeutament que faci falta tractant de carregar
comptablement aquest endeutament a empreses públiques,
a consorcis, a ajuntaments, etc. És una política que demostra
gran inseguretat en el futur, és una política que expressa
clarament que aquests excessos de concentració de despesa
que en molts d'anys, comprometen deu anys futurs de
compromís de devolució, demostren clarament que potser
vostès no són els que pensen ja tornar aquests deutes, sinó
que pensen que aquests deutes els hauran de tornar uns
altres o com diuen o deim a Menorca també, qui vagi
darrera, que tanqui la barrera.

Totes aquestes argumentacions i moltes d'altres que amb
més temps hagués pogut desenvolupar, justifiquen la nostra
esmena de devolució a aquesta secció de la Conselleria de
Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral. Moltes
gràcies.
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Obre qüestió incidental el
conseller de Medi Ambient i Ordenació del Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ
DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu Reus i Beltran):

Sr. President, senyores i senyors diputats. És un poc tard i és
una pena, perquè aquest debat podria ser interessant, jo intentaré
comprimir en respostes sintètiques temes que aquí s'han exposat.
Com a resum diria que amb molts de grups, respecte d'0aigua i
energia ens separa una qüestió, tots volem pensar que no
intervenim contra la demanda, tots pensam que hi ha mesures per
fer-ne un control i per fer-la més eficient, possiblement la
diferència està que vostès poden jugar a fer un possibilisme, un
acte voluntari de dir, no facem res, ens aturam, esperam, no
cream més generació d'energia, no cream més generació de
recursos hidràulics, i si hi ha sort, no hi haurà cap problema. Si
s'asseuen aquí, a una cadira d'aquestes verdes, comprendran que
això és impossible, hi ha una responsabilitat prèvia que és
sempre assegurar en cas de dubte un subministrament energètic
o hidràulic, en aquest sentit podem parlar després moltes d'hores;
en cas de dubte, com a Govern, la nostra obligació és sempre
assegurar, dir (...) és anar treballant per intentar crear un nivell
de solvència, un nivell d'equilibri, un nivell de racionalitat, que
en el tema d'aigua hi hagi sempre un subministrament adequat,
sempre (...), i al marge actuar de forma decidida amb eficiència,
amb estalvi, etc., etc.

També voldria dir, i no s'escandalitzi, que vostès ja han de
saber, amb catorze anys, que el pressupost diu coses, però no ho
diu tot, al marge del que hi ha al pressupost hi ha altres
qüestions, també hem de recordar que hi ha conselleries on el
personal fa feina amb caràcter ordinari, sense partida assignada
de despesa específica, les inversions no ho són tot a una
conselleria, a Medi Ambient hi fan feina 480 persones, en resum,
globalment, amb empreses públiques i fan una feina constant i
diària que es tradueix en molts d'actes i molts d'efectes.

Passaré al tema de residus i contestant al PSM diré que en
certs moments em va semblar quelcom infantil desconèixer la
dificultat que podia tenir fer una norma jurídica nova  en matèria
de residus sòlids urbans, quan hi ha en tràmit actualment dues
lleis importants i bàsiques: embalatges i la Llei bàsica de residus.
Per altra banda, hi ha un canvi normatiu a efectes de directrius i
també, abans de fer res, qualsevol cosa, hem d'intentar ajustar
qualsevol possible reclamació quant a indemnitzacions. Aquí hi
ha tercers que actualment ens contemplen i que estan (...) del que
feim. Facem el que facem ens hem d'assegurar que el
contribuent, -els doblers són seus-, no hagin de pagar una pesseta
de més. En aquest sentit, conseqüències econòmiques, si no
anam vius, moltes. Si ho feim bé i jugam un poc amb la força
que tenim com a administració, a (...) o a oposicions, cap ni una.

El reciclatge o la reutilització, jo pens que és un tema de
futur. És un tema que el més important és que el factor
econòmic, empresarial, tengui un paper molt decidit en
aquesta qüestió. No és perquè el reciclatge no tengui un
equilibri entre els factors de cost, en aquest sentit, el més
bàsic seria determinar un sistema de gestió a Mallorca, per
ventura un petit canvi a Eivissa, afavorint un aprofitament
d'un abocador que pot tenir una seqüència de metà
aprofitable energèticament. Trobam esquemes operatius que
no s'improvisen en un dia, que no és una fórmula que es
pugui determinar a una xerrada de cafè, sinó que n'hem de
saber. Indagant tot això per trobar un esquema operatiu que
faci real un problema que pot ser molt seriós,
ambientalment, a les Balears, el problema més greu que
tenim són els residus, gràcies a Déu, no en tenim d'altre més
rigorós. Els especials és un problema menor que existeix, hi
ha polítiques decidides per intentar entrar dins l'àmbit dels
fons de cohesió, etc., per fer depòsits voluntaris a cadascuna
de les Illes.

Quant als sòlids urbans, estam més avançats que a altres
regions, (...) cambra i, actualment, ens trobam que s'està
apostant per un model dual per anar a un aprofitament
energètic, via cremació, i en processos de recuperació via
reciclatge, on el compostatge és un tema que està baixant
dia a dia, perquè no hi ha cap sortida ni aprofitament. Jo
diria que per favor, una reflexió ràpida, no (...) com a
govern, podem quasi quasi emetre un compromís que dins
l'any que ve, els primers mesos, hi haurà un esborrany fet de
residus urbans de les Balears.

Duc un ordre un poc descompensat però són molts
temes. Les directrius, l'any 87, d'una forma quasi aritmètica,
el conjunt d'autonomies espanyoles varen regular una llei
que es pareix molt una de l'altra, molt, és quasi semblant per
tot. Ha resultat que en aquests anys han sortit aprovades tres
normes globals: el País Basc, Navarra i Catalunya. Ha estat
un fracàs a totes tres. El que podem fer aquí és ser molt
formalistes, molt dogmàtics i dir "mirau, com que hi ha una
llei que es va fer així, encara que sabem que el resultat no
ha estat l'indicat, ens hi tiram". El que hem fet ha estat
intentar positivar els elements bons d'aquesta llei i hem de
dir que, actualment, ja tenim un avança redactat. Vàrem fer
unes hipòtesis que varen servir molt per polsar el sentiment
col•lectiu. No hem tengut una crítica real d'aquesta hipòtesi
negativa, al contrari, molt favorable. Sabem on anam. On
anam, senyors diputats, d'altra banda, no és a desclassificar,
no és a pagar desclassificacions que puguin operar a nivell
d'altra administració, en base a x criteris, de visions
municipals que, per ventura, han abordat el seus grups de
govern municipals. Hi pot haver operacions aïllades que sí
que precisen una aportació del Govern balear per evitar una
seqüència urbanística, però, a nivell global, aquestes
polítiques de pagar i desclassificar, vull veure, per exemple,
Calvià, si ha de pagar, d'on ho treurà?, perquè és bo de fer
dir "jo ho pagaré", ja ho veurem qui paga finalment, ja ho
veurem.
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El Parc BIT, cregui'm, alguna vegada no acab d'entendre els
problemes. És a dir, a vegades feim qüestions tremendes de coses
que a altres bandes han demostrat un resultat operatiu important.
No estam d'acord amb el fet que és un perill apostar a les Balears
per un model turístic residència a ultrança, no ens convé
diversificar i complementar. Si ara anam a àrees comparades i
analitzam el resultat del que és un efecte demostració i veim que
ha estat positiu, quin nivell de recursos tan significatiu estam
aportant? El que estam fent és jugar financerament amb opcions
perquè no s'imputi realment un cost directa a aquesta
administració. Entengui'm, estam fent una operació d'activació
d'immobiliari per llançar un programa d'inversió amb una
aportació important de recursos. Podem aconseguir, amb molta
sort i molt d'esforç, obrir una nova via de futur a les Balears.

Una llei extraordinària, la darrera, ho vull dir ben clar, és una
llei específica perquè el Parc BIT ha d'estar per sobre de l'àmbit
local i insular. Per altra banda, senyors diputats, jo he viscut amb
vostès processos on l'urbanisme s'ha emprat de forma política. Jo
he viscut el procés del Parc d'estacions del tren i encara no sé què
ha passat. El què ha passat és que un projecte que era important
s'ha aturat. Moltes vegades hi ha desconfiança mútua i, a
vegades, hi ha motius.

Competències consells insulars i Govern balear, això és un
tema per estudiar, per ventura, però jo pens que hi ha una certa
confusió. El Govern balear no fa altra cosa que actuar en
cooperació, com ha d'actuar sempre una administració superior
respecte a les d'un altre nivell. Per ventura hi hauria un problema
competencial real si el Govern balear finançàs, d'una forma clara,
el Pla mirall amb recursos generats per rendes pròpies, rendes
extraordinàries per generar aquest pla. Feim un esforç de
cooperació que pens que la gent de bona voluntat l'ha d'aplaudir.
No fa falta fer això, en una paraula. Tot el problema és aquest?,
que ho facem nosaltres?, no ho facin vostès? Em sembla una
visió, sincerament, molt sectària, cercant els punts negatius d'una
actuació que pens que ha de tenir un resultat molt brillant.

Els temes són tants..., bé, adquisició de patrimoni. Adquirir
patrimoni no és un tema que hagi de tenir, en el futur, un
component massa important. Recordem el que deia, a Balears,
200.000 hectàrees que actualment són ANEI o ARIP, de les
quals el 99% són finques privades. Què val la quarterada a
Mallorca, Menorca, Eivissa?, molts doblers. Què hem de fer per
intentar positivar el que va aconseguir una llei molt important?,
idò, jo vull apostar per fer una política d'ajuda i cooperació amb
particulars per fer un manteniment ambiental. El que sí hem de
fer és comprar finques petites per crear una xarxa que signifiqui
un filtre d'acollida de visitants, una xarxa que aproximi a les

persones el medi natural d'una forma ordenada. Grans
finques per fer parcs naturals és una perversió del sistema.
Actualment, un parc natural, per desgràcia, no és res més
que un centre d'acollida de visitants, del pressupost que hi
pot haver, cada 100 pessetes, 90 van a cobrir els problemes
d'acollida de visitants, i 10 a cobrir àrea ambiental. No pot
ser, ho hem de canviar. En aquest sentit, el més bàsic serà
que a una àrea gran, la que pugui ser, formada per un
conjunt d'ANEI, conjuntes o separades, definir àrees de
reserva, àrees d'acollida de visitants i tota la resta que siguin
àrees privatives, amb un suport de la cosa pública per fer
polítiques horitzontals. No obstant això, vostès han de saber
que han de llegir bé el pressupost. L'any que ve es llançarà
una política d'inversions sòl que pujarà uns 680 milions de
pessetes. Com?, aquesta empresa nova que vostès diuen que
es crea per (...) altres problemes, es crea per donar
solucions. Solucions significa, en certes matèries, anar a
algun dèficit, a endeutament.

La relació Sefobasa i Govern és una relació complexa
perquè significa una relació contractual del Govern amb una
empresa pública del Govern. Ara cream una relació directa
en base a transferència de fons. Aquesta empresa pública,
que neix amb vocació de fer un manteniment a ultrança de
factors ambientals, podrà anar a dèficits sense problemes
socials. En aquest sentit, l'ambició és molta, el mecanisme
ha de ser operatiu. Operacions de maquillatge, Sr. Triay, a
vegades n'he fetes, aquesta vegada no, cregui'm.

Torrents, no es poden pressupostar els 3 milions de
pessetes. El conveni amb l'Estat no és una altra cosa que un
pacte de retorn d'una inversió que va fer el Govern balear,
on el Govern central ha d'invertir a les Balears directament
aquesta xifra. El Govern balear té dret a determinar els
projectes, a redactar-los, a llançar expropiacions.
Actualment, a Madrid, hi ha projectes presentats per import
de 2.200.000 milions de pessetes. Hem hagut d'esperar un
canvi de govern perquè aquest conveni firmat es pogués
complir. Enguany entren a despeses el torrent de Manacor,
torrents importants de les zones d'Alcúdia, Pollença, Muro,
Sa Pobla, torrents de la zona de Cala Major, -no és el de
Cala Major, un més petit-, torrents a Eivissa. En principi, no
hi ha un error comptable, sinó que realment és un pressupost
que ve des de l'Estat.

Recursos sempre en falten. Mai hi haurà un pressupost
a cap administració que sigui suficient. Tan de bo que
pogués tenir tots els doblers del món per fer qualsevol
política. No obstant això, he de dir que aquest govern, i
aquest parlament si aprova aquest pressupost, demostrarà
gran sensibilitat aprovant el pressupost, amb quantitat, més
gran del Govern balear. Això és una dada de principi que és
significativa perquè demostra una voluntat que, per ventura,
pot significar molt per al futur. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torn de contrarèplica, Sr.
Grosske, del Grup d'Esquerra Unida, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Només em centraré, a la meva
intervenció, en una qüestió que em sembla fonamental, per no
repetir debat sobre qüestions més menors. Vostè, Sr. Reus, ha
expressat una posició molt de fons, molt discrepant amb la
nostra, diu "què passa amb l'aigua, què passa amb l'energia?,
vostès ho tenen molt fàcil, no han d'arbitrar solucions, ens hem
de quedar sense aigua?, ens hem de quedar sense energia?" És un
terrible dubte, no ens hem de quedar sense aigua ni sense
energia. Però, dient això, vostè actua com a altres gestors d'altres
qüestions. El gestor que té al costat, "tenim molt de cotxes?, més
carreteres", és normal, ha de donar sortida als cotxes, idò,
carreteres. Què fan els gestors de l'aeroport?, molts avions, idò,
més terminals. Ara que tenim més terminals i més avions, què
hem de tenir?, més pistes?, idò, més pistes. I cada gestor de la
seva parcel•leta arregla el seu problema, i la solució de tants
arreglaments és un enorme desarreglo, perquè si cadascun
funciona amb aquesta lògica, ni sostenibilitat del model..., tot
això són cantinflades, és a dir, tot això no té ni cap ni peus, parlar
de sostenibilitat si cada gestor aplica a la seva parcel•la,
simplement, una política de (...).

Això què vol dir?, que hem de passar de satisfer la demanda
i que hem de deixar a la gent sense llum, sense carreteres, sense
aigua?, no, hem de planificar, Sr. Reus. Això sí que a vostè li
compet. És una acció global de govern, però a vostè li compet
perquè té la planificació territorial d'aquestes illes. Aquestes
illes, -jo ho comentava crec que en el debat de l'esmena a la
totalitat del pressupost o no sé què-, són molt petites, no sortim
ni en el bitllet de l'euro, hem de sortir en el bitllet de l'euro, hem
de sortir, però és que som molt petits. És un fet, som ridículs des
del punt de vista territorial. Som la meitat de Còrsega, ho vaig
expressar en aquell debat. Unes illes així s'han de planificar, no
es pot deixar que la planificació territorial sigui la suma
exclusivament de planificacions municipals, això no sé si
Castella-Lleó s'ho pot permetre, a les Balears no ens ho podem
permetre. Vostès no han estat capaços d'oferir un model de
planificació territorial supramunicipal (...) aquestes illes. En
aquests moments, tenim unes planificacions municipals que van
sortint iniciatives, que si el canon d'Artà..., després, alguns han
de córrer, en aquest cas vostès han corregut, enhorabona, en
altres casos no corren. Hi ha ajuntaments que rebobinen, vostès
no són sensibles, només demanen qui pagarà, qui pagarà. S'està
arreglant un problema enorme en el cas de Calvià, siguin
sensibles. Sobretot, vostès exerceixin les seves competències
perquè això no es torni a produir, perquè això que va fer Calvià
en el seu moment no es faci. Ordenin territorialment aquestes
illes i ordenin el seu creixement. A partir d'aquí veuran com és
molt més fàcil satisfer les necessitats d'aigua, d'energia, de
carreteres i de totes aquestes qüestions. Veuran com tot es
redimensiona. Però si vostès passen de planificar i passen
d'ordenar, perquè per ventura creuen que és cosa de rojos això de
planificar, o no sé exactament els motius, o perquè hi ha molts
interessos i molta pasta, efectivament, no tendrà solució ni
l'aigua ni l'energia i el desgavell continuarà i de sostenibilitat,
zero de zero de zero. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Alorda, per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, crec que és
obligat donar la benvinguda a aquesta conselleria de Medi
Ambient. Després, amb la resta, tornam a tenir greus
discrepàncies com és habitual. El conseller ens deia que,
efectivament, en els pressupostos no es diu tot. Recordava
un poc allò de Churchill sobre les estadístiques i el que deia
que els biquinis tapen poc, però tapen el més interessant, per
ventura no ho hem pogut veure tot. Però, de tot el que hem
pogut veure, hi havia mancances greus.

En el tema d'aigua i energia, nosaltres no deim que no
faci res. Facin coses, i tant, hi ha d'haver planificacions, hi
ha d'haver estalvi, hi ha d'haver més eficiència. El tema de
les canonades abans de fer inversions multimilionàries en
altres temes. Hi ha un debat específic sobre Ibagua i Ibasan,
en tot cas hi tornarem, però crec que el que no pot fer el
Govern és tancar els ulls. Aquesta idea de no prohibir res és,
veritablement, un problema a l'hora de poder gestionar els
recursos perquè si no s'atura el creixement no donarem
abast. Nosaltres no volem unes directrius d'ordenació del
territori per (...). Nosaltres creim que a Mallorca hi ha
problemes territorials i els han de donar solucions. Si en sòl
rústic s'ha de fer a través d'una llei i no directrius, facin la
llei de sòl rústic. Si per aclarir el tema de carreteres, per on
han d'anar, quines són les línies estratègiques, cap on van
els equipaments, les influències que pot tenir, facin el pla
director. Nosaltres creim que és molt més interessant fer una
gestió global, pensar-ho globalment amb unes directrius,
però, en tot cas, ho facin com ho hagin de fer, però és per
resoldre problemes. En tot cas, no facem comarques al tum
tum, com ens està passant ara. Marratxí mira a Palma, no
mira a Inca, mentre que Llubí mira a Inca, no mira cap a
Petra. Són fórmules territorials, comarcals, que si hi ha un
model, si hi ha una reflexió, des d'unes directrius generals,
per ventura no farem determinats nyaps que estam creant a
base d'improvisar per qüestions europees, per programes
d'acció especial, per allò que sorgeix es crea una estructura
i, a partir d'aquí, perdem el nord del que és l'estructuració
del territori racional.
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Però, sobretot, ens preocupa la balearització. Vostès estan
implamentant un epígon del model de desenvolupament dels
anys 60. De fet, fins i tot, el Sr. Matas i el Sr. Rami n'han fet (...)
de ser uns dignes hereus. Nosaltres creim que això no pot ser.
Vostè ens deia que no es desclassificarà. Les directrius diuen que
es multiplica per quatre la capacitat de població, si no es
desclassifica. Aleshores, quin és el model?, quines són les
solucions?, solucionar una petita taca a una determinada banda,
especialment emblemàtica, i multiplicar per quatre la capacitat
de població? Creim que si no hi ha mesures molt més agressives
i amb més coratge ens trobarem amb problemes reals, perquè les
illes són petites i la costa ja està prou agredida. Ens hi jugam no
només el model territorial, ens hi jugam el model econòmic
d'aquest país, ens jugam el futur. Creim que vostè té una gran
responsabilitat, confiam que la vulgui exercir amb una mica més
de coratge i amb una mica més d'empenta.

Hi ha un tema sobre vostè que ens preocupa. Ens diu
"infantilisme", per exemple, respecte als residus. A nosaltres ens
preocupa la seva capacitat d'anàlisi, per què?, perquè el que fa
sempre com a solució en els temes complicats és la seva dilació,
(...) plans directors, aquest afany d'aconseguir consensos o de
trobar les solucions ideals, (...) ajornam les solucions i, mentre,
és clar, els que seuen a cadires verdes han de solucionar
problemes. Com és fa?, improvisant. Idò no, perquè des de l'any
94 se li demana, per unanimitat, la modificació del Pla director
de residus. Des de fa més temps, li demanen que és anacrònic
que és absurd el sistema del cent per cent d'incineració. El Pla
director de residus és el nyap, perquè tots els problemes que ens
podem trobar sobre qui és el propietari dels fems, sobre els
problemes que puguin tenir els altres que hi vulgui accedir i
actuar, ja queda l'interrogant en la mateixa aprovació del Pla
director de residus que no ho deixa aclarir. No és ara arreglar la
concessió, perquè el concessionari està d'acord en arreglar la
concessió. Són els tercers i els tercers ja estaven afectats abans.
El problema ve d'una industrialització del tema del reciclatge que
pot deixar afectat. És un tema amb uns interrogants que ja
estaven plantejats. Els ha de resoldre, en tot cas, amb més
rapidesa. Nosaltres tenim allò que l'única medicina dels afligits
és l'esperança i confiam que la trobi, la trobi però aviat, perquè
aquest ajornament, i ajornament sobre els ajornaments, és la
única cosa que fins ara hem trobat.

Ens diu que desconfiances en qüestió d'urbanisme. D'acord,
hi pot haver desconfiances, però això no pot dur que el Govern
utilitzi aquesta cambra per (...) les institucions creades per
tothom en general...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, aniré acabant. No per això es poden
botar les barreres, s'ha de dialogar, s'han d'establir els sistemes
que permeten la Llei del sòl.

Quant a cooperació, perquè hem de ser molt ràpids,
efectivament, nosaltres volem claredat. La cooperació
municipal és una competència clàssica dels consells.
Nosaltres volem participar en plans globals més amplis i
volem que el Govern actuï cooperant i actuï coordinant els
altres esforços, però no creant línies paral•leles. El que no
pot ser és que un ajuntament, per exemple com Campos,
vostès estiguin fent la depuradora, diguin que, per ventura,
faran embelliment i no tenguem el sanejament fet fins l'any
2005. Què farà aquella depuradora?, esperar les aigües?
Posin més doblers en els plans d'obres, posin més doblers,
actuem coordinadament, perquè el sanejament és un
problema també de les depuradores.

Les àrees recreatives, per últim, han de ser públiques,
altres no, però les recreatives sí, on són?, jo no les he vistes.
Com a mínim les recreatives, no ens parli de zones toves per
evitar la inclusió dins les zones blanes perquè, després, no
les veim reflectides en la comptabilitat, en els pressupostos.

Sobre el tema de torrents, tant de bo, només ho facin, si
ho ha de fer l'Estat té la nostra col•laboració per aconseguir-
ho. Perfecte si no ha d'anar via govern, a nosaltres ens
agradaria més que fos així, evidentment, que sigui el
Govern qui executi les transferències. També li dèiem el
mateix sobre els consells insulars, que l'Estat dissenyi
polítiques, que col•labori, però que transfereixi els doblers
al Govern perquè sigui el Govern qui faci la política.
Nosaltres voldríem que hi hagués aquest règim Estat i
Comunitat, Comunitat i consells. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Triay, té la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Reus, vostè ha estat clar en el
sentit que el Parc BIT ha de tenir una llei especial perquè no
es fien dels consells insulars que ho hauria d'aprovar, jo ho
entès així no sé si ho ha volgut dir o no. Em sembla que si
totes les institucions han de fer lleis especials, si desconfien
de la qui realment té la competència per actuar sobre aquella
matèria, no sé quin serà el model o la generalització
d'aquesta forma d'actuar. Però, a part d'això, li voldria dir
que, en aquests moments, en el Consell de Mallorca hi ha
una majoria diferent que en el Govern balear, però quan van
fer la Llei d'excepció per al Parc BIT, al Consell de
Mallorca hi eren vostès mateixos, era el Partit Popular, en
aquell moment, ja desconfiaven que des del seu propi partit
els impedissin fer el Parc BIT?, perquè, insistesc, cap
comunitat autònoma, i n'hi ha moltes que han fet aquestes
experiències de parc tecnològic, cap ha necessitat aquest
tipus de llei extraordinària, especial, per eludir ajuntaments,
per eludir llicències d'obres, per no fer pla parcial, per no
modificar el pla general. Tothom ho ha fet dins el marc
urbanístic general, deuen ser més hàbils que la nostra
comunitat, o pot ser tenen més capacitat de diàleg, o no ho
sé, però no han necessitat fer aquest tipus d'estat d'excepció.
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Per altra part, cada dia més em crida l'atenció que el rètol de
Medi Ambient, el rètol està molt bé, vostè té una forma
d'expressar-se que pot confondre o que també pot resultar molt
interessant escoltar-lo, però quan l'escoltam més temps, (...) per
ofici, trobam que les seves argumentacions, en molts de casos,
són tan dures com les argumentacions del 83 i del 84, quan no es
deia Medi Ambient, quan en el conseller li deien "conseller
ciment", durant l'època de l'enfrontament dur en matèria
d'ordenació territorial, realment, els arguments de fons em
sembla que són els mateixos. Quan, finalment, aconseguim
després de tants d'anys que es dediquin a fer aquest projecte
d'ordenació territorial, ens trobam amb la desqualificació, que
això no serveix, que això és una llei mimètica, que es va copiar
d'altres lleis, que totes han fracassat. Idò, miri, els nostres
problemes, els de les Illes Balears, no són mimètics dels altres
problemes, són específics i molt més urgents que a altres
comunitats autònomes, els problemes territorials, d'ordenació, els
problemes propis de la fragilitat del territori, propis de la pressió
urbanística que du l'economia turística. Encara que vostè digui
que altres comunitats autònomes no han fet res, o que han
fracassat, tampoc no és cert. A les Illes Canàries, a les quals
moltes vegades ens volem parèixer, en moltes coses, o ens volem
equiparar, durant aquest temps ja han duit endavant plans
insulars, que ja eren revisions de plans insulars d'etapes més
llunyanes, i, per tant, tenen una ordenació resolta en caràcter
supramunicipal. També em sona a una cançó molt antiga quan
ens parla, una altra vegada, (...) treu el tema d'això que es diu
desclassificació, però hauríem de dir "adaptació dels
planejaments urbanístics a uns nous plantejaments de creixement
sostenible", quan ens treu el tema de les indemnitzacions i "qui
pagarà?". Aquest "qui pagarà?", en aquesta cambra, no sé les
mils de vegades que s'ha sentit per aturar lleis de protecció
d'espais naturals, lleis d'àrees naturals d'especial interès, per
desqualificar la LEN, i, finalment aquest "qui pagarà?", "qui
pagarà?", aquest temor, aquest fantasma, resulta que d'una
manera bastant natural, els tribunals sempre, per ara, ho han anat
resolent a favor de la legislació que ha fet la Comunitat
Autònoma, a favor, per tant, de la protecció gratuïta, -per dir-ho
així-,del nostre territori.

Per això, li he de dir que si em faltava algun argument per
demanar la devolució d'aquest pressupost, crec que vostè n'ha
aportats molts sòlids en la seva intervenció, en el sentit que el
medi ambient encara és molt superficial dins aquesta conselleria
i que encara hi ha argumentacions per revisar que conformen, al
fons, la ideologia dels qui han d'implantar un nou model, i dels
qui impulsen i presumeixen, -amb raó-, que tècnics els fan
documents amb un llenguatge clarament diferent, però entre el
que diuen aquests documents i el que diu vostè hi ha una
diferència abismal. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Triay. Sr. Reus, té vostè la paraula,
en torn de contrarèplica.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Bartomeu
Reus i Beltran):

Senyores diputades, senyors diputats. El que parla el
darrer, a vegades, té el privilegi de dir-ho tot i després se'n
va sense donar rèplica, amb la qual cosa tampoc no és
correcte pegar massa fort. El que he de dir és que moltes
vegades veig que aquests debats..., pareix mentida que hi
hagi temes que siguin tan clars, temes que qualsevol
especialista en segons quines matèries els veu evidents, i
que es discuteixin aquí. Per exemple, desclassificació, qui
recorda, (...) mes d'agost farà un any i mig, el Govern balear
no va prorrogar una regulació que determinava una mora de
drets i obligacions urbanístiques, la qual cosa està
significant molt per al món diari. És a dir, per què parlam
ara de les Canàries que té plans insulars, urbanístics, només
urbanístics i no d'ordenació global?, no és el mateix, per què
una reflexió sempre dogmàtica que la planificació és bona
quan, per ventura, estam parlant d'un territori molt petit i és
millor donar una visió més segmentada? Possiblement, Sr.
Triay, pens que som ambientalista però el que no som és
cursi. No ho he estat mai ni ho vull ser. No vull dir que
vostès ho siguin, deman perdó per la paraula "infantil"
perquè tampoc no era un (...), perdoni'm.

Però, en principi, crec que arribant a l'any 2000, quan en
aquesta cambra tots estam convençuts que el medi ambient
és necessari quant a la defensa i la preservació, el més
important és trobar els camins operatius. Si nosaltres, que
som gestors públics, empram el llenguatge de grups radicals
pens que avançarem poc. El més ideal seria no planificar,
sinó fer un coneixement rigorós de les matèries per definir
els millors processos. Jo tenc el convenciment, alguna
vegada, que poca gent d'aquests cambra ha vist mai unes
directrius. Sincerament, ho pens, perquè es diuen coses que
realment denoten un desconeixement. A partir d'aquí, res
més, només he de dir que, com a Govern balear, tenim el
propòsit de fer-ho el millor possible i, per això, intentam
apreciar posicions externes i consensuar accions. Que és
més fàcil imposar criteris?, possiblement sí. No obstant
això, vegin que la nostra voluntat és discutir els temes en
profunditat, si hi ha un ànim d'entrar en un debat rigorós,
sempre em trobarà disponible. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per fixar la posició per
part del Grup Popular, té la paraula el Sr. Juaneda.
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EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo tampoc
no entraré en detall, com a altres ocasions, perquè, a més, ens
veim perfectament reflectits a les paraules que ha utilitzat el
conseller Reus per defensar els seus pressupostos. Per tant,
nosaltres sí que els donam suport, donarem suport, amb el nostre
vot, a aquestes previsions pressupostàries, als objectius que es
persegueixen. Crec que també hem de destacar que són uns
pressupostos fortament inversos, amb molt elevat grau d'inversió,
més del 85% dels 2.168 milions de pessetes pressupostats es
destinen a inversions. En definitiva, creim que són uns bons
pressuposts i, per tant rebutjarem les esmenes a la totalitat
presentades per als altres grups. Voldríem fer referència a totes
les diferents línies d'actuació que ha exposat el conseller i que
nosaltres compartim, el projecte de Parc BIT, que durant l'any 97
creim, amb tota probabilitat que coneixerà un nou impuls i que
compta amb el nostre suport en els termes en què el té formulat
el Govern, el Pla Mirall que tot i l'escepticisme amb què ha estat
acollit i les crítiques que ha rebut, nosaltres estam convençuts
que és un instrument de cooperació que ens permetrà millorar
d'una forma molt notòria les infraestructures als nostres
municipis, en matèria energètica, també són clars, creim
nosaltres els objectius i les línies bàsiques d'actuació, amb uns
plantejaments també rigorosos, en definitiva, totes i cadascuna
de les àrees d'actuació creim nosaltres que des de la Conselleria
es fa una feina important, una feina seriosa i que, com dic, rebrà
el nostre suport.

No m'allargaré més i per aquests motius, perquè confiam
plenament amb la capacitat del Govern per dur endavant els seus
projectes, perquè són uns projectes i unes polítiques que
compartim plenament, donarem suport als pressuposts i
rebutjarem totes i cadascuna de les esmenes a la totalitat que
s'han presentat per part dels diferents grups. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passarem, seguidament, a la
votació.

Passam a la votació de les esmenes corresponents al debat
número 8, de totalitat a la secció 13, Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, les esmenes del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, 6759, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, 6296, i del Grup Parlamentari Socialista, 6655.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31; abstencions, 2. Queden
rebutjades aquestes esmenes a la totalitat.

Passam ara a votar les esmenes del debat número 9 de
totalitat, agrupació dels programes d'Educació 4221 i 4222,
que s'agruparan a les votacions, no obstant açò, s'ha de dir
que s'ha presentat una transacció que fa referència a
l'esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 6550,
d'una afectació de 4 milions de pessetes per incrementar el
finançament de les escoles de música.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente, se acepta la transacción.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, aquesta esmena, la 6650, decau, i es passa a
votar aquesta transacció. Es pot donar per aprovada per
unanimitat? S'aprova per unanimitat. Moltes gràcies.

I passam ara a votar la resta de les esmenes, d'Esquerra
Unida, 6735, 6736, 6734, 6733, 6732, 6738 i 6731, del
Nacionalista-PSM, 6299, 6312, 6297, del Grup Parlamentari
Socialista, 6586, 6587, 6541, 6435, 6436, 6437 i 6542.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31; abstencions, 2. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Passam a votar les esmenes corresponents al debat
número 10 de globalitat, agrupació els programes de Cultura
i Esports 4521, 4531, 4551, 4552, 4561 i 4571. S'ha
presentat una esmena transaccional, farem referència primer
a l'esmena transaccional que du l'afectació a l'esmena
d'Esquerra Unida, 6710, que és una afectació de 3 milions
de pessetes per a fires en català. S'accepta aquesta
transacció?

Per tant, decau l'esmena 6710. Es pot donar aprovada per
unanimitat o s'ha de passar a votació? S'aprova per
unanimitat.

Hi ha també una altra transacció que fa referència a
l'esmena 6725 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
6304 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, que és una
afectació de 4 milions de pessetes, conveni amb empreses
de distribució o d'edició cinematogràfica per fomentar
l'exhibició de pel•lícules en català, és una afectació de 4
milions de pessetes. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista ..., 4, 4, el seu portaveu havia dit 5, però jo he
de fer referència al que està escrit al paper i al paper està
escrit 4 milions de pessetes. S'accepta o no?
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Per tant, passam a votar aquesta transacció.

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

S'aprova per unanimitat.

Hi ha una altra esmena de transacció que fa referència al
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM; que afecta concretament
l'esmena 6302, que és una afectació de 4 milions de pessetes, que
és la normalització lingüística a l'àmbit del món de l'esport,
l'accepten? Perfecte. Hi ha algun inconvenient per part dels altres
portaveus? Es pot donar per aprovada? S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies.

I hi ha una darrera transacció que fa referència a l'esmena del
Grup Parlamentari Socialista, que és la 6552, una afectació de 16
milions de pessetes per a normalització lingüística a les zones
amb major nombre de població que, per tant, en cas d'acceptar-se
aquesta transacció, quedaria també retirada aquesta esmena. Sr.
Diéguez?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, Sr. Presidente, se acepta la transacción.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Decau, idò, l'esmena 6552, es pot donar
aprovada per unanimitat aquesta transacció? S'aprova aquesta
transacció per unanimitat. Moltes gràcies.

Passam a votar la resta d'esmenes, primer votarem una
esmena per separat que fa referència al Grup Parlamentari Mixt,
que és la 6831.

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

S'aprova per unanimitat.

Ara passam a votar la resta d'esmenes. Del Grup Parlamentari
Mixt, 6829; del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, 6730,
6729, 6745, 6742, 6743, 6744, 6746, 6741, 6737, 6727, 6719,
6722, 6723, 6724, 6711, 6712, 6713, 6716, 6717, 6718, 6720,
6721, 6726, 6728, 6740, 6776, 6714, 6715, 6749, 6747, 6748,
6755, 6758, 6751, 6752, 6753, 6754, 6756, 6757 i 6750; del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, 6344, 6347, 6301, 6298,
6300, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310, 6311, 6333, 6373,
6374, 6303 i 6346; del Grup Parlamentari Socialista, 6540, 6469,
6470, 6468, 6439, 6438 i 6440.

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

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 28; en contra, 31. Queden rebutjades
aquestes esmenes.

La 6551, no l'hem votada? Votam l'esmena 6551, del
Grup Parlamentari Socialista.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 28; en contra, 31.

Passam a votar les esmenes corresponents al debat
número 11, de totalitat i globalitat a la secció 14,
Conselleria d'Economia i Hisenda, secció 34, Deute Públic
i noves seccions, Consell Econòmic i Social i Sindicatura de
Greuges. Votarem primer, si és acceptada, la transacció que
afecta l'esmena 6276, presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, que és una afectació de 3 milions de
pessetes, informe d'atribució despeses d'administració.
Accepten aquesta transacció? Hi ha cap inconvenient per
part dels altres grups? Decau, idò, l'esmena 6276, i passam
a votar aquesta transacció.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada, aquesta transacció, per unanimitat.

I passam a votar l'esmena també del PSM, la 6275.

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

Vots en contra? No n'hi ha.

Abstencions? Tampoc.

Queda aprovada per unanimitat.

Votarem la resta de les esmenes. Del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, 6695; del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, 6277; i del Grup
Parlamentari Socialista, 6515, 6514 i 6659.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31; abstencions, 2. Queden
rebutjades aquestes esmenes.
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I passam, finalment, a votar les esmenes del debat número 12
de totalitat, secció 15, Conselleria de Medi Ambient, Ordenació
del Territori i Litoral i l'empresa pública Sefobasa. Hi ha
presentades les esmenes: del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, 6809; del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, 6399; i
del Grup Parlamentari Socialista, 6656 i 6582.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31; abstencions, 2. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Arribats a aquest punt, aquesta presidència vol demanar,
abans de donar una informació, que si qualque diputat ha trobat
o ha recollit una maleta o una cartera pensant que era seva i no
ho és, que sàpiga que és del diputat Sr. Francesc Quetglas.

S'aixeca la sessió que recomençarà demà el matí a les 10.
Moltes gràcies.
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