
DIARI DE SESSIONS 

PARLAMENT 

DEL 

DE L'ES I LLES BALEARS 
Número 5 1 Legislatura Any 1983 

Presidencia 
de l'EXIll. -Sr. Antoni Cirerol ' i Thomás 

Sessió celebrada els dies 26 i 29 de Setembre del 1983 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

'. 

SU MARI 

1.-Exposició del projecte i avantprojeete de llei de pressuposts de la Comunitat Autonoma de les ¡lles Ba

lears per a mil nou-cents vuital1ta tres. 

2.-PreSa de possessió del earree de Diputat del Sr. Ramon Orfila Pons. 

3.- Debat de les esmenes a la totalitat del projecte de llei de pressuposts de la Comunitat Autonoma de les 

!lles Balears per a mil nou-cents vuitanta-tres, 



70 DIARI DE SESSIONS / Núm. 5 / 26 i 29 Setembre 1983 

SOTA LA PRESIDE.NClAA DE L'EXCM. SR. AN
TONI CIREROL 1 TROMAS, S'OBRI LA SESSlú A 
LES 12 R. 1 3m DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 1984. 

1.-
PRESIDENT PARlAMENT: 

Benvinguts, s'obrí la sessió. Es concedeix en pri
mer 110c, la paraula al representant del Govern, senyor 
CristOfol Soler Cladera, perque faci l'exposició del Pro
jecte i avantprojecte de LIei de Pressuposts de la Co
munitat Autónoma de les Illes Balears, per a 1983. Té 
la paraula el Sr. Soler. 

CRISTOFOL SOLER; Senyor President de la Cambra, 
Senyores i Senyors Diputats: 

Dia 10 de juny passat es constitula el Primer Go
vern Regional de les Balears, com a fmit primer i con
seqüent de la LIei Organica d'Estatut d'Autonomia per 
a les nostres Illes, en el qual es manifesta una clara 
voluntat d'autogovern, sempre dins el marc superior es
tablert per la nació espanyola, de la qual ens honoram 
de formar parto 

Certament, ha passat ben poc temps d'en<;:a de la 
Constitució del Govern Regional. i la disponibilitat tem
poral que hem tengut a l'abast ha estat escassa, la qual 
cosa no ens ha impedit de reunir-nos aquí en un acte 
de tanta transcendencia per a tots com és el de pre
sentar a la consideració d'aquesta Cambra el primer 
projecte de Llei de Pressuposts Generals de la nostra 
Comunitat Autonoma. 

En efecte, la missió parlamentaria per exceHencia 
és de constituir-se en un control de les actuacions de 
l'Executiu quant a l'origen de les seves aportacions fi
nanceres i a la destina ció en forma de despesa o inver
sió que aquestes aportacions han de tenir. 

A tots els palsos regits pel sistema de representa
ció popular directa, que coneixem amb el nom de 
democracia parlamentaria, la presentació, per part del 
govern, sigui central, sigui regional, del Projecte de 
Llei de Pressuposts al Parlament, constitueix inequívo
cament, per la transcendencia que té, un deIs actes 
d'exercici de les Ilibertats públiques que tenen un sig
nificat més profund per al sistema polític que les 'al
berga' i les possibilita. 

Conseqüentment, un pressupost públic ha de ser 
la plasmació diMana i clara, quantificada exhaustiva
ment, de l'ús deIs fons públics en consonancia amb el 
programa d'actuació del Govern que el presenta, així 
com de les realifzacions que preveu d'introduir per 
aconseguir un compliment adequat deIs objectius que 
considera prioritaris. 

Per tant, la presentació d'un projecte de Llei de 
Pressuposts Generals, és l'ocasió propícia perque els 
renresentan~s populars, constitults en Cambra legisla
tiva, puguin examinar i apreciar l'avaluació de priori
t;c)ts que l'Executiu considera d'acord amb una escala 
de prevalencia, les actuacions previstes a fi d'evitar la 
generació de situacions previsiblement difícils tant des 
del punt de vista economic com social, així com la in
troducció de les correccions oportunes, en cas de ne
cessitat. 

Aquest és també el moment propici, en que' els 
Grups Parlamentaris, d'acord amb la seva opinió par
ticular, han de presentar totes les aHegacions, totes les 
noves previsions i totes les esmenes que considerin 
oportunes des d'una optica de responsabilitat raonable, 
a fi de contribuir a la consecució comuna del progrés 
i de la pau social. 

J:.s evident que aixo que acab d'exposar constitueix 
l'eix fonamental del mecanisme pressupostari i confi
gura la meta deIs nostres desitjos en aquesta materia, 
peró també resulta obvi que l'autonomia de les Balears 
gairebé no arriba als tres mesos de configuració plena, 
i, per tant, les Illes es troben encara enfora d'aconse
guir el grau de perfecció en el mecanisme descrito 

En efecte, seria producte d'una irresponsabilitat 
considerable l'adopció, per part de l'Executiu, de qual
sevol mesura que, per la seva transcendencia, resultas 
significativa per al futur autonomic immediat, sense 
tenir previament un coneixement exacte i puntual de 
la nostra situació real i deIs recursos de que disposam. 
Extrem aquest en el qual esta seriosament compromes 
el Govem Autónom. 

Pero encara podem afegir-hi un altre nou factor 
que impossibilita el desenvolupament pIe i la vigencia 
de la nostra Carta Autonomica, com és el grau escas 
que hem aconseguit fins a hores d'ara de transferencies 
de l'Estat, tant en quantitat de Serveis transferits com 
en la dotació material., tecnica i financera d'aquestes, 
que, en alguns casos, són, fins i tot, infradotats de 
personal. A tot aixó, s'ha de sumar la brevetat obligada 
deIs Pressuposts Autonomics per a 1983. 

Per tant, és camí obligat reconeixer que els Pres
suposts que presentam avui aquesta Cambra es carac
teritzen per dues premisses principals: que són uns 
pressuposts de gestió, amb un nivell escas d'inversió, 
i que tenen la característica especial d'esser de transi
ció cap a exercicis futurs, en els quals pot esser una 
realitat efectiva i amplia el desenvolupament del nos
tre Estatut. 

En conseqüencia, entren com a motivacions basi
ques de l'Executiu, en realitzar la confecció del pressu
post per a 1983, en primer lloe, el desig d'establir una 
presencia efectiva de la Comunitat Autónoma des del 
moment de la Constitució, i, al mateix temps, oferir al 
Parlament Balear l'oportuintat de coneixer detallada
ment l'estat de la nostra situaeió financera i les dis
ponibilitats de despeses i ingresos. Així mateix, l'exe
cutiu jutja oportú de fer una analisi de l'Estat actual 
de les transferencies rebudes de l'Estat, base virtual 
de l'existencia de l'Autonomia, i per aixó, era necessari 
d'es~ablir un planol de partió amb la situació pre-auto
nomica i reassignar aqueIles partides que, per la situa
ció que presentaven, neeessitaven modificacions. 

Per una altra banda, la breu historia de les nos tres 
Institucions feia impossible la confecció de la neces
saria Llei de Finances Regional, per la qual cosa re
su1tava oportuna la introducció d'una normativa pro
visional, que conté el projecte de Llei Pressupostaria, 
c1e,,'inada a pal-liar situacions de carencia legal i a pos
~ihiJitar el bon funcionament del mecanisme pressu
postari. 
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Des d'una altra perspectiva, la novetat de l'equip 
dirigent, l'escassesa de recursos i la necessitat de pro
cedir a un estudi detallat de la situació de partida, re
for",aren la consideració abans es mentada de fer un 
Pressupost de Gestió, ja que era qüestió de prudencia 
obligada que l'Execu1Íu no establís, en aquesta prime
ra fase. un programa d'inversions públiques regional s 
que solament tenia dues vi es per a fer-ne la cobertura: 
o bé s'efectuava un recurs al Deute Públic, i aixo hau
ria suposat una hipoteca prematura per a actuacions 
posteriors, a la qual cosa s'afegia la manca de decisió 
en el sí del Consell de Política Fiscal i Financera per 
a la coordinació nacional d'aquest financ;ament o, al
trament, es recorria, per al finan<;ament de les in
versions previsibles, a l'increment de la pressió fiscal 
a les Illes, circumstancia aquesta que no forma part 
de les intencions del Govern de la Comunitat Autono
ma, com exposa el nostre President en el seu discurs 
d'Investidura. 

La publicitat és un deIs principis polítics que inex
cusablement s'ha d'associar al document pressuposta
ri. Aquest principi exigeix que les divereses fases del 
cicle pressupostari es verifiquin en público 

És obvi que aquesta exigencia (de cada vegada més 
emfatitzada pels hisendistes) es podria satisfer escari
dament, mitjan<;ant la difusió del detall i deIs estats 
numerics, és a dir, el Pressupost· «stricto sensu» que 
se sotmet a la -consideració d'aquesta Cambra. Aixo no 
obstant, ates el grau de complexitat del document 
pressupostari, les relacions economiques subjacents i 
el llenguatge codificat en que aquestes es formulen', 
complir el principi de publicitat en tennes tan estrictes 
seria tant com desviar-se'n. 

L'Executiu Regional, conscient del problema, ha 
pretes de proporcionar les dades necessaries per a una 
valoració adequada de les diverses implicacions del 
Pressupost, tot articulant-ne en diferents vessants la 
presentació i intentant, d'una banda, defugir l'aridesa 
que tenen per a un lector no iniciat en quantificacions 
numeriques els detalls deIs Pressuposts Generals i els 
documents annexes. Aquest intent favoreix la contribu
ció al compliment d'un altre principi relacionat de ma
nera directa amb la publicitat, que és el de la claredat. 
Aqu esta s'obté gracies a l'estructura moderna deIs nos
tres pressuposts, tot presentant les dades basiques que 
s'hi contenen d'una manera facilment comprensible, 
sense que per aixo es renuncli en cap moment al rigor 
expositiu, perfectament exigible per aquesta Cambra, 
i tot oferint quadres que pennet'in una visió integrada 
i integral del conjunt de les nos tres despeses i deIs nos
tres ingressos públics en les diferents classificacions: 
organica, economica i funcional, que, per una altra ban
da com hauran tengut ocasió de comprovar previament 
vos ses merces amplien en diverses direccions la infor
mació que la simple exposició numerica conté. D'aques
ta manera es recullen dades sobre l'e!ecció prevista pel 
Govern Regional per a les distintes activitats, que in
douen tots els Departaments i els Organismes en que 
s'estructura la nostra Comunitat. 

A fi de donar una visió de conjunt deIs Pressuposts 
Generals per a 1983 es presenten desagregats per capí-

tols els muntants deIs pressuposts d'Ingressos i de 
Despeses de la Comunítat. 

La suma de tots els components de l'Estat de des
peses ofereix un muntant total de 5.539.270.000 pesse
tes, els quals es traben estructurats en dos grans grups 
d'operacions; les denominades de tipus corrent, que 
compren en els capítols de remuneracions al personal, 
compra de béns corrents i de serveis, interessos i trans
ferencies corrents. Aquest Grup d'operacions suposa el 
88.72 % del projecte de credits de l'exercici i 1'11.28 % 
restant es destina a operacions de capital, que respon 
als capítols d'inversions reals, transferencies de capi
tal, variació d'actius financers i variació de passius fi
nancers. 

Tot aixo suposa un increment del 71'8% respecte 
de l'exercici de 1982. 

S'ha de destacar que, del total de credits prevists, 
un 51 '7% l'ocupen les transferencies, seguides d'un 
24'03%, en concepte de remuneracions al personal, i un 
10'5% corresponent a compra de béns i serveis, que els 
interessos prevists ocupen solament el 2'4% i la varia
ció de passius financers, el 1'20%, la qual cosa dóna 
una idea del potencial d'endeutament que es podra uti
litzar en els proxims exercicis. 

Quant a les operacions de capital, el 7'12% 
l'ocupen les partides destinades a inversions reals. 
Quantitat aquesta que sembla exígua, pero que guarda 
relació amb la intenció del govern de no comprometre 
en aquests prirners mesos de gestió, que coincideixen 
amb la segona meitat de l'exercici, la capacitat d'inver
sió en base a l'endeutament, com ja he avan<;at . 

Per tant, aquesta quantitat és la resultant de com
promisos adquirits abans en gran part, que pertanyen 
a I'etapa pre-autonomica, i als quals el Govern Regional 
era obligat legalment -com és logic- a prestar conti
nultat. 

Respecte a l'exercici pre-autonomic de 1982, com
parativament, hi ha una diferenciació quant a la inci
dencia dins l'estat de Despeses deIs diferents capítols, 
i la major varia ció es registra dins el capítol de remu
neracions al personal, el qual passa d'oferir una inci
dencia del 8'3% a l'exercici passat, al 24'03% en 1983, 
i aixo fa que sigui el capítol de més variació registra
da. Les compres de béns i serveis practicament no re
gistren variacions significatives i els credits destinats 
a interessos manifesten una disminució, ja que passen 
del 3'88% al 2'42% enguany. En sentit identic el capí
tol de transferencies corrents ofereix una variació del 
73'9% al 51'7% actual. 

Quant a les operacions del capital, el capítol 
que registra una variació més gran és el de les inver
sions reals, que passa del 2'29% de 1982 al 7'12% de 
l'any en curso Els altres capítols ofereixen variacions 
de rellevancia escassa com són les transferencies de 
capital de 1'06% al 2'80010 i les variacions d'actius i 
passius financers, que passen, respectivament, d'un 1 % 
al 0'17% i del 1'07% al 1'20%. Com es veu, aquest epí
graf de l'estructura de despesa es manté a nivells si
mlars als registrats l'any passat. 

Si l'analitzam ara en base a una classificació assig
nada per organs o per unitats de despesa, la secció més 
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important és la constituIda per les transferencies a]s 
Consells Insulars, que condicionen el 44'4% del total 
del Pressupost, seguida de la de les consignacions al 
Departament de Sanitat i Seguretat Social, amb un 
23%, la qual segueixen, en ordre decreixent d'inciden
cia pressupostaria, les despeses consignades a Educació 
i Cultura, Agricultura i Pesca, Economia i Hisenda, 
Parlament Regional, Presidencia del Govern Autonom, 
Serveis Comuns, Comen; i Indústria, Turisme, Obres 
Públiques i Ordenació del Territori, Interior, que igua
la en ordre d'importancia a Treball i Transports, De
partament que és seguir per les inversions amb carrec 
al fons de Compensació Interterritorial. 

Aquesta classificació deis credits prevists per la 
importancia pot semblar atípica en una regió com la 
nostra, amb una estructura economica que no té cor
respondencia amb les atencions prioritaries de l'estruc
tura de la despesa. Amb tot, l'actuació del Govern de 
la Lomunitat Autonoma ha consistit a incorporar a les 
despescs, en just Inrill-ielisme, aquclls credits necessa· 
ris provinents de les transferencies de serveis estatals 
i que van destinats a l'atenció d'aquests serveis trans
ferits. 

En el sistema actual de financ;:ament de serveis 
transferits, aquestes assignacions pressupostaries esta
tals ten en el caracter de subvencions finalistes, és a 
dir, que s'han de destinar precisament a cobrir aten
cions i serveis específics, sense que se'n pugui disposar 
Uiurament. 

Aquesta important limitació a l'autonomia finan
cera de la Comunitat Autonoma, que no pot efectuar 
practicament reassignacions de recursos en funció de 
les prioritats que ella mateixa fixi, desapareixera una 
vega da que es posi en funciomnnent el si stema de fi
nanc;:ament de serveis transferits, mitjam;:ant percen
tatge de participació sobre els ingressos deis capítols 
1 i II del Pressupost General de l'Estat, d'acord amb 
el que s'estableix a la Disposició Addicional Sisena de 
l'Estatut d'Autonomia i la Disposició Transitoria Pri
mera de la LOFCA. 

En conseqüencia, com que la Conselleria de Sanitat 
i Seguretat Social és la que més transferel1cies ha re
but, resulta, per tant, que és ]a que atén despeses ma
jors, i aixo explica la prevalencia que té dins l'Estat 
de Despeses. Sense atendre a cOl1sideracions polítiques 
d'altre signe, s'ha de remarcar el grau escas d'inciden
cia en la despesa que tenen les seccions corresponents 
a Turisme (amb un 1'6% del tota1), Indústria i Comen; 
(2'9%), i Agricultura i Pesca (5'4%) i que són en con
sonancia amb el que acab d'exposar. 

ÉS, per tant, intenció del Govern Autonom intro
duir per a l'exercici vinent de 1984 les adaptacions pres
supostaries oportunes i acnc\ir tan t CO:~1 s iRui neccssrt
ri a les atencions que aquests sectors importants de la 
nostra activitat economica necessiten, dotant-los con
venientment de fons regionals que converteixin aquests 
departaments en organs realment operatius. 

En la mateixa tonica de la jus tificació anterior, 13 
variació major que es registra en la quantificació de les 
despcses és, conseqüentment, la secció 18, que corres
pon a Sal1ítat i Seguretat Social, que ocupava un 1'4% 

del total de despeses previst en 1982, i ara n'ocupa el 
23'2% de l'exercici actual. La resta de consignacions de 
despesa, si bé no ofereixen variacions significatives 
quant a la incidencia sobre el total de les mateixes, es 
veuen incrementades en la totalitat, quant a la dota
ció de fons reals. 

Díns l'estructura de la despesa, tenen un relleu es
pecial les consignacions destinades a atendre despeses 
de serveis local s d'ambít provincial. 

Aquests serveis integren el manteniment del Palau 
de Marivent, el Centre Associat de la UNED, (el Conser
vatori de Música, Dansa i Art Dramatic), l'Institut 
d'Estudis Balearics, el Centre Coordinador de Bibliote
ques, l'Esport Interinsular, la Mutualitat Nacional de 
Previsió d l'Aclmini.slraciÓ Local, el Servei de Recap
tació de Tribuls, l'Institut Provincial de Biología Ani
mal, la Huita contra la processionaria del pi, el conve
ni amb l'ICONA, el Butlletí Oficial de la Província, els 
remanents del Pla Provincial d'Obres i Serveis, els Ser
veis Mixtos, els Préstecs del Banc de Credit Local d'Es
panya i Sa Llotja. Tots aquests Serveis han registrat 
un augment Considerable d'activitat com a fruit de les 
gestions desenvolupades durant l'etapa pre-autonomica . 

Dins l'estat de despeses, m'he de referir especial
ment a les consign3cions deIs Consells Insulars a l'am
bit de la Comunitat Autonoma. El tracte preferencial 
que en 'tot moment se'ls vol donar, tot respectant al 
maxim la seva autonomia, justifica plenament tlD exa
men detallat de les consignacions pressupostaries, d'ín
gressos i de Despeses, relatives als tres Consells Insu
lars. 

Pressupostariament, hem de diferenciar dos tipus 
de consignacions: 

- D'una banda, les derivades de serveis locals 
d'ambit provincial regulades pel Reial Decret 2873 de 
1979, sobre distribució de competencies de l'extinguida 
Diputació Provincial de Balears entre els tres Consells 
Insu lars i el Consell General In terinsular. 

1 de l'aItra, les consignacions preventives deri
vades de concerts concrets amb els Consells Insulars. 

Les despeses locals d'ambit provincial, s'estructu
ren a l'entorn del Reial Decret esmentat 2873 de 1979, 
al distribuir les competencies de I'extinguida Diputació 
Provincial de les Balears entre els Consells Insulars i 
el Consell General Interinsular, que reserva a aquest 
darrer delerminades atribucions. 

Així, l'article 20n, 1 diu textualment: 
« El Consell General Interinsular tendra, com a or

gan ele l'Administració Local que és, les competencies 
segiients: 

Primer: Ostentar la representació unitaria de la 
Província. 

Segorl: Coordinar els interessos de les Illes. 
Tercer: Repartir entre els Consells Insulars les 

prestacíons i les carregues que l'Estat imposi a la Pro
víncia, així com les subvencions i els recursos que Ii 
concedeixi, d'acore! amb els índex establerts i l'artide 
cinque del Reial Decret presento 

Quart: Regir i administrar els serveis d'interes ge
neral que se Ji assignen al Reial Decret present, alXl 

com aquells respecte deIs quals es concerti pels tres 
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Consells Insulars la prestació pel Consell General 
Interinsular de les Illes Balears». 

D'altre banda, a l'artiele quart, s'atribueixen al 
Consell Interinsular titularitats diverses, la gestió de 
les quals comporta despeses i ingressos. Aquest arti
ele, al paragraf segon, diu així: 

"El Consell General Interinsular «mantendra» la 
titularitat de Sa Llotja, la finca de Marivent, amb la 
consegüent gestió del Museu Saridakis, el servei de 
l'edició del «Boletín Oficial de la Provincia», la casa de 
Santa Clara de Cuba, el Servei de Recaptació de Tri
buts Estatals, l'Institut d'Estudis Balearics i el Conser
vatari Provincial de Música». 

L'article sise comporta nous drets i noves ob!iga
cions: 

"Els préstecs concertats per l'extinguida Diputació 
Provincial de Balears i les bestretes i els préstese cxis
tents entre la Diputació i els distints Ajuntaments de 
la Província s'assignen íntegrament al Consell General 
Interinsular de les Illes Balears». 

1 així mateix, a 13 Disposició Transitoria Quarta 
s'estableix que: 

«L'execució i la liquidació del Pressupost Orelinari 
i el'ingressos i despeses prorrogat per a mil nou-cents 
setanta-nou del de mil noucents setanta-vuit de la Di
putaci Provincials de Balears correspondran al Consell 
General Interinsulan>. 

En virtut de tot aixo, la Comunitat Autonoma, que 
d'acord amb la Disposició Transitoria Primera del nos
tre Estatut d'Autonomia, assumí totes les competcncies 
i les atribucions que exercia el Consell General Inter
insular, continua gestionant una serie de serveis locals 
d'ambit provincial. Aquests figuren detallats al docu
ment pressupostari i tenen una dotació· en el Projecte 
de Pressupost per a 1983 de 617 milions de pessetes, 
amb un increment sobre les consignacions de 1982 de 
224 milions. 

En principi, aquest notable creixement obeeix es
sencialment a dos factors: 

En primer Uoc, al Servei ele Recaptació de Tributs 
de l'Estat, que, en haver incrementat l'import deIs elo
cuments cobratoris, té una eleva ció de les consignacions 
de despeses de 60.750.185 pessetes, la qual cosa suposa 
el 15'45% de l'augment general sobre 1982, elevació 
que, per altra banda, correspon a una altra de similar 
a l'Estat d'Ingressos. 

1 en segon lloc, obeeix al cost dels Serveis de bi
blioteques, esport interinsular, LP.B.A., processionaria 
del pi i Conveni ICONA, cls quals, en anys anteriors, es 
varen gestionar ja pel Consell General Interinsular, i 
que ascendeixen a 114.919.608 pessetes i representen el 
29,23 % de l'increment general de les despeses locals 
d'ambit provincial de 1983, en compara ció amb els de 
I'any 1982. 

Aixo es deu al fet que, en excrcicis anteriors, s'uti
litza el sistema d'ingrés específic per part deIs tres 
Consells Insular i, no obstant aixo, per a 1983, el Pro
jecte de Llei de Pressuposts es proposa la practica de 
la deducció preventiva establerta a l'artiele cinque del 
Reial Decrct 2873/1979, ja esmcntat, perque té una ope-

ratoria molt més simple i evita duplicitats innecessa
ries en els cobraments i els pagaments. 

Deducció que vendra supeditada a l'efectivitat deIs 
convenis corresponents, entre la Comunitat Autonoma 
i els Consells Insulars. 

La resta d'augments deIs Serveis Locals d'ambit 
provincial s'eleva a 48 milions de pessetes, la qual cosa 
suposa el restant 12'38% de l'increment general del 
57'06% de les consignacions de 1983 sobre les de 1982, 
pel que pertoca a aquest bloc de servei. 

Pel Reial Decret ja esmentat, de dia 17 de setem
bre, a l'artiele cinque, s'estableix que: 

« Els ingressos atribults a les Diputacions que s'as
signin w1iUlriament a la Província de les Balears es dis
tribuiran entre els Consells Insulars, previa deducció 
de la quantitat necessaria per a l'amortització del deu
te él que es refereix l'artiele sise, segons la proporció 
següent: 

Consell Insular de Mallorca 79% 
Consell Insular de Menorca 10'5% 
Consell Insular d'Eivissa-Formentera 10'5% 
Igualment, el Consell General Interinsular deduira 

deIs ingressos esmentats les quantitats suficients per 
a financ;ar les despeses derivades de la condició d'or
gan d'Administració Local i de l'Exercici de les compe
tencies, les funcions i els serveis que en aquest Reial 
Decret se li assignen». 

Queda, ido, ciar que la suma de les quantitats a 
transferir als Consells Insulars ha de ser igual a la dife
rencia entre el total deIs Ingressos Locals d'ambit pro
vincial i les despeses de naturalesa igual. 

En els documents pressupostaris que es van lliurar 
als membres d'aquesta Cambra, figura la liquidació 
deIs fons a que ens referim, en base a les consignacions 
del Projecte de Pressuposts per a 1983 i la comparam;:a 
d'aquests amb els de 1982. D'entrada, s'ha d'advertir 
que les dotacions per a transferencies als tres Consells 
Insulars, en 1983 apareixen amb una minva de 94.778.761 
pessetes en relació amb les de 1982, la qual cosa és 
necessari ac1arir, com ja he avan<;at. 

En primer 1I0c, s'ha de tenir en compte la deduc
ció, en 1982, del «Canon d'energia», que ascendia a una 
quantitat de 212.771.190 pessetes, amb la qual cosa la 
liquidació deIs Fons d'ambit Provincial de 1983, en com
parar-la amb la de 1982, ja resulta positiva. 

No obstant aixó, ateses les previsions del Ministeri 
d'Hisenda relatives als increments a sobrevenir en els 
conceptes «221» (Recarrec Provincial sobre I'L:r.E.) i 
,,411» (Participació 0'54% sobre Imposts de l'Estat no 
cedibles a les Comunitats Autonomes), pertoca de cor
regir l'impart deIs ingressos de 1983 a fi de calcular 
les transferencics que s'hauran ele fer als Consells In
sulars. Amb aixo s'aconsegueix un increment global de 
1983 sobre 1982 de 365.875.896 pessetes, que representa 
un increment d'un 17'32%. 

Per últim, a fi de poder comparar en termes equi
valents els exercicis de 1982 i 1983, és necessari tenir 
en compte el tracte pressupostari diferent que s'ha do
nat en aquests exercicis als cinc conceptes següents: 

Biblioteques, Esport Interinsular, LP.B.A. Pro ces· 
sionaria del Pi i Conveni ICONA. 
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1 que globalment ascendeixen en 1983 a 114.919.608 
pessetes. Aquesta circumsümcia es reflecteix en el qua
dre n.O 9.4.1.4. del docwnenc pressupostari, únicament a 
l'efecte de coneixer l'increment real de la liquidació 
deIs Fons Locals d'ambit Provincial, d'acord amb les 
previsions per a 1983 en comparació amb les dades de 
1982. Aquest augment, moIt apreciable, queda xifrat 
en 471.795.504 pessetes, el qual suposa un increment 
del 22,90%. 

Com he exposat al comen¡;ament de l'aHocució i 
com ja consta a vosses merces, els Pressuposts Regio
nals es presenten nivellats a l'Estat de Despeses i d'In
grcssos, la qual cosa comporta que la cobertura de les 
primeres per part deIs segons és ajustada, en opinió 
del Govern, resulta adequada a les possibilitats actuals 
de l'exercici presento 

En efecte, l'Estat d'Ingressos s'articula en vuit ca
pítols dividits també en dos grans parametres que cor
responen a la distribució classica en els usos de la 
Hisenda Pública, com són les operacions de capital. 
Les operacions corrents incorporen la gruixa deis in
gressos de la Regió i suposen el 91'71 % del total pre
vist per a 1983, en una quantia de 5.080 milions de 
pcsse tes, a les quals s'ha d'afegir el 8'29% provinent 
de les operacions de capital i que dóna una xifra de 
458 milions ele pesseLes, i COlll a resu!t8.t un salde glo
bal de I'Estat eI'Ingressos de 5.539.270.594 pessetes, la 
qual cosa suposa un 71'8% d'increment del total res
pecte ele l'exercici de 1982. 

Les operacions corrents previstes com a in gres
sos incorporen aportacions pressupostaries provinents 
d'imposts indirectes, que suposen el 3'02% del total 
d'ingressos i que signifiquen una minva en la inciden
cia pressupostaria d'ingressos per aquest concepte, ates 
que, en 1982, suposaven el 4'75% del total i han regis
trat una mínima variació positiva de 14 milions ele pes
setes entre els dos exercicis, que si consideram el de
teriorament de moneda prorill"it per la inflació, es pot 
dir que s'ha disminuIt lleugerament la quantia real. 

La imposició directa s'articula en base a fons pro
vinents per imperatius legals de l'Estat i que consti
tueixen ingressos comuns a totes les Regions, com són 
els recarrecs sobre les llicencies Fiscals de l'Impost In
dustrial i de l'I.R.P.F. 

En termes semblants podem precisar l'aportació 
producte de la imposició indirecta, basada completa
ment en el recarrec provincial sobre trMic eI'empreses 
i imposts especials, que també resulta amb una mínima 
apreciació positiva de 14'7 milions entre 1982 i 1983, 
la qual, com he dit abans, si es compleix la informació 
rebuda del Ministeri d'Hisenda, s'incrementa en 216 
milions. 

Quant al capítol tercer deIs nos tres ingressos, su
posa un 5'56% del total d'aquests i prové de la re cap
tació per taxes en concepte de venda de béns i presta
ció de serveis, majoritariamcnt composts de publica
cions propies de la Comunitat Autónoma i que afecten 
cultura, transports, treball, BOP, cartografía regional 
i projecte de les Escoles de Capacitació agraria, inclo
ses a l'article 31, per un total de 19'1 milions de pes
setes. 

L'article 32 correspon a les taxes en concepte de 
presLació de serveis de la Comunitat a n.mbit cultural, 
educatiu, sanitan, esportiu i centres de descans com les 
residencies de l'ISTIL. 

Practicmnent en la totalitat aquests ingressos pro
venen de serveis transferits per l'Estat, les taxes deIs 
quals són ara objecte de recaptació per part del Go
vern Autonom, conceptes que totalitzen un global de 
143'4 milions de pessetes. Sobre aixo s'ha el'advertir que, 
si bé les estimacions d'ingresoss són ajustades a la rea
lita l, resulta impossible de dir-ne per endavant la qua n
tia, ja que la prestació cl'aquests serveis incorpora sem
pre un element aleatori ja que depcl1 de l'ús que en 
facin els ciutadans de les Illes. 

L'excmple més clar són els ingressos per concepte 
eI'ús d 'instaHacions esportives, taxes per expedició de 
clocuments oficials, certificacions, etc. 

Sempre c\ins el capítol d'ingressos per taxes i pres
tació de serveis, l'at~tic1e 38 correspon als Reintegra
ments provinents deIs organisrnes autonoms administra
tius, interessos i comissions ele prestecs reintegrats pels 
Ens Terri lorials, etc., que ascencleixen a la quantia ele 
121 '2 milions. I finalment, integren també el Capítol lII, 
els ingresoss prevists provinents de sancions per infrac
ció, en elesenvoll1pament de les competencies del Govern 
Regional, i que comporten actl1acions en materia de Tu
risme, Urbanisme, Transports, Comer~, Sanitat i In
terior. 

La previsió total d'ingressos al Capítol Tercer as
cendeix a 308'2 milion<; ele pessetes que suposen un 
5'56 % del total pressupostat per a 1983. 

Quant a les Transferencies Corrents, suposen un 
muntant global de 2.604'9 milions de pessetes i repre
senten el 47'03 % del total eI'ingressos prevists, amb una 
variació considerable de signe positiu respecte de 1982, 
en que Sllposaven el 26'6 % de les consignacions d'in
gressos de l'any. Aquesta diferencia obeeix a l'assump
ció, al llarg de l'cxercici passat i deIs temps que ha 
transcorregut d'aquest, d'una serie ele trasferencies de 
Ser"Veis es~atals que comporten subvencions de l'Estat 
pel funcionamen t d'aquests en el pedode transitori, per 
un. total de 2.435'5 milions de pessetes, entre les quals 
s'inclouen subvencions pel funcionament del govern per 
un total de 222 milions, i del Parlament de les Balears 
amb 203'4 milions; la resta de subvencions van des ti
nades amb caracter finalista a dotació deIs diversos ser
veis assumits per la Comunitat Autónoma i per a funcio
nament exclusiu d'aquests. Encara que és necessari 
reconeixer que la nostra Regió és molt enfora d'acon
seguir un grau mínimarnent decorós de transferencies 
financeres que permetin una atenció adequada i una 
prestació de serveis a to amb el ciutada d'aquestes 
IIIes. 

El volum més important correspon a les assigna
cions pressupostaries destinades a finan¡;ar serveis 
transferits, la valoració deIs ql1als estimada per a 1983 
ascendeix a 1.821.599.200 pessetes, de les quals 93.674.000 
pesseles es 'financien' mitjan<;ant taxes afectes a la 
prestació d'aquests sCDTeis, la resta, és a dir, 
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1.727.925.000 pessetes, mitjan~ant dotacions amb carrec 
als Pressuposts Generals de l'Estat. 

El govem ha fet un gran esfor« per a valorar amb 
el maxim de rigor possible, les transferencies de ser
veis estatals, a fi d'aconseguir no tan soIs que el Pres
supoSL de la Comunitat per a 1983 reculli amb tata fide
litat i integritat el volum de recursos humans i finan
cers posats a disposició seva per a l'exercici deIs serveis, 
les competéncies i les funcions traspassats, sino, sobre
tot, per a tenir una visió exacta de l'estat actual de les 
transferenc1es de serveis, que li permeti descnvolupar 
una autentica política de transferencies a les negocia
cions amb l'Administració Central. 

El resultat d'aquesta valoració finan cera deIs ser
veis estatals transferits ascendeix a una xifra, evident
mcnt sorprenenl, si la comparam amb la consignada pel 
mateix concepte als Pressuposts Generals de l'Estat: en
front deIs 1.800 milions ele pessetes esmentats, que re
cull el Projecte de Pressupost de la COl1lunitat, a la 
secció 32 deIs PressllposlS Generals de l'Estat, solament 
ID apareixen uns 338 milions exigus. Vegem les causes 
d'aquesta discrepancia tan enorm~. 

La metodologia seguida en la valoració de la Co
munitat ha estat extraordinariament rigorosa i, a pal-er 
nostre, la única tecnicament possib1c per al ca1cul del 
cost deIs serveis transferits. 

A partir deIs Reials Decrets de transferencia de ca
dascun deIs -serveis, s'han valorat les dotacions pres
supostarics corresponents a les retribucions del perso
nal, compra de bens corrents, subvencions i d'altres 
transfercncies corrents i de capital i inversió de reposi
ció, detallats tots als Annexos d'aquests Reials Decrets 
publicats al «Boletín Oficial del Estado» tins a dia 31 
de juliol de 1983. 

L'import d'aquestes valoracions s'ha actualitzat se
guint la metodologia aprovada pel Consell de política 
fiscal i financera a pessetes de 1983, ja que els ReiaIs 
Decrets prenen com a base, en gran majoria, l'exercici 
ele 1981. 

La e1isparitat considerable deIs resultats obtenguts 
amb les xifres consignaeles per l'Estat, obeeix als motius 
segiients: 

1er.-La valoració de la Comunitat s'ha efectuat en 
base als decrets de transferencia publicats fins a dia 31 
de julio!, mentre que l'Estat solament ha indos en els 
Pressuposts les transferencies publicades en el «BOE» 
abans de e1ia 1el'. ele gener de 1983, per la qual cosa 
no ha considerat transferencies .jmportants, com el Reial 
Decret 4.101/82, en materia de cultura, i 4.1 13/82, sobre 
reforma de les estructures comercials i sobre comer~ 
interior. 

2on.-A la valoració de la Comunitat Autonoma 
s'han inclos transferencies, de les quals les dotacions 
de mitjans economics no han estat públiques. Aquest 
és el cas deIs Decrets de transferencies :'Interior a de
sembre ele 1980, així COl1l e! Reial Dccret 2.245/1979, en 
mat'eria d'activitats molestes, urbanisme, agricultura, fi
res interiors, turisme, transports i aclministració local; 
Reial DeCl-el 2.917/79, en materia d'Agricultura i Reial 
Decret 2.567 /80, en materia ele Sanitat i de Cultura; 

les valoracions de les quals s'aproven simplement en 
acords del Consell de Ministres. 

Jer.-S'hi ha indos, aiXÍ mateix, la valoració de 
l'ISTIL, de conformitat amb l'Acord negociat i acceptat 
per l'Administració Central. Aquesta valoració no s'in
dogué en el Reial Dccret 1.961/1982, que en disposa la 
finalització i l'acceptació abans de día ler. de novembre 
passat i que encara es troba pendent de publicació. 

4art.-La Secció 32 deIs Pressuposts Generals de 
l'Estat no recull la practica totalitat deIs credits des ti
nats a satisfer les retribucions deIs funcionaris i de la 
resta de personal trasferit, el pagament deIs quals con
tinuen, en gran part, fent-se de manera irregular per 
l'Administració de l'Estat. 

En efccte, d'acord amb el Reial Decret 1.958/1983, 
pe! gual s'aprovaren les normes de traspas de funcions 
i sen'cis ele l'Es tal a les Balears, les dotacions pressu
postaries deIs funcionaris han de ser transferides a la 
Comunitat Autonoma i donar-se de baixa als Pressu
posts General de !'Estat. 

Cínquc.-No s'inclouen tampoc a la Secció 32 deIs 
Pressuposts de l'Estat els creelits deIs capítols 4 i 7, 
subvencions als serveis transferits, per una interpreta
ció particular i abusiva ele la metodologia lltilitzada per 
l'Adminislració Central per a calcular el cost deIs ser
veis, la qua! considera que aquests capítols no formen 
part d':lquest cost ekctiu. Amb aixo, subvencions tan 
importants com les del FONAS i de l'IRESCO no apa
reixen consignades a la Secció 32, tan tes vegades esmen
tada. 

Sise.-Per últim, la valoració deis serveis s'ha actua
litzat a pessetes ele 1983, ja que l'any base de valoració 
deIs Decrets ha estat el 1981, a una taxa anual al 14 %, 
corresponent a l'increment deIs Capítols 1 i II deIs in
gressos estatals, taxa que hauria resultat automatica
ment, si s'hagués seguit en les valoracions el sistema 
de percentatge de participació d'ingressos estatals, com 
disposen l'Estatut d'Autonomia i la Llei Organica de 
Financ;:ament de les Comunitats Autonomes. 

He de remarcar que aquestes discrepancies de va
loració es comunicaren a l'Administració Central per
que, per la vía de la correcció tecnica, procedís a efec
tuar les rectificacions oportunes al Proiecte de Llei de 
Pressuposts Generals ele l'Estat per a 1983. No obstant, 
i ates que la tramitació del Projecte de Llei eslava molt 
avan~ac\a, l'Estat ha ofert la solució d'efectuar aques
tes correccions en fase d'execllció deIs Pressuposts. 

A fi d'obviar tant com sigui possible aquests pro
blemes, que si no es resolen poden comprometre tot 
el procés ele tr3n sferencia de serveis estatals a la Co
munitat i a la gestió posterior per part el'aquesta, el 
text de l'articulat preveu tant I'ampliabililat deIs cre
elits COlll la lilllitació de la disponibilitat d'aquests, en 
funció de les dotacions efect ivament rebuc\es de l'Estat. 

Continuant dins el carUol ql1atre el'inf!resos. 
L'arlicle 41 incorpora també la participació de la 

Regió en els illlposts de l'Estat no cedibles a la Comu
nitat Autonoma, en una quantia resultant de l'índex que, 
a nivell central. s'aplicara a les Balears i que suposa 
el 0'543 O/'0 del total estatal d'imposts no cedibles. 
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En un altre aspecte, integren aquest artic1e els in
gresos en concepte de compensacions per la gestió del 
Servei de Recaptació de Tributs, que, en gran majoría, 
provenen de reca.rrecs d'apremi en recaptació executiva, 
així com premis de cobran¡;:a per gestió de cobraments 
d'hlnposts per compte de l'Estat. Aquestes aplicacions 
suposen un total de 199'8 milions. 

També dins l'article 41 hi figuren les aportacions 
estatals en concepte de cursos de formació del profes
sorat, que¡ 1.0talitzen una quantitat de 8.7 milions per a 
tot l'any. 

L'article 42 suposa les aportacions provinents deIs 
Organismes Autonoms de caracter administratiu que, 
amb un total de 167'4 milions incardina ingressos del 
Patronat d'apostes mútues esportivo-benefiques i com
pensacions provinents de les Cambres Oficials de Co
men;:, Agraries i Propietat Urbana. 

L'article 45 resulta de l'aportació deis Ens Territo
rials per a des peses extraordinaries deis Serveis, per un 
total anual de 567.000 pessetes, de les quals 565.000 pes
setes corresponen a l'Oficina de Promoci6 Industrial. 

Finalitzen aquest Capítol els articles 47 i 48, que 
corresponen a aportacions i subvencions privades per a 
activitats culturals i formatives que tenen caracter fina
lista, i, en conjunt, suposen una quan~ia molt reduIda 
que no arriba al milió i mig de pessetes. 

Pel que fa al Capítol Cinque, consistent en Ingressos 
propis del patrimoni de la Comunitat, suposen una -quan
tía reduIda, ja que el total és de 54'9 milions, d'escassa 
incidencia sobre el total d'ingressos, perque represen
ten en 0'99 % d'aquests, es nodreix deIs articles refe
rents a rendiment de valors, interessos de deposits de 
Bancs i Caixes d'Estalvi i producte de finques urbanes 
incorporades al patrimoni regional. Aquesta darrera par-

. tida presenta un balan¡;: deficitari en relació a la des
pesa necessaria, ja que els ingressos soIs representen 
36.512 pessetes per a tot l'any i constitueixen un con
dicionant a conseqüencia de la compra de la finca ur
bana del Palau Reial, on radiquen dues Conselleries 
del Govern Regional. 

No podem acabar l'Estat d'Ingressos sense esmen
tar l'epígraf corresponent a Operacions de Capital, in
tegrat pels Capítols 7, 8 i 9, i que suposen quanties re
ferenls a transferencies de capital i a variacions 
d'actius i passius financers. 

Quant al Capítol Sete (Transferencies de Capital), 
s'hi recullen subvencions i aportacions de l'Estat, així 
com aportacions directes deis Ens Territorials, i són 
ingres sos destinats a fons d'inversió. L'article 71 recull 
la sub venció estatal per a inversions corresponents als 
serveis transferits i que s'assignen a les distintes Con
selleries él dllTeC de les quals corresponen aquests ser
veis, abans estatals, avui propis de la Comunitat, els 
quals totalitzen un muntant final de 251'1 milions per 
a tot I'exercici, quantitat ben a les clares insuficient. i 
de la qual destaquen les 290.000 pessetes com a assigna
ció estatal per a inversions de Turisme. En aquest ar
ticIe s'integren també la quantia de 28 milions que 
el Fons de Compensació Interterri torial ens assigna per 
a ínversions en materia de Cultura i Urbanisme. 

A aquests 251 milions per a inversions, s'han d'afe
gir 20 rnilions en concepte d'aportacions directes de 
diversos organismes de l'Estat, per via de convenís fu
rnats ja a retapa preautonomica o amb promesa ferma 
de coHaboració, entre els quals destaquen el Conveni 
de Planejament i Cartografia formalitzat amb el MOPU, 
la continuació del Laboratori d'Agricultura. convengut 
amb la Direcció de Política científica i la creació d'un 
Hivernacle Pilot, també en base a acords amb la roa
teixa Direcció General. La resta de partides d'aquest 
Capítol correspon a actuacions previstes en coHabora
ció amb el MOPU, !'Institut Geologic, Indústria, Edu
cació i Ciencia i amb el CDTI. 

La variació d'actius financers es recuIl al Pressu
post, al Capítol Vuite amb un import de 187'1 mílions 
de pessetes , que integra tres articIes corresponents a 
reintegrament de prestecs concedits a curt i Ilarg ter
m~i, que suposcn bestretes al personal i a les Corpo
raClOns Locals, per un total de 5 L'7 milions. Aquest Ca
pítol acaba amb e l reman ·nt de Tre oreria corresponent 
als Pressuposts GeneraJs de 1982 amb 135'3 milions, deIs 
q~~als 30'4milion corresponen a supedl.Vit en concepte 
d lngressos amb ca rácter local ¡que corresponen als 
Conse ll Insulars. 

El Capítol és integrat per un únic articIe consistent 
en una partida ampliable que recull la possibilitat de 
concertar prestecs a curt teqnini per a finan<;ar desfas
samen~s temporals cI 'i ngressos i pagaments. 

En definitiva. Senyores i Senyors Diputats, i ji per 
acabar. no em queda res rnés. si no agrair-Ios a tots 
l'a.tenció durant aquesta, llarga. prolixa, i crec que am
pllamenl detallada. cxposició obre ¡'us que 1'Executiu 
Regio.n~l ?esti~a als fans rúb lics que inteQ"ren en aql.lest 
eXe)-C1CI I eran de les Ba lears i Que pr ent avu i a la 
consideració d'aquesta Cambra. No em resta dir més 
sinó que, en un si tema democratic, tota crítica, esme
na o suggerenGÍa efectuada amb ~ln im constructiu su. 
posa un increment de la llíbertat d'opinió i del patri
mon i comú d'aques tes Ille . i independentment del fet 
d'es tar-hi o no d'acord. é intenció dJaquest Govern pres
ta r-Jo tota l'atenció més si uposen una millora i enri
queixen o complementen les nostres opinions. 

A tots moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 

. G,racies Sr. Conseller d'Hisenda. Aquesta Presiden
cm. d acon.! amb la !I,,1esa del Parlament i 31mb la Junta 
de Portaveus. a ixeca la present se sió, la qua l es 'reanu
dara' e(' proxim dijous clia 29 a les is el l'ho.rabaixa, 
d? .la quaJ cosa queden informades vQstres sen ones. 
S alxeca aquesta sess ió. dijol1s a ]a is de l'horabaixa. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Es 'reanuda' la sessiÓ. Abans de continuar amb el 

debat de} Projccle de Llei d · Pre upos de la Coml!
nitat Autonoma de les Ill e<; Balears per a 1983, compli
r m la fonm\litat ele clona l' po sess i6 del d lrrcc de 
Diputa t a l r. Ramón Orfi la Pons, per renúncia del qui 
ho era D. Joan Pons i MoIl; té la paraula el Secretari 
Segon D. Damia Pons: 
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DAMIA PONS: 
Car:a dirigida a l'Excm. Sr. President del Parlament 

de les Illes Balears, Joan Pons Moll manifesta: 
«Excm. Sr.: El Diputat que subscriu Joan Pons i 

Moll del Partit Socialista de Menorca PSM té l'honor 
de dirigir-se a Vostra ExceHencia per a co.municar: 

Que per motius personals i d'interferencia entre les 
Lasques parlamentaries i com a Conseller de Menorca, 
amb la propia feina professional es veu precisat a pre
sentar i presenta la renúncia a l'acta de Diputat del 
Parlament de les Illes Balears, per la qual cosa suplica 
a Vostra Excel-Iencia tengui per presentat aquesta renún
cía en forma i lloc adequats i prengui les mesures .. . 
per a la substitució de . .. escrit com a parlamentari i 
conse1ler del Consell de Menorca per part de D. Ramón 
Orfila Pons, candidat que segueix a la !lista del Partít 
Socialista ele Menorca; així ho espera del recte proccdir 
de la Vostra ExceHencia». 

Maó a 20 de sctembre de 1983. 
Acord de la Mesa aeceptant la renúncia del Sr. Pons 

Moll. La Mesa del Parlament en reunió celebrada dia 
28 de setembre eI'enguany, atesa la renúncia a la carta 
del Diputat, presentada pe! Sr. Joan Pons Moll del Grup 
Parlamentari Esqu~rra Nacionalista PSM, adopta l'acord 
d'acceptar-Ia. 

2.-
PRESIDENT PARLAMENT: 

En atenció a l'establert a l'article 20 paragraf 8 del 
Reial Dccret Llei 20.77 de dia 18 de man;, damunt nor
mes electoral s i a l'article 7 del Reglament Provisional 
de la Cambra, hagués presentat davant 1'oficialia major 
d'aquest Parlament la ct'edencial corresponent, proce
deix que el St'. Ramón Orfila Pons, presti jurament o 
promesa davant aquest plenario Vol acostar el Sr. Ra
món Orfila Pon s al centre de l'hemicicle. 

Jurau o prometeu per la vostra consciencia i pel 
vostre honor de complir fidelment les obligacions del 
carrec de Diputat del Parlament de les IIles Balears, 
amb Ileialtat al Rei i de guardar i fer guardar la Cons
titució com a norma fonamental de l'Estat, així com 
l'Esta1ut d'Autonomia de les IIles Balears. 

RAMúN ORFILA PONS : 
Sí, ho promet. 

3.-
PRESIDENT PARLAMENT: 

Havent estades presentades esmenes a la totalitat 
del Projecte de Llei de Pressuposts de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears per a 1983, per part del 
Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista i per part del 
Gr-up Parlamentad Socialista, es menes de les quals 
tenen coneixcment vosses merces, aquesta Presidencia, 
el'acord amb la Junta ele Portaveus i la Mesa, ha acor
dat de fer extensiu el elebat en les esmenes a la tota
litat presentades. El debat d'aquestes es desenvolupara 
d'acord amb els articles 69.5, 73, 74 i concordant del 
Reglament . Intervendran els Grups Parlamentaris de 
menor a major i el representant del Govern podra in-

==~~~~~~~~ 

tervenir després de cada una de les intervencions d'a
quests o acumulant les respostes per a respondre glo
balment al final, sempre sense limitació de temps. Aca
bada la intervenció del representant del Govem, si algun 
Grup Parlamentari no hagués fet ús del seu tom podra 
fixar la seva posició durant deu minuts. Correspon la 
primera ¡nten/enció a D. Sebastia Sen-a Busquets, Por
taveu del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista, el 
qual disposa el'un temps de quinze minuts per a la seva 
exposició. 

SEBASTIA. SERRA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, Esquerra Na

cionalista PSM s'ha vist amb una obligació Hica de 
presentar una esmena a la totalitat d'aquest Projecte 
ele Llei de Prcssuposts de la Comunitat Autonoma pel 
83. rer una serie de motius que de fet voldríem que 
C]uedassin 1110lt clars i per aixo procurarem fugir d'exce
sius I ecnicismes i passar a unes qüestions de política 
economica, que pensam que són claus i que a la vega da 
lléln d'eSSCI- molt cIares per a tota l'opinió pública deIs 
pobles de les Illes . En aquest sentit nosaltres pensam 
que, en primer 1I0c, el pressupost que anam a discutir 
él "partir d'avui és un pressupost circumstancial, un pres
supost que, ele fet pensam que s'ha fet massa aviat, se 
veu en les presses en els tres volums que ens ha pre
sentat la Conselleria; pero de qualque manera pensam 
que, ja que s'ha fet aquest projecte, hem d'intentar 
millorar-Io, hem d'intentar discutir-lo en profunditat i 
sobretot ens ha de donar Hum pel que ha d'esser el 
Projecte de Pressupost del 84 que pensam que, de fet, 
s'hauría de trametre rapidament perque a comen~a

ments del 84 poguéssim tenir el pressupost aprovat així 
com cal i no sempre amb un endarreriment gros que, 
llavors, aixo li dóna unes causes molt complexes al mal 
funcionament, a vegades de l'Administracló. En aquest 
sentit, Esquerra Nacionalista PSM vol exposar molt 
breument els grans principis que orienten el fet que 
presentem o cns vegem obligats a presentar aquesta es
mena a la totalitat. En primer lloc, volem dir que no
sala-es entenem que un pressupost ha de dur de fet, 
una claredat grossa en tots els seus principis expositius, 
i pensam que en aquest pressupost hi ha aquesta manca 
de claredat, .ia que no sabem exactament guines són 
les línies d'actuació preferencial que té el Govern de la 
Comunitat Autonoma; i nosaltres entenem que aquests 
grans principis haurien de venir articulats no només a 
l'exposició de motius que s'ha publicat en el Butlletí 
Oficial del Parlament, sinó també en els tres volums de 
qn~ consta aquesta memoria; i es aquí aIla on nosal
tres \'olem fer unu incidencia clara, la memoria o les 
memóries de les que se'ns han donat, de fet, són unes 
memories tremendament desiguals, són unes memories 
on hi ha aspectes només descriptius, on manquen anali
sis en profunditat de moltes qtiestions i, de fet, on fins 
i tot hi ha afirmacions, o fim i tot hi ha algunes qües
tions que es plantejen que hi ha un desconeixement 
coHectiu, gaire bé complet damunt ells. 

És en aquest sentit que nosaltres ens veim un poc 
amh aqllesta obligació d'una esmena a la totalitat, pero 
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que questa esmena a la total ita', vol que se clarifiquin 
tot " na serie de qüestions. Per altra banda volem dir 
que nosaltres compartim totalment les paraules del Con
seller, dites a l'anterior sessió, que el progrés i pau so
cial han de venir duites d'aquests pressuposts i de 
l'acció de Govern; i ho compartim plenament, pero 
trobam que és molt difícil d'aconseg-llir aquest progres 
i aquesta pau social sense un programa i una planifica
ció economica que vengui donada pel pressupost de la 
Comunitat Autonoma. Alesnores, és així, que nosaltres 
anam fent un analisi, una aniilisi concreta, una analisi 
pensam que en paraulcs clares, pero que creim que s'ha 
de meditar i creim que sempre ha de servir per a 
millorar 1'acció de Govern i per a millorar també el 
con'rol que pugui exercir aquest Parlament i que pugui 
exercir la Comissió d'Economia, Pressupost i Hisenda. 
I és en aquest sentit que volem fer el primer retret 
greu a la problematica que hi ha a la nostra Autono
mia i el primer retret, que pensam, que és greu, és la 
Comissió de Transferencies. El1s troham que, de fet, se 
comenta dins les memories de les Conselleries i se co
menta de fet, és a dir, l'esperit existeix en aquest pro
jectc ele !lei, que hi ha llagut poques transferencies i 
que aquestes transfercncies de qUZllque manera són in
suficients i que 'ademés' falten c!otacions economiques 
per aquestes transferencies; de fet, també, hi ha pro
blemes a 1'hora de valorar de qualque manera les trans
ferencies que s'han rebudes, com funcionen; pero per 
a nosaltres Esquerra Nacionalista, ens va sorprende molt 
una mesura del Govern, en que va monopo1itzar tota la 
Comissió Mixta de Tranferencies, Comunitat Autonoma
Estat Espanyol; aleshores nosaltres creim que, ouan a 
una Comissió de Tranferencies hi ha un monopoli abso
lut per part de l'Executiu, és molt difícil entrar en un 
debat damunt que és el que ha succe'it, sobretot 'ate
nint' a que les sessions de les Comissions de tranferen
cies són secretes i per tant de qualque manera no sabem 
ni que és el que el Govern de la Comunitat Autonoma 
ha soHicitat ni quina és la rcsposta de 1'Administració 
Central; i pensam en conseqüencia que quan falta cla
redat damunt l'actuació de la Comisisó Mixta de Trans
ferencies, de qualque manera és molt difícil justificar-se 
davant unes queixes que se puguin fer de l'Administra
ció Central quan no hi ha una transparencia, quan no 
hi ha una claredat. De qualque manera pero, a més a 
més, d'aquest primer retret que, per a nosaltres és ba
sic, i recordaríem qUe a les Illes Balears hi ha hagut 
Comissions Mixtes de Transferencies 011 hi ha'!ia repre
sentació ele tots els Grups Polítics. i pensam que s'hau
ria d'haver tomat una mica a aquest esperit unitari a 
l'hora de les transfer~ncies i a 1'hora ele posar en marxa 
la 110stra Autonomia; pensam que aquest retrct és im
portant, pero pensam que malgrat aquest retret podem 
anar desglosant altres aspectes d'aquest Projecte de 
Llei de Pressuposts que per a nosaltres fa que haguem 
de manifestar la nostra desaprovació; i la elesaprovació 
ve basicament per quatre principis claus; un és el prin
cipi de que hi ha una manca el'opcions cIares de política 
economica i social, hi ha una manca d'opcions clares, 
ja que entenem que n'hi hauria d'haver hagut en aquest 

programa i aquesta planificació i no el trobam per en
lloc, nosaltres veim, i aixo se va dir a la passada sessió, 
se va parlar de gestió, se va parlar de qualque manera 
de transició, nosal'res aixo ho veim, són pocs mesos els 
que queden pero pensam que una línea economica i 
social: s'hauria d'haver donat amb tota clarividencia. Un 
segon principi que ens ha duit a aquesta esmena a la 
totalitat; és la passivitat que pensam que demostra 
l'Executiu davant els grans problemcs que se poden 
donar de desequilibris a diversos sectors economÍcs i al 
mateix temps, davan1 el greu problema de 1'atur i també 
els greus problemes d'ordenació territorial, educació 
medi-ambiental i també davant la tasca ingent per a la 
normalilzació lingüística i cultural en els pobles de les 
l!les . Aquests són, per tant, uns principis que voldríem 
que hagl.lessin estat presents a l'hora d'aquest pressu
post concret, a l'bora de vcure si se volien trobar o no 
mesures correctores perque tots Zlquets desequilibris 
poguessin de qlla1que manera desapareixer; i en aquest 
sentit trobam bona voluntat, és indubtable, a qualque 
memoria de ConselIeries, com pugui esser Agricultura, 
on se parla de fet «del farolillo rojO», és una expressió 
exacta de la memoria ele la Conselleria el'Agricultura, 
pero al mate ix temps trobam que aquesta mateixa Con
selleria no aplica mesures correctores, a a]s menys no 
veim dins el pressupost cap mesura correctora perque 
aq ues' s clcsequilibris deixi n d'existir. Parlant de la qües
tió d'indústria veim que l'analisi de la indústria a Me
norca. indústria molt important en el conjunt de les 
Illes Ba1ears, és una analisi molt breu, gairebé inexis
tent i amb molt poca profunditat. Passam a la Con
selleria de Turisme i ens trobam amb que l'analisi de 
fe!, és c1'estadístiques, unes estadístiques i una analisi 
molt simple, .sense cap tipus de concreció. Passam a 
altres Conselleries i passa un poc el mateix. l arribam 
a uns deis temes, per a nosaltres claus, que és la Con
selleria d'assistcncia social, Sanitat-assistencia social; i 
trobam que un tema tan important a les llles com és 
acció social. davant una problematica com la de la mar
ginació no hi ha en absolut una analisi, no hi ha en 
absolut unes despeses clarificades i concretes en aquest 
sentit. 

1 passant a altres conselleries com puguin esser 
Educació i Cultura, és alla on ens trobam amb més sor
preses, educació física no hi figura, esport competitiu 
tampoc, 1'ensenyament en la nostra llengua no figura 
a cap partida pressupostaria en la seva possible ajuda, 
en definitiva, ens trobam amb moltes qüestions no 
només no concretes, sinó també inexistents en aquest 
ProjecÍC' de Llei de Pressuposts que avui estam comen
<;:ant a discutir. 

l en aquest sentit és quan nosaltres creim que s'hau
ria cI'haver fet una incidencia clara de quines eren les 
prioritats i qllins són els problemes greus que trobam 
a les IlIes Balears en aquest moment; i per a nosaltres 
el primer problema és la Huita contra l'atur, lluita con
tra 1'atur en base no només a treball comunitari, en base 
no només al sector públic, sinó tamb¿ a incidir dins el 
sector privat perque aquesta lluita contra I'atur se po
gués dur endavant amb un exits que nosaltres a més 
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desiljam, volem que aquest Executiu tengui, ja que 
aquesta primavera d'hívem que comen<;:ain sera molt 
problematica en quant a la gran quantitat de gent atu
rada que de cada día n'hi ha més , i és aquesta Huita 
contra l'atur la que ens ha sorpres molt que no figura 
en aquest projecte de pressuposts com un deIs objectius 
ni ctins la compatibilitat, ni tampoc dins les grans líníes 
d'acció que l'Executiu cns ha presentat. Una altra qües
tió d'aquestes príoritats ja l'hem anomenada crec amb 
tota claredat, és la problematica deIs sectors economlcs 
i les possibles rectificacions o més ben dil, els possibles 
indicatius d'anar cap a una sectoralització més correcta 
de la nostra economia i sobre tot rectificar una questió 
que els nacionaliste s sempre hem tengut molt clara i 
que fa molts d'anys que deim i que confiilVem que rAu
Lonomia comen<;:aria a rectificar-la, que era el colonialis
me economic que patim, i que pensam que de qualque 
manera se podien donar o se poden donar les primeres 
pass es per fugir d'ell i anar arribant a una autonomia 
basada, de fet, en uns principis globals d'3nticolonialis
m ; ¡ en c¡uest s ntit hcm lrobar que no l1i ha ni aques ls 
obj ·() tius ni aquestes mesure corrcctoJ"t! ' a l a qüestió 
s c:ol' ial ; i per allnl bando 11 111 el 'enL ral- Lumbé a parlar 
el 1: prob lcmes quc se pOden gener::lr O' que en dub Le 
s d naran cn trc la COl11 uniLa! ulonoma j Is onsells 
Insulars . Pensam que ha quedat rnolt enrera tot aquell 
p roón1:ma o aquclls prog.rame d ~ur< Is que parlav n de 
les Ille mellor. que parlavcn d que e ls Consclls In
s ul a r havien. d'es er basie , que parlavcll de que ru 
havia 'Iagunes ' juridique i que hi havia 'Iagune ' d'i,n
terpretació dins I'Eslalul d'Autonomía i dias el nostre, 
c1 ins la ma(c ixa Cons tilu c i,ó espanyola respecte als Con-
el! In ulars. peru tothom convenía en qu- e ls Con ells 

In sular havien d'esscl- l'e ix fonamenla l de gest ió, i n o 
n mé d gcsl í6, s inó una mica més, é- a C1ü-, tothom 
desiljava duranl la campanya electoral que ls Consells 
In tllars tenguessin una importancia radi.cal; i dins la 
LJei de l 79 sembla que s 'arribava de qualquc mancra, 
c1ins el decre t 79, a una o luci,ó, a una cert sO!llció q ue 
va permcLre corncn<rar a caminar I Consells Insulars, 
i quc en aq uesl momenlS nosaHres Lrobam que en 
aq uest Projeclc de Llei 'ha anal enLera i perillosamenl, 
i nosalLre, creim que aixo és un de is punLs qu é molt 
greu, ja que la n slra Autonomía pensam que s'ha de 
c nstruir amb la o lunLat de cada un del p b ies de les 
lile i obviamenl a partÍ!" de cada Consell Insula¡·. Tam
b: é ver que se va p arlal' o se parla din e l Projectc de 
Ll ei d'a enció preferent. a ls Cqns 11 Insu la r , pero pen -
am qu no se tracta només de paraules s inó que e trac

l a (runa voluntal política i de p • al" en marxa les mesu
res importants , les mesure~ basiques perque e ls Con
s .1I s Insular tenbJt:lin un Pressu l t concret, puguin 
funcionar correctament i, ele qualque manera. que Is 
pobles ele le Illes enmondn a v ure ¡'Au tonomía des 
de casa scva, i arribanL a cote més eJevades, que eria 
la ol11un i tal ulon ma de le I1l s Balears; en aqueSL 
!i ~'nt'l pen am que 'ha a naL molt cnrera, i J'article 28 
c!'aqucsl projecle ti pressupost, és un article molL con
f1 icliu; de fel. és un ~'U·t i c l e que a més de le dues cs
rT1

p r:e.s a la to~alitat, també les esmenes parciaIs fan in-

cidencia damunt, fins i tot possibles iHegalitats en 
aquest article 28 de la Llei de Pressuposts i nosaltres 
pensarn que fin s i tot hi ha unes partides pressuposta
ries que pareixen admeses globalment per a lothom a 
vegades, del mateix article 28, que fa r efer.!neia als Con
sells Insulars i que fins i tot són al lamen t dub to es, per
que des d'aquí nosaltres voldríem demanar i jnquirir, 
a I'Institut d'Estudis Balearics, quin funcionament ha 
tengul a le lile Menors; el Conservatorj de Mús ica, 
Com a I S Ill e Menors ha incidil i com fun iona; la 
Univcl ¡tal Nacional d'Educació a dislaneia , que passa 
de 8 a 12 milio.ns de pres UposL, a Mall rca té unes 
in.s taHacions sembl que més o menys adequades; pero, 
i a les !Iles Menors, Om funciona la Univ rsitat Nacio
nal d'Educació a distancia? 1 I'esp rt int rinsuJar, quin 
s nlit t6 una particla pre sllpostada a e port interinsu
lar, a partir d'unes retencions de I s aposte mútues 
esporLive. benefiques. 'r tra s nI' les partide pre su
posH\ries qLle arri barnn despré a ls Consells Insu lars ? 

o hauria csLa més inl resaSn t , més cIar, més cont'un
dent, i obretot més real. a la Comunilat que fOlTIlam 

a pal"t ir ele cada pobl ele cada. [/la. omentyaT' des de 
cada ons II Insu lar In po lltica esportiva ¡ lambé poder 
contl"Olar e l dob lers? ixc> ón preguntes que en feim 
i, el qualc¡uc manera. són 'lüesl.ions que c reim que 
'haul"an ele resoldre pcrque s i no omen~am amb molt 

mal peu la nostra Autonomi<\ i e l nostre primer pressu
pOSl. n aquest sentit lambé vo ldtiem acabar, gai rebé. 
fe n l aHus.i6 a una shi ele qüe lion que nosaJtres con-
iet ram. molt poe d'acord amb 1 temps actual; no" 

sallres no nomé 1 er una filo ofia política d'Esquerra 
Nacionalista, inó també per un realismc cI 'acorcl amb 
els problemes social que hi ha i economic en els nos
tres po les, ren am que hi ha tota una serie de princi
pis que insp iren aquesta L/ei de Pressupo ts que no 
podem admetl-e; no a1tres pcosam que aque ta partida 
pre suposUlI'ia de de peses especial s per aJ funciona
men de.ls e l-vei el e 399 mil ions de pesse tes, é una 
partida pres lIpO I~lria massa elevada, nosal tres en te
nem que sera molt difícil que se pugui controlar aques
ta partida pressuposUtria per inconcreta, i nosaltres 
pen am qu ni ta Com issi6 Parlamen laria de Pre suposts 
i tampoc e l Padamcnt p dra fer un "ontrol efica.;: a una 
qUeslió tam ambigua; i nosalf res pen <1m que un deIs 
punls basics en qu ' coincid íem pra Licament L l els 
Grup Políti c aqu í pre ents en aquesta Cambra, esta
vem d'aconl amb e l e ntr01 el les despese públiq ue 
i sempre ho haviem dit, s'ha d'estalviar, s 'ba de l:ontro-
1<u-, no pOI e ser qu le de pe es públique vagin a 
I'ah-e, i en t.robam amb partides pressupostaries que 
seran mol t difíc il s ele controlar. dopat ai'\í com e tan 
con fecei nades; i lambé frobam qll les retd bu.cions 
compl mental"ies qu se fixcn són e',ces iV~lm nt e lcva-
I('s. a ixi 0111 ho són lambé le. despeses de representa

ció; i evic!entment. també hem trohal qlle é. excesiu l 
Fel de Que els sous I el' nqu l anv 8~ s iou in lan eleva .. ' 
-om s'han s itual: .ia sabel1l qll~ a aItres Comunitats 

Autonom es, altres na i nali tats i regions de I'Estat Es
panyol. els sous també són elevats, pero pensam que 
aquí, a les Illes Balears, bauríem d'haver ates , donat 
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els pocs mesos que tenim de rodatge autonomic, donat 
també al mateix temps qüestions de problemiltica social 
i d'infraestructura, que hem hagut de cercar uns locals 
nous i tot, per a moltes dependtmcies de l'Autonomía, 
haguéssim pogut fer un exercici de més responsabilitat 
de, amb paraula, de m és despesa pública; i dins els 
sous no només demanam una devallada deIs sous deIs 
alts carrecs polítics, sinó que també un concepte ens ha 
preocupat molt; hi: ha un concepte deIs sous que és de 
responsabilitat, un concepte especial per a la res pon
sabilitat; nosaltres pens;;¡m que des del moment que una 
persona és un Conseller, que és un Director General, 
que és un President, que és un Diputat, només pel fet 
d'haver estat elegít o haver estat nomenat ja no fa 
falta que tengui un capítol especial del seu sou per la 
responsabilitat, del que es tracta és de fer una dedica
ció exclusiva i del que es tracta és de que, implícita 
ment, la gent elegida ja ha de ser responsable pel que 
ha estat elegida; i en aquest sen ti t vold ríem incidir-hi 
molt perque creim que no era manera d'haver comen
<;at amb ... 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Esta 'agotant' el temps. 

SEBASTli\ SERRA: 
amb aqucst tipo de pressupost. En definitiva, senyo

res i senyors Diputats, Esquerra Nacionalista PSM ha 
volgut fer una reflexió pública, voldria que el Pressu
post del 84 se tramitas amb rapidesa i, voldriem que de 
qualque manera els pressuposts fossin rectificats amb 
esperit i també amb les esmenes parcials, que supos 
que en Comissió s'admetran les que se creguin en jus
tícia, pero que, de qualque manera, co:nen<;assim a edi
ficar unes Illes Balears en progrés i pau social pero a 
partir de la concreció i no només deis grans principis 
electorals. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Correspon fer ús ele la paraula al Sr. Jeroni Albertí 

Picornell, Portaveu del Grup Regionalista de les IIles, 
per un temps, igualment de quinze minuts 

JERONI ALBERT!: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, dins aquest de

bat atípic d'avui horabaixa on en quinze minuts hem 
de fixar postures damunt la presentació deIs Pressu
posts per part del Govern i contestar a les esmenes 
a la totalitat que els distints Grups Parlamentaris han 
presentat, jo voldria comen<;ar per, un poc dir que, estic 
aquí en virtut de Portaveu del Grup Regionalista i no 
vegeu el President de cap Consell Insular, perque hau
ria de treure que aixo va cap a un 'puesto' o cap a 
I'altre en funció de la personalitat deIs qui ocupen la 
tribuna; aquÍ som com a parlamentari i per aixo jo 
volia comenc;ar dient que , escoltada I'exposició de D. Se
bastia Serra, el nostre Grup creu, precisament pels 
primers punts que eIl ha exposat, que no és oportú ac
ceptar cap esmena a la totalitat i retornar el Projecte 
de Pressuposts al Govern. Ha elit que necessitava una 

tramitació rapida per veure si arribavem quant 'antes' 
al del 84; jo estic d'acord amb eIl; ha elit l'hauriem de 
millorar, jo crec que se pot millorar a Comissió sense 
tornar aquest pressupost al Govern. I per qüestió de 
temps, si comen<;:am a tornar pressuposts al Govern, ens 
agafara Nadal i el fi d'any i aquest pressupost no es
tara aprovat; i jo crec que, ja que s'ha presentat, just 
és que l'aprovem quant 'antes'. Quan realment, també 
li vull drr, que tot el que ha dit O la majaría de coses 
que ha dit, crec que amb les esmenes que té presenta
des puntuals a cada un deIs articles, reaIment podem 
anar afer camí desde la Comissió 'duguent' endavant; i 
anant cap em-era, tornant aquest pressupost cap al Go
vern, no seria Inés que una demora, jo crec que inne
cessaria, per donar acabar quant 'antes' el pressupost 
elel 83; i sí jo demanaria al Govern un compromís de 
dur 'antes' el pressupost del 84, que són els que han de 
fixar de verilat la política del Govern; perque avui 
demanar: una política al Govern per tres mesos, en aca
bar aixo sera final d'Octubre, o per dos m eso s pens que 
és un poc exagerat, i que per ral1t, jo sí demanaría i 
deman des d'aquesta tribuna, com a portaveu del nostre 
grup, el compromís d'esser possible en un espai maxim 
de tres mesas tenguem aqui els pressuposts de l'any 84; 
i elic en un espai maxim de tres mesos, perque crec que 
és impossible, i demanaria si és possible fer un impossi
ble, i perdó per la redundancia, que el tenguéssim abans 
de fi d'any perque seria normalitzar la nostra situació 
autonomica, si els pressuposts del 84 'esteguessin' apro
vats abans d'acabar el 83, i prenguéssim com a norma de 
costum que els pressuposts de l'any que ve s'han d'apro
var enguany, perque de 'lo contrari', els inconvenients 
que tenim són grossos. Per aixo el nostre partit, pensa, i 
ja diu., que no votara a favor de l'esmena a la totalitat, 
millor dit, que votara en contra, perque aquí el no votar 
a favor se podria interpretar com a abstenció, i sabem 
que abstenció aquí és votar en contra, que votara en con
tra de l'esmena a la totalitat per la senzilla raó que hem 
de treure aquests pressuposts quant 'antes' i sí voldria 
fer unes breus pinzeIlades a ,do» que aquets pressuposts 
per a nosaltres representa. Hi ha uns motius de discor
dia total i absoluta, no en el plantejament deIs pres
suposts, sí en el concepte que se dóna per part del 
Govern en aquests pressuposts. Diuen, són uns pressu
posts de transició, pot ser que sí, per a nosaltres són 
els primers pressuposts de la Comunitat Autonoma; i 
deim aixo, no tant per entrar a les partides, sinó per 
fer not~r precisament que la lectura política deIs pres
suposts és un poc demostració de quin és el 'talant' po
lític de qui els fa; i a mi m'agrada, i vaig a lIegir-ho 
aquí. quan en el punt 9.4 diu, referencia especial als 
Consells Insulars , i diu : 

"La destacada rel'ievancia deIs Consells Insulars, a 
l'ambit de la Comunitat Autonoma, i el tracte preferen
cial que en tot moment se'ls volen dar respectant al 
maxim I'autonomi a, justi fica plenament un detallat exa
men de les consignacions pressupos taries, tant d'inrrres
sos com ele 'gastos', relatives als tres Consells Insulars». 
Jo amb tot respecte i amb tota amabilitat vull dir als 
Srs. del Govern que jo m'apunt a la primera part, la 
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des:acada reHevancia deis Consells Insulars a l'ambit 
de sa Comunitat Autonoma i el tracte preferencial que 
en tot moment deuen tenir no sc'ls hi vol dar, perque 
crec que aquesta reHevi.mcia no se'ls dóna, la té per 
l'Estatut i la té per la Constitució, més que donar, jus
tificar plenament ... un detallat examen, cree que el que 
feia falta era un distint tractament de les partides 
que corresponen als Consells Insulars dins aquest pres
supost. És a dir, deixaríem damunt, i deixaríem dar, i 
crec que la nostra oblígació perque poguem anar 'en
samblats' i perque poguem anar bé i perque poguem 
amb bona voluntat per tothom dur endavant la nostra 
tactica de consolidar la nostra Autonomia, és que ten
guem clar tots, que tenguem tots la mateixa idea de 
quin és el paper que ha de jugar cada una de les Insti
tucions que componen la nostra Comunitat Autonoma, 
i sapiguem que és el que ha de fer el Govern de la 
Comunitat, i sapiguem tots que és el que han de fer els 
Consells Insulars i sapiguem tots que és lo que han de 
fer els Ajuntaments; cree que el nivell d'autonomia, i el 
nivell d'Autonomia té una importancia cabdal en l'auto
nomia pressuposUlria o financera, esta en que tots ens 
sapiguem respectar i que no hi hagi ningú que vulgui de 
cap manera imposar cap raó als altres, perque, ocupem 
el 'puesto' que ocupem, la veritat no és patrimoni d'un 
tot sol; per aixo jo vul1 fer una crida des el'aQuí, des 
d'aQuesta tribuna, en aquest Parlament, perque crec que 
és alla on s'ha de fer, a que anem conversant els dis
tints grups polítics i anem aportant idees sobre que 
volem que síguin els Consells Insulars, que volem que 
sigui aquest Parlament, que volem que sigui el Govern 
de la Comunitat Autonoma i com volem que jugui tot 
aixo amb els Ajuntaments; i jo deman, com dic, que 
n'hem de parlar de tots, que ningú . ha d'imposar res a 
ning1Í, que hem de tenir, i jo crec que és necessari de
manar-ho en aquest Parlament, distintes converses amb 
els grups parJamentaris per fixar postures que siguin al 
''llenos' entes es per la majoria i perque després es pu
guin dur endavant al 'menos' amb I'acceptació, deIs qui 
no han pogut dur endavant la teoria, que els han con
ven<;ut o intentat convencer que ai:<o era així de¡;a; fixar 
postures 1lnilaterals del que han d'esser els Consells In
sulars, del que han d'esser les competencies, de qui les 
ha de tenir, del qui ha de tenir l'Autonomía financera i 
de Qui ha de respondre davant el Parlament d'aquesta 
Autonomia, crec que per una part esta perfectament 
'reflexat' a l'Estatut i en el Reglament, pero que alIo 
que no hi esta, d'aIlo Que és susceptible de distintes 
interpretacions, ens ha11ríem d'asseure i parlar-ne; i si 
ens asseim i en parlam jo estic segur que treurem so
lucions a aixo que avui pareix que no en té. Jo volía 
'agotar' aquest tema, en aquest punt, en el qual, com 
die, nosaItres ens oposarcm a l'esmena a la totalitat, 
demanam al Govern que faci via a dur el pressupost del 
84, creim Que les postures de les distintes institucions 
no estan 'reflexades' en aquests pressuposts ¡que, per 
lant, io demanaria al qui té la responsabilitat de fer-ho, 
que anassim pel camí del dialeg, que ens asseguéssim, 
que en parlassim i ql1e arribassim a aquelIes concIu· 
sions que pens que tots, de bona fe, podem dur enda-

vant perque tots volem que l'Estatut d'Autonomia sigui 
'reflexe' d'una Comunitat on tothom sigui escoltat en
cara que a la fi, quan no hi ha acord, haguem de fer 
valer el pes de les majories que, en democracia, és en 
definí iva el pes que més val. Moltes graci~s. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Albertí. Correspon fer ús de la paraula 

al Sr. Félix Pons Irazazábal, Portaveu del Grup Parla
mentari Socialista, igualment per un temps de quinze 
minuts. ¿Renuncia a la intervenció? Correspon fer ús 
de la paraula a D. Cosmc Vidal Juan Portaveu del Grup 
Parlamentari Popular, per un temps igualInent de quinze 
minuts; vol fer ús de la paraula? 

COSME VIDAL JUAN: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats; d'entrada hem 
de dir que, naturalment, nosaltres el nostre Grup, rebut
jarem aquesta esmena a la totalitat presentada per Es
querra Nacionalista. No obstant, com ha dit molt bé el 
Sr. representant, el Portaveu D. SebastHl. Serra 'hi ha 
que' dir que eH ha comen<;:at dient que havien presen
tat aquesta esmena él la totalitat per una qüestió 
dica, jo he de dir que nosaltres etica per etica volem 
comen~ar di.ent que, en algunes coses que eH ha exposat, 
estam completamenl c\'acord. 'No, naturalment, en totes, 
pero sí en la primera que contempla la seva esmena que 
diu o explica que un pressupost ha de ser ' la quantifi
cació de les mesures de política economica i que en el 
programa presentat pel Govern no es proposen inter
vencions correctores deis desequilibris existents entre els 
distints seclors de la activitat economica de les Illes 
Balears, aixo és una gran veritat, té tota la raó. pero 
la situació no permetia aItra cosa. M'explicaré: EU diu 
que, vertaderament, aixo hauria d'esser l'objectiu del 
programa pressupostari del Govem; aixo repetesc, estam 
d'acord, pero s'obIida de que ara que es parla tan tes 
ve)!ades de situacions 'heredades' el Govern, a l'hora de 
confeccionar els seus pressuposts, s'ha trobat amb una 
situació 'heredada', 8i:<0 no es pot discutir, perque ens 
trobam davant l'últim trimestre de 1983 i ens trobam 
que vertaderament, la millor part ele les partides, ja, 
que hi havia per a cada conselIeria, i aquí esta preci
sament I'explicació ele que no es pugui haver fet d'acord 
amb un programa de mesures polítiques precisament 
ja estaven inc1ús gastats. Per lo tant, demana el Sr. es
mentat d'Esquerra Nacionalista que hi 'ha!!lli' claredat i 
vertaderament en les memories de les Con;eÚeries 'hi ha 
que' dir que, sense llevar, naturalment, la política que 
puguin marcar en aquest últim trimestre, la millor part, 
en quant a quantificació, en quant a números, ja venia 
una situació 'heredada'. Pero ha fet una referencia a una 
excusa 'dada' precisament pel representant del Govem 
en l'exposició que va fer en l'anterior sessió, i ha dit 
que la Comissió de Transferencies havia de tenir trans
parencia, i jo li puc dir, perque aixo consta, que hi ha 
unes actes de la Comissió de Transferimcies que estan 
a disposició, naturalment, de tots els Srs. Diputats. En 
a disposició, naturalment, detots el., Srs Diputats. En 
quant a si el sistema ha de ser de Comissió, tota mixta 
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o secconal, lambé aixo ve imposat ja d'una qüestió de 
l'Aw111nlslraciu L-enlT<:U, pero y'ue slglli coe preC1SaIllen[, 
tOla la COllllSSlO que eSclgUl COffi,[JUSLa tyCl paren que 
governa és prcclsamenr el qUe s"as,;umelX íntegrament 
una respons<i011HaL J:'er 10 Lan , leLes aque~tes observa
cions jo sí vOldria ter menció, i valdria també agrair, 
que ha dit 'algo' el Portaveu del Grup Regionalista de 
les IHes que vessin en el! un panamentari i no. en 
aquest moment, Partaveu d'un Grup, i no un President 
de Consell. Jo vull dir E'l mateix; no obstan" natural
ment, no podem fer excepció completa de 1;::l nostra con
di ció de Consells Insulars o de Presidents de Consells 
1nsulars, i per tant si cm permeten, a la referencia que 
s'ha fet als Consells Insulal-S, o al tractament que en 
aquests pressuposts es dóna als Consells 1nsu1ars, jo puc 
dir que 'hi ha que' ser ' " 'aficionat' a 'xistes', 'desde 
luego' aquest 'xiste' no l'hem fet nosaltres, podem dir
que aquí també s'ha fet d'acorcl amb 'algo' que hi ha 
establert; ara aixo no vol dir que no es renuncú pe1 
propi Govern de cara als Pressuposts de 1984; i aquí he 
d'agrair la intervenció del Sr. Albertí que ha dit que 
havÍem de dialogar, que era necessari asseure'ns i par
lar d'aixo, no unilateralment dir quin és el paper deis 
Consells Insulars com a pilars 'desde luego', de la nos
tra Comunitat Autonoma, que en aixo estam tots d'a
cord, i podem dir en primer !loc. cl~ cara a 1984. 'ade
lantar' que, 'desde luego' el Govern té la intenció 
puntualment en cada un deis tres Consells 1nsulars con
tactar i, naturalment, jo, particularment, i com a por
taveu del Grup que assumeix aquesta re'Sponsabilitat, 
crec que aquest és el camí, és el dialeg; ara bé. que 
es digui, per exemple, que s'ha volgut retallar alguna 
de les competcncies propies deIs Consells Insulars, aixo 
no és veritat. que el sistema de deduccions contemplada 
a l'article 28 del Projecte de Llei de Pressuposts per a 
1983, s'ha fet d'una m"anera 'pues' alegre, no, perque 
deriva del Reial Decret del 79 de 17 de desembre sobre 
distribució de competencies entre e1s Consells 1nsulars 
i el Consell General Interinsular tom a repetir que no 
compartim aquesta filosofia, pero que l'hem 'heredat' 
i un pressupost que només té per aplicació l'últim tri
mestre de 1983, no podia canviar; que les deduccions, 
'hi ha que' dir que les deduccions que s'han fet amb 
caracter merament preventiu, 'per supost' estan subjec
tes a rendició de comptes, naturalment, que per al cas 
de possibles serveis d'actuacions no 'contengudes' en el 
Decret, s'ha ates al consens que s'ha efectuat amb eIs 
respectius Consells Insulars. i també 'hi ha que' dir que 
els pressuposts que es presenten per l'aprovació 'abar
quen' tot l'exercici de 1983, i que el ConseIl General 
Interinsular ha vengut efectuant 'gastos', encara que les 
dotacions corresponents o sigui, és cosa que ja s'ha 
vengut fent; pero, repetesc que en aquest aspecte crec 
que el més important és la voluntat, que. repetesc, com 
a portaveu del Grup Parlamentari que renresent, que 
de cara a 1984 estam d'acord amb aquest di~tleg i estam 
d'acord en que el Govern de la Comunitat Autonoma 
contacti puntualment amb eada un deis ConseIls 1nsu
lars per cstablir el que s'ha de fer respecte a ells en la 
qüestió deIs Pressupots. Per tant, crec jo que aquest era 

el pU_l~ més important que volia tocar, pero, no obstant, 
no obstant, he de dir que també rebutjam les, d'alguna 
manera, les acusacions que es fan en aquesla esmena a 
la totalitat sobre retribucions eomplementaries, per 
exemple, que es diu que 160 milions és una xifra 
astronomica, jo dcix per si intenfé el representant 
del Govern que expliqui i demostri. que 160 mi
lions en aquest cas no són una xifra vertaderament 
astronómica. 1 quant als sous deIs Consellers, una qües
tió que, naturalment, seri.a molt facil no parlar-ne pero 
crec que el qui calla Cltorga. segons diu el refrany, i en 
aquest cas tampoc hem d'atorgar raó per erem-e que 
vertaderament són uns sous massa gr;~ns, perquc ver
taderament, es vulgui o no 'hi ha que' anar-los compa
rant i tene aquí de totes les Comunitat8 Autonomes els 
sous que «]Jercebeixen» els Consellers i puc dir i afir
mar i demostrar que només la Rioja i Extremadura co
bren sous inferior als Consellers de la nostra Comu
nitat Autónoma, pet' tant crec jo que a pesar de 
l'obligació etica del Grup d'Esquerra Nacionalista en 
presentar aquesta esmena a la tota1itat, nosaltres també, 
com és logic i pareix de per 'orgullo' el dir-ho. pero és 
així. nosaltres hem de defendre que aquests pressu
posts, que es vulgui o no, són de transició de 1983, vagin 
endavant i per tant hern de rebutjar aquesta esmena 
a la totalitat presentada pel Grup e1'Esql1erra Naciona
lista. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Vol fer ús de la paraula D. Felix Pons per a fixar la 

seva posició, en aquest cas durant deu minuts? 

FELIX PONS: 
No Sr. President, jo voldria fer ús de la paraula per 

defensar l'esmena a la totalitat del meu Grup. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Vol passar a l'encerat i té voste un temps de quinze 

minut per fer la defensa de la seva esmena a la tota
li tat. 

FELIX PONS: 
Sr. Presici nt, Sres. i Srs. Diput31S vull comen~ar 

manifeslant la meya coincidencia amb les parauJes fi
nals del Conscller Sr. So ler a la seva exposició de J'altre 
dia. quan ens deia que en aquest moment quan eH aca
baya la seva interven ió quedava obert el tom de la 
crítica i que tOla CI-ítica, en el seu parer sÍ!m ifica un 
incrernent de la lI iberlat; j vull enIJa9ar aquestes parau
les amb les seves paraul s inic.ia ls quan deia que el 
debat del pre Su[ st é empre un acte trascendent de 
significat profundo 

Crec que convé tenir en compte les dues: coses: pri
mer, per deixar assentada la legitimitat i la licitud de 
tates les crítiques, respectuoses, per dures que siguin i 
que se vulguin fer, a les que ens va convidar molt en
certadament, naturalment, no només a les crítiques que 
agraden o que convencen, sinó a les crítiques que no 
agraden ni convencen; i la primera que li hem de fer 
és a qualsevol intent de devaluar aquest debat per en-
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tendre, que aquest és un pressupost irrellevant, i que, 
per rallL, el aeoat lambé té una cena lrreUevancia, que 
no conV'e donar molta importancia, ni dIscutir amb 
exceSSllL aruor aquestes parcides, aquest instrument de 
políllca economlca financera que se'ns ha presentar. 

lVlai és irrellevant ,mai és indiferent discutir l'apli
cació deIs doblers deIs ciutadans; i per tant estam no 
només amb el dret, sinó amb l'auLentica obligació de 
discutir i per venLUra, d'exagerar el to de les nostres 
críUques i l'exigencia que hi pugui haver en aquestes crí
tiques a un debat en el que esta en joc, precisament, 
el destí que se vol donar als doblers deIs ciutadans. Per 
que hem presentat una esmena a la totalitat? Vull que 
quedi clar que no per un afany de crítica desmesurada, 
destemplada, ni demagogica. Es presta a fer una crítica 
que pot esser qualificada de demagogica i que jo crec 
que no ho seria, no admetent el concepte de que és un 
pressupost de gestió o que és un pressupost de transició 
i que mai podria esser privat Wl pl"eSSupost de les seves 
profuneles implicacions polítiques, economiques i socials. 
Pero perquc no se'ns pugui retreure que estam actuant 
amb precipitació, amb incomprensió, no entrarem en 
aquests tipus d'exigencies, que insistesc que serien per
fectament lícites, exigir del Govern un instrument que 
solucioni problemes concrets que són de la seva compe-. . 
tencia, recordar grans paraules i promeses electorals i 
del debat-d'investidura, amb implicacions economiques, 
socials, culturals i polítiques. Ho podríem fer i ningú 
ens ho podría retreure, pero aquest pressupost no ens 
agrada per altres raons, profundament polítiques i al 
mateix temps de significació económica i social. En pri
mer 110c, no ens agrada aquest pressupost perque no es 
viable, des d'un punt ele vista financer, i perque per 
aquesta mateixa circumstancia no és constructiu. Aquest 
es un pressupost artifical, d'unes xifres que són artifi
cials, considerades en la seva quantia global; no ho 
deim nosaltres, ho diu el propi text que ha presentat 
el Govern, i va intentar explicar i justificar aquesta 
circumstancia el Conse11er Sr. Soler, l'altre dia, aHudint 
a la difer-encia de valoracions que hi ha entre l'Admi
nistració Central i la Conselleria d'Hisenda de! Govern 
Autonom; són explicacions insuficients, són explicacions 
insatisfactories, pero sobretot, i aixo és el decisiu, són 
explicacions esterils. Per una circumstancia moIt bona 
d'entendre: No és possible canviar amb aquests pressu
posts de la Comunitat Autonoma els pressuposts Gene
rals de l'Estat; la secció 32 deIs Pressuposts Generals 
de l'Estat, les altres secci6ns deIs Pressuposts Gene
rals de l'Estat diuen el que diuen, i el Govern se pot 
esplaiar amb una crítica d'aquests pressuposts i 'a 10 
millor', si anassim a analitzar rigorosament qualcuna 
de les critiques que fa, no li lIevariem la raó i ens hi 
podríem sumar. Pero no és aquest el problema; no basta 
que se digui en to justificador o exculpatori que la sec
ció 32 deIs Pressuposts Generals no 'recolleix' la prac
tica totalitat deIs credits que ens haurien d'esser des ti
nats, que no s'han tengut en compte les transferencies 
des de dia primer de gener, o des: de dia 30 de juny; no 
val dir que obeeixen a una interpretació particular del 
Govern ni que no s'ha fet una¡ aetualització deIs valors 

des de l'any 81, perque tot aixó que, inSlS[CSC, por es"ar 
ilion oe 1 es~er raunaoit:, no rara moull1car, per nlUlé 
que prospen aqw, les xl1res que 1U na en elS .t'res~u

pOSlS General s ae l'hs¡at; 1 per d<:.:scomptat no me valen 
bones paraUles aaaUlues, i que JO no auo[, de promeses 
ernanaues ue l'AmllllllsLraclO Central de que aix6 ten
dna 'arreglo'; el l'ressuposl está. aprovat, el Pressupost 
diu el que Qlll, és immodlhcable des d'aqu~sta perspec
tiva i al final ens trobarem que aproximadament 1.300 
milions de pessetes no son ingressos comptabilitzables, 
no són ingressos reals i cxistents, són uns ingressos 
que no se podran gastar perque no podran arribar a la 
caixa de la Comul1ltat Autonoma. Per que deim que no 
és constructiu aquesL pressupost? 

Precisament, perque se torna fonamentar damunt 
Ulla política allunyada de l'esfore; necessari per coHabo-
1'ar a un equilib1'i institucional que en aquestes Illes és 
més necessari que a cap altra. Amb uns Ajuntaments, 
amb uns Consells Insulars, amb una Comunitat Auto
noma i amb una Administració Central que han de con
viure assen tades damunt dive1'ses ideologies polítiques 
i que necessitcn un esfor¡;: suprem d'equilibri i enteni
menL; i voler a través del Pressupost for<;ar lngcnuament 
unes particles que no existeixen, esplaiar-se amb ex
pressions, com dir que, la secció 32 del Pressupost 
obceix a una intcl"plTLació particular i abusiva de la 
metodologia 'empleada' per l'Administració Central, no 
facilita aquest esfor<; d'equilibri i tanmateix no aboca 
a resuItats practics i positius. Per descomptat que aques
tes expressions insolites i crítiques no tenen sentit crea
dor, no tenen fon;a creadora. L'afirmació d'una perso
nalitat d'una Institució per diferenciació i distaneiaeió 
i a vegades per confrontació amb les altre<;, Institueions 
té certes virtuts ... ; se pot crear un cap de serveis vete
rinaris, pero no se pot crear ni una pesseta. Tenguin 
aixo en compte; i per tant, en e! milIor deIs casos, 
aquest pressuposts s'hauria de liquidar amb un 'desfase' 
de mil i 'pico' de milions de pessetes que em sembla 
que diu abastament respecte a la seva viabilitat. En 
segon 110c, segona raó, aquest pressupost defineix un 
model institucional que no és acceptable, i cree que 
s'han fet referencies bastant concretes a aquest tema, 
en dos aspectes: en primer 110c, en relació als Consells 
Insulars i, en segon lloc en relació al Govern de la Co
rnunitat Autonoma. Pot esser de transició, pot esser de 
gestió aquest pressupost, pero el que és indiscutible és 
que té opcions cIares, té opcions definides moIt concre
tes i que tenen implicacions polítiques de gran trancen
dencia. El tema deIs Consells Insulars és un tema que 
ha polaritzat en certa manera la historia política d'a
questes IlIes des de l'any 77, i aquí hi ha testimonis 
excepcionals de les meves paraules, i no tots seuen en 
els bancs deIs Diputats, d'aixo que estic dient. És un 
tema 'en el' que dissortadament, a pesar de la seva 
trascendencia, a pesar d'esser dins el nostre arobit un 
autentic tema d'Estat, ha estat tractat i abordat sempre 
amb criteri partidista per aquells que han arribat al 
poder deIs ConseIls Insulars o de la Comunitat Auto
noma. Segons la seva situació respecte als ConseIls In
sulars han anat mudant de eriteri respecte al paper que 
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haVICn de tenir aquestes institucions. Aixo és moIt 1a
meHLClDle, i en aquests n10ments ens toca advertir la in
COlleJ1encia de la postura inicial de la principal fo~a 
pohLlca que dóna suport al Govern, Alian.;a Popular, 
quan [Ot dins la Comunitat Autónoma havia d'esser 
deslina" en el futur Estatut, als Consells i, practica
mem, res al Govern de la Comunitat Autónoma, a la 
postura actual a la que se recomana núxima pruden
cia perquc encara no sabem rcalment el que són els 
Consells InsuIars, maxima prudencia a I'hora de definir 
les seves competencics, a 1'hora el'exigir poders des deIs 
Consells Insulars, a l'hora d'asignar-los rec:Jrsos. Aquest 
Pressupost és, efectivament, hereu d'una situació ante
rior, a la que ja s'havia diStorsionat aquest assumpte, 
perque el Consell G~neral Interinsular neix el'una visió 
molt concreta que no tenia res 'que' veure amb la que 
ara accepta i magnifica aquest pressupost. En els de
crets que \'arem infantar el nostre regim preautonomic 
i els nostrcs Consells i el Consell General Interinsular 
en contra de l'opinió del Partit Socialista i en contra de 
l'opinió personal de qui vos parla, en Iloc ele repartir 
les compeU:ncies de l'antiga Diputació explícitament als 
Consells, a través d'un c\ecret que no deixas així esta
blert i deixant un residu de competencies al Consell 
General Intcrinsular, de l'entitat que fossin per raons 
de conveniencia, de prudencia política, se va anar a un 
altre sistema, que era el de reservar-les, totes.al Consell 
General Interinsular perque despre'i el C~nsell General 
Interinsular, d'acord amb els Consell Insulars, o els 
Consells Insulars, el que és més important, d'acord amb 
el Consell Interinsular-, dret de veto pel Consell General 
Interinsular, repartís aquestes competencies, i d'aquesta 
conccpció erronia se'n ressenten els pressuposts que se
gueixen a aquests cJecrets: i se'n ressent magníficament 
aquest pressupost. 

L'article 28, que, ja ha estat aquí aHudit, no és 
sinó una sublimació d'unes práctiques abusives de de
ducció de quantitats que correspnnen als Consells Insu
lars. Aquest pressupost de les despeses que s'havien de 
retenir ha experimentat un creixement deIs serveis as
signats al Consell General Interinsular, molt superior al 
creixement 'medi' deIs ingressos que s'anaven tenint, i 
s'han considerat com a serveis simples titularitats i com
petencies que no tenen entitat de servei i que s'han 
anat engreixant per donar-los una corporitat adminis
trativa que no mereixen ni els corresponen; i tot aixo 
en detriment de l'economía i de l'autonomia deIs Con
sells.; i aguest pressupost a 1'article 28 segueix aquest 
camí, es segueix en contra d'aquel!a idea de que els 
ConselIs havien d'esser el pilar fonamental de la futura 
Comunitat Autonoma; i nosaltres ara no entrarem en 
la trampa que poclria suposar de, peT simplement opo
sar-nos al Govern, passar-nos a una concepció insula
rista que tan tes vegades hem denunciat; hem dit sem
pre que l'únic que esta cIar és que els Consells són Ens 
d'Administració Local i que les normes que regulen 1'0-
ri.!len i la vida deIs nostres Consells les consideren com 
a tals i els assümen uns recursos, i oue aouesf s Dressu
posts no respecten els recursos que els corresponen com 
a Ens d'Administració Local. No entram a si dins la 

Comumtat Autónoma han de tenir un aItre paper dis
tinl, ::.uperlor, o mes important, slmplement el que ds 
corrc:spon com a .cns d'Administració Local; se'ls priva 
de 4LJu milions que són seus i que se'lS lr.::uen per anar 
a engreixar unes compe encies que no corres ponen a la 
Comunitat Autónoma, unes activitats que només poden 
esser fruit d'un conveni i que no tenen fonament ni 
base visible ni percep tIble. Pel que se refereix al Go
vern és evident que també se cristalitza i se consagra 
una concepció de l'estru6ura del Govern de la Comu
nitat Autónoma a través deIs recursos que s'assignen 
per a sos tenir unes detenninades institucions, uns de
tenninats canees, amb els gue no podem estar d'acord. 
No poelem es:ar d'aconl amb que 11i hagi Consellers sen
se carlera per damunt el 'número' que assigna l'Estatut, 
no podem estar d'acorcl amb q"ue hi hagi uns Vice-Presi
clents amb competencies insulars als que es vol clonar 
residencia pcrmanent a les Illes perquc entenem que 
aixo fuig de qualsevol concepció raonable d'Adminis
tració i de Govem; representació permanent del 
Govern ele la Comunitat Autónoma a les Illes, aixó 
no té e l més mínill1 sentit, aixo obeeix <l. un cliteri 
vin-cinal o proconsu lar de l'Administració: l'Adminis
tració de la Comunifat Auton oma , si n'hi ha, tendra 
representants a les Illes, pero no a través d'un mem
bre del Govern. Que passaria s i el Govern de Ma
drid ens assignas un Ministre per estar aquí al 'final' 
de- setmana o tota la setmana? Que dirien _ a Cata
lunya, al País Basc, o a Anclalusia, si el Govern de 
Madrid envias un Ministre assignat a Ministres sense 
Cartera per estar de forma permanent a cada una ele 
les Comunitats Autónomes? Aixo no té el més mÍnim 
sentit; delegats del Govern que representen a l'Admi
nistració i no són membres elel Govern, sí; membres 
del Govern amb caracter virreinal o proconsular, no; i 
aixo se consagra amb aquesta estructura del Govern 
que, per cert, no se pot dir que en aguest sentit obees
qui a una situació 'heredada', ni amb aixo ni amb les 
retribucions del Govem, que esperam que no siguin 
retri'bucions de transició i que per tant no és tan bo de 
fer dir que les culpes són totes deIs que han precedit 
a una institució. 1 finalment, aquest pressupost no és 
transparent perque l'eqllació programa-Pressllpost, per
fectament anunciada pel Conseller Sr. Soler a la seva in
tervenció, i que compartint pet' descomptat, no passa 
d'esser un desig pietós exposat per part seva. La memo
ria conté un cúmu! de dacles importants i representa un 
important esfor~ bibliografic per part de l'equip que ha 
redactat aquesta memória. Hi pot haver c\iscrepancies 
respecte a la pertinencia i a J'oportunitat i a la utilitat 
de moltes coses qu e se diuen: jo no sé, al 'con tribuient' 
d'aquestes IlIes quina ~ratifica~ió els produirZl la preocu
pació del Govern Alltonolll per la rcnegociació del deute 
exterior de Nigeria, no ho sé; no sé tampoc fins a quin 
punt entra dins l'ortodoxia deIs partits que 'anoien' 
aqu est Govern la 11lCidíssima analisi que f3.n de I'astro
nomic clcficit deIs Estats Units, que coincideix en tot, 
amb la crítica que fa ¡'Esquerra de tot el món, l'esquer
ra clemocratica, per descomptat, ele que ;:¡qu ~ st dcficit 
nom és se pot arreglar augmentat els impost o c1ismi-
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nuint les despeses militars, perque les despeses socials 
ja han estat retallades de forma que no se poden reta
llar més; aquesta és la política del seu admirat Sr. Rea
gan, efectivament, és la que nosaltres criticam i és 'un 
lúcid' analisi el que vos tes fan del seu model. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Sr. Diputat, vagi acabant la seva intervenció. 

FELIX PONS: 
Nosaltres haguéssim agnüt molts més una connexió 

de cúmul de despeses que hi ha en aquest pressupost, 
amb Costitx i. amb Ferreries o amb Sta. EulaJia, més 
que amb altres fenomens una mica més llunyans. El que 
volem denw1Ciar; és que no hí ha connexió entre memO
ria i pressupost, hi ha una m emoria que insistesc que 
pot esser valorada més o manco positivament, en el 
sentit que hi ha un cúmul important de dades, pero 
no hi ha obj ec tiusl ni progmmes i sob retot el que no hi 
ha és 'medis' connectats, objectius de forma concreta i 
que per tant és impossible fer una discussió damunt 
aquest aspecte fonamental; i no és un problema de quan
titat, el problema de les prioritats no esta lligat a que 
aquest sigui un pressupost gran o petit, a que aquest 
sigui Wl pressupost important o insignificant, el proble
ma de prioritats polítiques se presenta amb tota la seva 
dimensió quan s'ha de gastar una pesseta, i aquí hagués 
estat bastant interessant que, per modest que sigui 
aquest pressupost, hi hagués hagut una definició clara 
de prioritats respecte a les poques pessctes que s'han 
dit que s'havien de gastar, i nosaItres no ens escandalit
zarem de que la inclinació d'aquestes despeses previstes 
hagués estat la propia d'un Govern Conservador; hagués
sim fet la crítica que nosaItres des de la coherencia que 
ens correspoll, ens toca va fer, pero és que ni la podem 
fer, perqU!e aquesta definició d'objectius polítics, eco
nomics i socials, modestos segons la definició deIs Go
vern, no la podem fer. No és transparent ... 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Vagi acabant Sr. Diputat. 

FELIX PONS: 
Sr. President, les seve<; paraules seran ordres pero 

jo he mirat el meu rellotge a I'hora de comen<;ar i eren 
les set 'menos' deu en punt, m'estic passant d'un mi
nut en aquest moment, pero insistesc que estaré al que 
vulgui. 

Acabaré rapidíssimament, deim que no és transpa
rent perque tampoc a través del contengut de la me
moria se pot 'sebre' moIt bé el que fadm els serveis de 
la Comunitat Autonoma. Sense anar més enfora només 
una d'aquestes, d'aquests serveis o dependencies, diu 
que 'abarcara', a l'hora de definir les seves funcions, 
'abarcara' tot un espectre dc funcians difícils ara de 
determinar, pero amb la nota dominant aixo sí, d"a
poiar' contínua i de forma constant la Presidencia. Veim 
unes funcions absolutament nebuloses i ind etermina
des que teneo a disposició un pressupost molt concret, 

que, dissortadament a pesa r d'a ixo, té una fcina pe n-

dent bastant important, perque jo voldria recordar que 
en el debat d'investidura, el Sr. President de la Co
munitat Autónoma i del Govern Autonom va assenyalar 
que era proposit del seu Govem accelerar les Lleis im
prescindibles, de manera que, pel funcionament de les 
institucions en el moment d'obrir el mes de setembre 
de l'any legislatiu, aquesta Cambra pogués posar-se a 
fer feina en el Reglament del Parlament, que l'hero fet 
nosaltres, no el Govem, a la Llei d'Organització deIs 
ConselIs Insulars, a la Llej de creació de la Comissi6 
Tecnica Interinsular, encarregada de distribuir compe
tencies i fixar les formes' de control i coordinació, a la 
Llei electoral, a la LIei del Govern, a l'Estatut del Presi: 
dent i a la Llei del Síndic de Greuges, estam no en el 
mes de setembre, sinó en el mes d'octubre, i no ha 
entrat una sola LIei en aquest Parlament; hi ha una 
estructura de Govern que funciona des del mes de julio!, 
hi ha unes assignacions moIt concretes, unes funcions 
molt nebuloses i una falla ele transparencia important; 
i una manca d'incol11pat ibi1ilats que també és, me per
metin la paraula, bastanl escandalosa; hi ha lloc, per 
tant, per concretar di e repancies importanls molt més 
que metodologiques, amb aquest pressupost. Esperam 
que la nostra crítica hagi servit per eixamplar la lIi
bertat i deman el vot per a la nostra esmena de tota
Iifat. en norn d/un n cessari rigor a I'hora de gas tar el 
dobler del ciuladans i ((una Ilccessaria coherencia per 
con lruir una Comuñitat amb adequat equilibri insti
tucional, p rque cree que amb aquest pre upost eo
men am. malament. Moltes grades, Sr. President . 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies Sr. Pons. Si els pareix, podríem aixecar 

aquesta Sessió durant dcu minuts i descansarem un 
poco 

PRESIDENT PARLAMENT: 
'Se reanuda' la ses i6. COlTespon fer ús de la pa

rau la, dUl'ant UD temps de quinze m inuls. a l Portaveu 
del G¡-UP Padamentari Esquerra Nacionalista, que ha 
[et a rr·ibar a aquesta Mesa que, ('orador sera D. Toan 
f'ralícesc López Casasnovas. 

SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. la meya interven

ció en aquest plenari d'avui se limitara a intervenir en 
uns punts molt concrets de les exposicions que s'han 
sentit aquí dins aquesta sala. 

No c3l di¡-, que em mantec en la postura que ja ha 
manifestat el Portaveu d'Esquerra Nacionalista , en Se
bastia Serra, respecte a l'esmena a la totalitat. Creim 
que aquests pressuposts han de tomar al Govern per 
[er possible a110 que el Portaveu del Grup Regionalista 
ha dit, que ens assegurem, que en parlem, que dialo
guem i a partir del dialeg podem treure 3 lIum una 
serie d'aspectes que en aquests moments són de difícil 
solució, posat que enfronten filo sofi es diferents, com 
també s 'ha clit aquí clillS, respecte al 1110del institucional 
que vol em aconseguir per a les Illes, i que si no ho 
acollseguim, malament anid aquesta Autonomia. Jo vull 



86 DIARI DE SESSIONS / Núm. S / -26 29 Setembre 1983 

dir que, el realisme del Pressupost s'ha de veure sobre 
els recursos que es podran obtenir, pero la seva distri
bució amb la gestió, que el Govem ha de fer, sempre 
és graciable a partir d'uns límits que vénen fixats. En 
definitiva, vull comen¡;ar dient que és molt lamentable 
que s'hagin produÜ aquestes distorsions tan grans en 
les valoracions de les comperencies transferides, que 
arriben a situacions com difeI1encies de prop d'un mi
lió, de mil milions de pessetes de diferencia. El Sr. So
ler ha anunciat que és possible que el Govern Central 
faci arribar assignacions pressupostaries a mesura que 
el Pressupost es va executant, pero el Sr. Felix Pons 
també ha dit que, aquestes partides, probablement no 
arribaran quan un pressupost esta ja aprovat i llest; és 
molt preocupant, ido, aquesta situació. El Govern de la 
Comunitat Autonoma creim que no ha, fet un programa 
autentic a través deIs Pressuposts ni ha pogut detallar
lo completament i crec que aixo és degut a la premura 
en que s'ha trobat per elaborar aquests pressuposts, des 
d'una posició absolutament tancada fins aquest moment, 
esperam que en Comissió no es produesqui aquest tan
cament a I'hora d'admetre esroenes i acceptar correc
cions. Pero allo que preocupa més a aquest Diputat que 
vos parla, i que vos parla com a Diputat del Parlament 
de les IHes Balears, pero principalment, com a Con
seller del Consell Insular de Menorca, acceptant una 
filosofia que no és la recollida per ¡'Estatut d'Autono
mia, que primer ens fa Diputats i després ens fa Con
sellers; en el sentit de creure que hi ha un greu déficit 
o diferencia entre les prestacions que el pressuposts 
assignen als Consells Insulars i les contraprestacions 
que han de venir donades pels 'servicis' que la Comunitat 
Autonoma doni a tots i a cada un deIs Consells Insulars; 
i tenc exemples, tenc proves de que aixo ha estat aixi 
[ins ara i que no duu camÍ de corregir-se, almanco, ob
servant l'article 28 d'aquests Pressuposts_ Efectivament, 
qui coneix a les Illes Menors !'Institut d' Estudis Balea
rics sinó a través d'alguna publicació esporbdic:l que, tot 
i contribuint els Consells Insulnrs, no arriben en sufi
cient nombre aIs Consells respectius; quin control, quin 
coneixement tenim deIs espais i de I'atenció que dedica 
el centre regional de Televisió EspanyoIa, encara que 
duri, mitja hora nom~s de programació diaria, respecte 
a la realitat i als 'aconteixements' que s'esdevenen a les 
Illes Menors? 

Jo recomanaria que féssim una reflexió sobre la 
prestació d'aquests serveis: el Conservatori de Música 
és una realitat 'heredada' de l'antiga Diputació, efecti
vament, i els Consells Insulars hi col'laboren en un 79 
i un 10'5 per cent, respectivament, en el seu finan:;:a
ment, i enguany cm sembla que figuren 51 milions dins 
la partida assignada per aquest 'servici', 5.350.000 pesse
te,s. per tant, sera la coHahol'ació del Consell Insular de 
Menorca a aquest organisme; i jo em deman aleshores, 
tenim realment les prestacions que aquests 5 milions 
ens donen dret a tenir? Els meLIs calcllls, aproximats, 
no cal dir-ho, me fan pensar que hi ha una diferencia 
de 2'5 milions de pessetcs, exactament un 50 % de dife
rencia entre aIlo que aportam i allo que rebem en con
traprestacions respectives. Aquesta no és la filosofia 

correcta; cree que l'article 28, de fet per ell mateix, ja 
invalidaria aquests pressuposts. Hem sentit defenses de 
la filosofia correcta; deis Consells Insulars, jo vull dir 
que el Grup d'Esquerra Nacionalista no fara ara una 
exposició nova de la seva idea deIs Consells Insulars, 
posat que la varem manifestar fa ja bastanta estona, la 
varem plasmar en un avantprojecte d'Estatut d'Autono
mia i, en definitiva, creim que no són qüestions con
junturals, que podrien [el' pensar en oporturusmes polí
tics, els que ara ens han de fer variar de posicions. 
Hem mantengut una línea correcta i crec que aquesta 
és la que ens avala per denunciar les distorsions que 
els Pressuposts contemplen. No cal dir també que es
tam en contra de les assignacions cap a personal que 
es donen dins aquests pressuposts. No creim en la fi
gura de Consellers per assumptes de les Illes Menors; 
no creim, en definitiva, en la figura de Consellers per 
assumptes exteriors, que eI'alguna forma seria una extra
polació facil elel tema, en el títol quel se'ls dóna, és tot 
el Govern el que soIidariament s'ha de corresponsabilit
zar de dur una política correcta que solucioni greuges 
comparatills, que esdevengui equilibradora dins un roo
del institucional acceptat; per tant volem dir que, així 
com no acceptam virreis, tampoc crec que sigui aquesta 
la in ten ció -del Govern, pero se podria donar a enten
dre, així com no acceptam ds virreinats, tampoc accep
tarÍem des' de la. nostra filosofía, situacions com la d'un 
super-Governador que es donen a les Comunitats Cata
lana i Basca, perque creim que els interlocutors valids 
de les Illes respecte al Govern de les Illes, i del Go
vern de l'Estat respecte del Govem de la Comunitat 
Autonoma, han de ser persones molt arrelades a les 
Illes, han de ser interlocutors valids i dins l'ambit nos
tre em referesc als Consells Insulars i no a aItres figu
res extranye" a I'ordenament estatutario 

Finalment voldria dir que la veu de les Comunitats 
Autonomes en el procés d'elaboració deIs Pressuposts 
Generals de l'Estat ha d'esser-hi present i ha de ser no
toria; tenim necessitat ele que sigui així, precisament, 
perque no es prodllesquin les distorsions de que hem 
parlat abans. En definitiva i resumint, allo que vull dir 
en aquesta in(ervenció, crec que la filosofia d'uns Pres
suposts ha ele tocar tres temes; qui depen els doblers, 
quants diners es despenen i per que es despenen. En 
aquests pressuposts tenim seriosos dubtes de quí des
pen els doblers, perque realment hi ha diners que cor
responen a la Comunitat Autonoma despendre, pero 
n'hi ha de Consells Insulars que no passa a ells, s'ha 
parlat aquí d'una distorsió de 400 milions de pessetes. 

Quants diners es despenen?, també queda molt a 
I'aire si es proclueixen clistorsions tan notables com 
1.180 milions per un costat i 338 per un aItre a I'hora 
de valorar J'elabor;:¡ció ele les transfercncies que es re
bran o que s'han rebudes: i per que es despenen aquests 
cliners. és a die a quin model de soci~tat, a quin model 
de ~estió responen aquesles clcspeses? En aquest punt 
cree que hi ha una discrepancia total respecte als ar
ticulats que configuren el tom s'~i!0n deIs PressuTJosts; 
en definitiva som totalment soliclaris amb la moció que 
ha presentat el Partit Socialista Obr",r Espanyol i, na, 

=====================================~ 



DIARI DE SESSIONS / Núm. S I 26 29 Setembre 1983 87 

turalment, no podia esser d'altra manera perque Es
querra Nacionalista també presenta la possibilitat, la 
salució de tornar aquests pressuposts a debat en Ca
missió, retornar-los al Covern perque s'elaborin com 
s'haurien d'haver desenvolupat, és a dir a partir d'uns 
criteris de rigorós respecte a l'ordenament institucional 
de l'Estatut eI'Autonomia. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Corres pon fer ús de la paraula durant un temps de 

quinze minuts a D. Jeroni Albertí Picornell, Portaveu 
del Crup Regionalista de les Illes. 

JERONI ALBERTf: 
Sr. Prcsident, Sres. i Srs. Diputats, 'antes' d'entrar 

a tractal' o fixar la nostra postura davant l'esmena a la 
totalitat elel Crup Socialista, m'agradaria només comen
tar unes paraules elel Portaveu elel Crup Popular quan 
ha [el la defensa deIs saus elels Consellers. A mi m'ha 
preocupat que, per defcnsar els sous deIs nastres Con
sellers, s'hagi ele comparnt- amb Astúries o amb Extre
madura o amb no sé on, perque cree que l'Al1tanomia, 
o almenys l'Autonomia que nosaltres voldríem que fos i 
la que varem intentar des d'altres postures dur, és més 
en assumir la nostra realitat, és més en dir que és el que 
nosaltres volem fer, perque si anam a comnluar smb les 
aItres, Autanomies i hem de fer el que fan les aItres, 
no tendra sentit el vertackr Estat de I'Autonomia que, 
precisament, surt del fet diferencial; aquí som nosaltres 
els que hem de dir el que hem de fer; per tant; jo 
crec que era millor, i el nostre Grup per aixo no ha posat 
cap esmena, pensar una cosa tan simple com que els 
sous que s'han posat als Consellers són justs perque 
se'ls guanyaran, no perqU!e a Catalunya guanyin més o 
perque a un altre 'puesto' guanyin 'menos' sinó perque 
aquí la reina que faran, i aixo és el que nosaltres espe
ram, sera que se'ls guanyaran aprofondint dins la nos
tra Autonomía, treballan t j 'treguent' de les arrels del 
nostre poble aIlo que l'Autonomia ha de ser, perque 
aquestes Comunitats Autonomes que, moltes vega des , 
treim com exemple, no se comparen amb ningú. sinó 
que van fent cada día camí assumint el fet que el seu 
poble és un poble diferenciat dins una Espanya unida 
i solidaria. Dit aixo, vull dir que el nostre Grup també 
votara en contra. de l'esmena a la totalitat que presenta 
el Crup Socialista; i ho fsra, ho fara, perque les raons 
que ha dit el Portaveu Socialista aquÍ, per presentar 
aquesta esmena tenint en compte que n'hi ha que poden 
esser convertides, diria que la més important que ha 
duit a.quí és la diferencia de valoracions, pero nosaltres, 
el Crup Regionalista, esta analitzant el nostre Pressu
post i sobretot amb el capítol de recursos a venir, creu 
que el Covem que presenta aquest pressupost, respon
sablement, esta segur que els recursos que ha dit que 
vendran, vendran; aquest sera el seu problema, aquesta 
sera la seva responsabilitat, per aixo nosaltres no en
tram a discutir si els recursos, per qüestions pressu
postaries, que jo puc compartir amb el Sr. Pons, pero 
que no és la nostra tasca haver de dur endavant, sinó 
que, si el Covern presenta uns pressuposts amb un 

límiL de recursos que eH es compromet a dur, el seu 
problema sera si vénen o no vénen, i, en certa manera, 
no crec que valgui donar la culpa al Govern Central si 
al final els pressuposts no se liquiden amb els recursos 
que han dit que vendrien, i han de venir; per aixo, 
aquesta raó nosaltres creim i tenim fe en el nos:re Co
vern, per tant nosaltres donarem el suport aIs pressu
posts i no el donarem a l'esmena a la totalitat que 
presenta el Crup Socialista en el ParJament. 

Les aItres raons que han addu'ides, bé és ver, que 
seuen aquí i no seuen aquí, varen tenir les raons que 
ha dit ell perquc clepen d'aIla on estan el punt de vista 
de cada una de les institucions; jo insistesc, jo insis
tese que és important fer un punt i apart: 'antes' de 
l'Estatut, clesprés de J'Estatut, i que, després de l'Es
tatut, jo not '" faltar un clima de c1ialeg suficient el que 
es va fer 'ante. ' el 1' . tatut s'h', de anviar perque 
realment no té senlil dir que aixó ~s I ma'eix que 
'antes' i tenim un P< rl ament, o han eanviat i aquí hi 
ha un Parlarnent que té el 'respaldo' popLll.a r i la facul
tat de canviélr les coses i que, per tant, s partir de l'Es
tatut. tenint en compte la Constitució i l'Estatut, hem 
el'anal' [ent l'entramat cOl11unitari perque realment l'Es
tatut sigui un reflex c1'1ma situació on poguem dir tots: 
¡'Estatut d'Autonomia a Balears ha duit una situació 
di . tinta. nova . un Esr<llll a'mb que tots 10 em jug r 
amb ganes de fer les cose noves perque dependra de 
no ' alLres, que és el que sempre deim, el que facem a 
partir d'a\'Ui quan tenim la Lle i Organi ca mestre que 
en permet, en definHiva, duJ' endavan t una tasca que 
el nostre roble ns demanara eompte si no ho feim . 
Per aixo é importan! que totes les impl'essions. que 
totes les voluntats vagill a aquest punL; i ja sé que el 
que cIeman no és faeil perque lothom ho f- des del 
eu punt de vi ta. pero que almenys tenguem la satisfac
ió el dir. hi hem participar tols, almen' hi hem po!!Ut 

• . b 

parlzclpar tots, per-que, com he dit, la veritat i la ra6 no 
esta mai c1'UIlR sola par1. Repele e, el nostr partiL vo
tara, e l no Ire Gnrp votara en contra de I'esmena pre
S ntada peL Partit Socialista perque ereim, com dic, que 
I s xifres que ba fixa.des e l Gov rn en el Pre supost e ls 
ha fixades perque e ll el' II que é possibl que .les ten
guem; si 1 nim el r cLtr o que en en tl' n i podem 
ontrolar e l 'gas L I d'all que, de les de peses. lendrem 
J control padamen1ari que hem de tenü' i al final J 

qlli ha pr cnlat el PressuJ t j a l qui hem donat la l1lÓ. 

és e l ,-csponsablc de dur-h endavanl. tan en les des
peses com en els recursos a venir. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Correspon fer ús de la paraula, durant un temps 

quinze rninuts, al Sr. Cosme Viclsl Juan, Portaveu del 
Crup ParJamcntari Popular. 

COSME VID AL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, en primer lloc, 

d'entrada com és natural, anam a dir que nosaltres re
butjam aquests esmena a la totalitat presentada pel 
Grup del P.S.O.E. perque, en primer lIoc, nosaltres 
creirn que , yertaderamcnt, amb la motivació que donen 
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en presentar aqueSta esmena a la totalitat no justifi
quen causes suficients perque així sigui. En primer lloc, 
se diu en la motivació que els pressuposis presentats pel 
Goven1 de la Comunitat Autonoma no són de ges1Íó, o 
millor són de gestió i no d'intervenció, perdó. «Logica
ment aixo és suficient com per llevar validesa», segueix 
I'exposició de motius, «a uns Pressuposls; ingressos i 
despeses sen se objectiu seria una definició batant apro
ximada d'aquest Pressupost». Hem de dir, naturalment, 
que creim que a 'pesar' de tot tenen els ingresoss i les 
despeses un objectiu, aixo és obvi, cosa que natural
ment, no coincideix amb els ohiectius que hagués fet 
el PSOE si bagués estat el d'elaborar els Pressuposts. 
Ha ditel: Sr. Pons, en la defensa de la seva esmena a la 
totalitat, despres de fer un cant a b lIibcrtat de crítica, 
que compartim, que tenim tarnhé el ctret i el deure de 
no davaluar aquest deba!; jo 'a¡'j~~clirja' que lambé tenim 
l'obligació de no dramatltzar, perque h verilat és que, 
en primer lloc, amb la funclamentació presentada amb 
aquesta esmena a la totalitat s'afirma que no és via
ble el pressupost, i s'afirma per la raó que les assigna
cions pressuposl'aries corresponents a les transferencies 
de [,Estat estan, en el Pressuposts del Govern de la Co
munitat Autonoma, sobrevalorades en un import que 
ultrapassa un 30 % del Pressupost. Jo dic, el nostre 
Grup que afirma que, vertaderament, no és aixi. no 
estan sobrevalorades, sinó senzillamcnt ¡;:ontemplades 
d'acord amb «algo» tan important com és, i fonamental 
per a la vida espanyola, que és el Butlletí Oficial de 
l'Estat. Jo no vull entrar en discussions sobre aquest 
tema; només podem dir que les diferencies, natural
ment amb l'Administració Central, si no s'han contem
plat en els Pressuposts Generals de l'Estat, 'a pesar de' 
que el problema com ha dit molt bé el representant del 
Grup Regionalista, és del Govern Autonomic, la respon
sabilitat no seria precisament d'ell, el problema l'assu
meix el Govern de la Comunitat Autonoma i 'desde lue
go' sabra resoldre'l i no els hi capiga 'ninguna' dubte, 
perqUe torn a repetir esta emparat precisament amb la 
publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat i estan con
templades i no sobrevalorades aquestes assignacions 
pressupostaries. Una referencia, naturalment, i van va
ries, pero com éso logic, s'han fet avui i esta contengucla 
en la motivació de l'esmena a la totalitat pp,:,sentada pel 
Grup Socialista, és a l'article 28 del Projecte de Llei 
de la Comunitat Autonoma, que es dóna competencies 
que no té i segurament cau en iHegalitat, afirma aquesta 
motivació; es refereix naturalment, o aixi ho entenc, a 
l'assumpte, una altra vegada, deIs Consells Insulars. Ha 
dit el Sr. Pons que, 'desde luego' es donen incoheren
cies; depen de les postures de determinats carrecs o per
sones o instituciollS goven1ades ]ler un~ o els altres, so
bre l"enfoque', precis;:11l1cnt, que es dóna en aqucst tema 
deIs Consells Insulars; jo 'antes' he [et menció a allo 
de que el 'xiste' no és meu. o no és nostre, dient i re
cordant, ho diré molt breument, aquel! ca~ que va pas
sar a aquell Sr. que, quan a ES]lanya hi havia una 1Ii
bertat de posar 1, x, o 2 él les 'quinieles' i també podíem 
fer alguns 'xistes', un Sr. que deien que els feia tots el 
varen cuidar executar, pero Havors li varen condemnar 

la péna i eU va prometre no fer-ne d'aItra, pero quan 
se n'anava va dir: miri, jo assumesc tota la responsa
bilitaL d'aquesLs 'xistes', pero aquell que diu: a cada 
casa, o cada família, una casa, la justicia i tot aixó, 
aguest no és meu. Jo he de fer, a més, menció a aixo 
guan se tracta de ¡"enfoque' deIs Consdls lnsulars per
que no hi ha cap incoherencia en la postura del Govem 
actLl31 respecte a la postura de persones amb carrecs 
ac'uals i anteriors, vull dir que, també 'quizas' amb les 
poques virtuts de que puc fer gala és tenir bastanta 
m~múria i en aguest aspecte. he de dir, Sres. i Srs., que 
cls incohel-ents, vertaderament, d'incoherencia, no es 
pot 't::\txar' a nosaltres pl~ecisamel1t. S'ha dit i s'ha afir
mat aquí que els Consells Insubrs ara només són Ens 
d'Administració Local, 'pues' aixo mateix, aixo és molt 
lamentable; jo tenc bona memoria i record que a un 
avanlprojecte que val-en elaborar onze persones durant 
vuit mesos, concrc1amcnt a l'article 18 es contemplava 
els Consells Insulars él l'organigrama de la Comunitat 
Autonoma, verladeramcnt, va desapareix~l' d'aquest 
a\'alltprojecte i així esta; no obstant, amb allo de fer 
la Comunitat Aulonoma d'abaix cap adalt, o sigui deis 
Consells Insulars cap a l'organ Interinsular, amb la 
preautonomia, el Consell General Interinsular, amb l'Au
tonomia, el Govem de la Comunitat Autonoma, seguim 
mantenillt el mateix, seQ:uim essent coherents i. verta
c1erament, si s'ha fet algún 'xiste', en aquest respecte 
no 'és nostre. 

Per una altra banda hi ha hagut una acusació clara 
al Govern Autonomic que volia establir Vice-presidents, 
o un despatx de Vice-president o unes oficines perife
fiques él al1res IlIes, o Sigtli no a la Seu oficial del Go
vern de la Comunitat Autonoma que és Palma. Jo puc 
dir, perque \'ertaderament aixo ho he consultat, que 
aixo no és cerl, no s'ha fet ni se pensa fer. Jo puc 
dir més, que tampoc jo ni el nostre grup estadem 
d'acord amb aixo; i puc 'añaciir' que, segons manifes
tacions, del propi pressump virreí o proconsul que 
s'ha anomenat aquí, el Sr. Huguet, perque hem de 
parlar clars, a la premsa eH sempre ha dit que eH 
tampoc estaria d'acorel amb aixo. Així és que estiguin 
tranquils, jo també qued tranquil perque som el pri
mer que ho rebutjal"ia que establir despatxos 'desde 
luego' a les Il1es de carrecs del Gove~n Au~onomic 
és 'algo' que pot ser un temor, pero no és un fet, 
i crec que estam en I'obligació de dir-ho c1arament que 
tampoc és una inteneió. 

"Respecte al model que s'ha tret, per als pressuposts 
de la Comunitat Autonoma, i s'ha fet una referencia, 
ver'é':derament a Nord-America i concretament s'ha par
lat de la nostra admiració p'En Reagan, En Reagan 
actualment és el President d'Estats Units, com tots sa
ben, pero, institucionalment, natura!ment, aixo pot can
vial' j 'desde luego' el model d'Estats Units seguira 
essent el nlOclel c1'Estats Units, 1 per a nosaltres no sé 
si vertaderament ha begut en aquestes [onts, aIla on 
hi beuen també iHustres economistes socialistes, podem 
parlar d'alts carrecs del Govern Municipal de Barcelona, 
segons tenc entes, no em rebatin amb aixo perque puc 
estar equivocat, pero almenys ho he lIegit, si no més 
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s'ha estumat, pero el que vull dir és que nosaltres des 
de la nostra filosofia copiarem més i seran més valids 
En Reagan o un altre, el que estigui al 'frente', que no, 
per exemple, si continua el mateix regirn de la Unió 
Sovietica, que supos que tampoe ningú els hagués copiat 
aquí, pero, naturalment ens quedam amb els d'En Rea
gan i no amb els de N'Andropov, per exemple. Per tant 
jo el que vulL dir és senzillament que, naturalment, es 
prenen models que cada un es fia 'quizás' de la seva 
filosofia política i que cree que aixo no és prou greu 
per tornar els Pressuposts al Govern i per no dar-los 
'apoio'. De totes maneres, finalment, a la motiva ció de 
l'esmena a la totalitat presentada pel Grup del PSOE 
es diu que no hi ha un mínim d'organigrama d'alts car
recs del Govern; naturalment, aquí podem dir el que 
hem dit 'antes ', s'esta en estructuració; pero 'inc1ús' ja 
comparant, 'quizás' podríem parlar ele l'encan t, almenys 
des del meu pllnt de vista particular, d'un Ministre, So
cialista naturalment perquc és elel Govern de l'Adminis
traeió Central, eoneretament el Sr. Boyer , que troba que 
s'han d'assignar les despeses a cada Ministeri preci
SaInent ... 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Prec al Sr. Diputat vagi acabant la seva inter

venció. 

COSME VIDAL: 
Precisament, Sr. President, ha coincidit quan jo ana

va a acabar i per tant, repetesc, nosaltre5 rebutjam 
aquesta esmena a la totalitat presentada pel Grup So
cialista i per les consideracions que hem fet i, natural
ment , perque tenim l'obligació de defendre el que ha 
presentat el Govern Autonomic al que donam suport 
Moltes. gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Vidal. Pot fer ús de la paraula el Se

nyor Pons. El vol fer des de l'escó o des de la tribuna? 

FELIX PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, voldria per una 

vegada no faltar a una promesa de ser quasi telegrafie. 
Primer punt: tema de les sobrevaloracions. Compartim 
íntegrament el criteri exposat d'atenir-nos <11 que diu el 
Butlletí Oficial de l'Estat; el Butlletí Oficial de l'Estat, 
en aquesta materia concreta, diu 338 milions de pesse
tes; aixo és el que diu el ButlIetí Oficial de l'Estat en 
els Pressuposts Gener~ls, la secció 32, deIs quals se vol 
beure per integrar aquests pressuposts; naturalment de 
338 a 1.727 milions de pes se tes tot '10 demés' és pro
duete d'una filosofia i d'una interprelació que no anam 
a discutir s i és correcta o encertada. pero que per molt 
COlTecta que sigui no pot modificar el Butlletí Oficial 
de l'Estat 

In cohe rencia. No me referia a problemes personals 
elel Sr. Vida!. sinó que he fet una ana.1isi política bastant 
més global. El que h e dit, precisament, no que els Con
sells Insulars hagin de ser només Ens d'Administració 
Local, sinó que en aquest moment la nostra esmena 

mu que aquests pressuposts detreuen recursos que cor
responen als Consells Insulars com a Ens d'Administra
ció Local, sense entrar en si a més poden tenir aItres 
recursos i poden tenir altres funcions mns el conjunt 
institucional de la Comunitat Autonoma; i per cert, 1i 
vull advertir al Sr. Vidal que els Consells Insulars estan 
en el Títol 111, que diu «De les institucions de la Co
munitat Autonoma de ses Illes Balears», capíto1 IV, 
«DeIs Consells Insulars» que, per tant, ell té una me
moria un poc 'retrassada' i se'n recorda d'un episodi de 
la llarga gestació del nostre Estatut, pero no del re
sultat final, que és el que convé retenir en aquests mo
ments. Conseller a les Illes: Naturalment, que el Senyor 
Vidal no ha vol, i ho entcnem perfectament que no vul
gui ell, President d'un Consell Insular, un membre del 
Govern que faci el mercatge o la vigilancia o l'ajuela o 
l'auxili en el seu territori insular en el qual exerceix 
la seva funció representativa; ho entenem perfectament, 
i per aixo és que mai s'ha parlat, i voste mateix només 
ha tret el cas del Sr. Huguet, mai s'ha parlat que s'anas 
a posar un representant d'aquestes característiques a 
Eivissa, perque no tendria sentit, naturalment, des del 
punt de vista polític; i per aquesta mateixa raó de que 
les motivacions són c1arament polítiques s'ha pensat 
d'instaurar aquesta institució a Menorca. Pero no en 
parlem més, voste ho ha dit, en pot parlar més, vull 
dil", so1cmncmCi1t s'ha Jit aquí que no hi baura tal insti
tució, ni tal representació, ni tal oficir.a, ni tal despatx; 
hem pres bona nota i esperam a veure el que passa. 
Quant al Sr. Reagan, és una qiiestió ahsolutament anec
dotica, pero crec que no m'ha entes; jo el que he dit 
és que estam molt d'acord amb l'analisi que fa la me. 
maria de la política del Sr. Reagan, de la política pres
supostaria elel Sr. Reagan, estam molt d'acord i que el 
que ens sorpren és que vostes facin una crítiea tan 
clara i tan dura d'una persona que representa el seu 
model; no el seu model polítie de societat o d'Estat 
nosaltres estam per una societat de llibertats occiden~ 
tals, no confonguem més les coses. Vostes estan dins 
les plurals opcions d'una economia lliure, vostes estan 
per un model com el del Sr. Reagan, i el critiquen; ens 
ha sorpres, res més. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Dos minuts, dos minuts. 

COSME VIDAL: 
Senzillamcnt vull diJ", amb rennís del·Sr. President, 

que, vertaderament, aixD de la memoria més o 'menos' 
'retrassada' o puntual, ens ha de servir a tots, com si 
algunes voltes no enlencm 'algo' 'quizás' també és que 
no s'ha explicat bé. Ara bé, territorialitzar el problema 
eoncretament a I'Illa cl'Eivissa, vertade;-ament, no és pot 
passar per aixó perquc jo no he fet menció a 'ninguna' 
Illa en p articular, dic que no consentiria a cap illa que, 
vertaderament, es fes aixo. Res més, Sr. President. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Té la paraula el rcpresentant del Govem, D. Cris

t.ofol Soler Cladera, Conseller d'Economia i Hisenda. 
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SOLER CLADERA: 
Sr. President d'aquesta Cambra, Sres. i Srs. Dipu

tats, en primer l10c vull dir que les motivacions presen
tades pel Grup Esquerra Nacionalista a la seva esmena 
estan coherentment raonades des de la seva particular 
optica ideologica, pero a110 que també resulta perfecta
ment comprensible és que hi hagi discrepancies, dife
rents 'enfocs' i opinions enfrontades que, precisament, 
constitueixen la diferencia d'uns Grups Polítics davant 
els altres, en cas contrari seria la uniformitat i l'absen
cia de democracia. Malgrat aixo és el meu desig felici
tar Esquerra Nacionalis la per l'absoluta correcció que 
demostra a la redacció de la seva esmena, 1'alt' grau de 
'serietat' que incorpora l'aportació deIs seus plmts de 
vista particulars i el respecte que ofereix al Govern de 
les Balears, trets aquests que c1arament estableixen una 
diferencia en les exposicions al voltant del menyspreu 
que realitza qualque altre Grup Parlamentari i que en 
res contribueix a dignificar aque'ita Cambra. El Pressu
post, com diu l'esmena, ha de ser certament la quanti
ficació de mesures de política economica en base a un 
programa economic, que recolzi sempre i tengui en 
compte els intercss05 de tota la comunitaL Gracics 
Esquerra Nacionalista per coincidir amb nosaltres en 
alIo que pertoca a les opinions que la memoria pres
supostaria recull, amb aquesta claredat i constituint 
la paula que volem segllir i qUe per alt1'a, banda són 
un camp cumú a qualsevol grup polític democratic. 
Ara bé no comprenem corrí es pot acusar de passivi
tat el Govern quan les raons de perque es presen
ten uns pressuposts de gestió, són també perfectament 
exposades a la memoria, la qual cosa no sembla re
cordar 1'esmena que Esquerra presenta avui. Apart 
de tot aixo intentar veure ¡'exacta correlació deIs 
objectius, que no de principis, i programes d'ac
ció de Govern i dotacions pressupostaries específi
que és tant com implantar un sistema complet de 
gestió per objectius, planificació a mig terme i pressu
posts per programes; cosa que, com Esquerra Naciona
lista sap, és tecnicament complexa i de no immediata 
presentació; aixo suposa el complet canvi de la filoso
ria i estructura pressupostaria que tan soIs a mig terme 
es pot abordar. Per aqueix camí ha d'avanc;ar el Govern, 
'tenint que' acomodar-se mentrestant a l'estnlctura i 
limitacions del Pressupost tradicional. Una mínima me
sura de prudencia i responsabilitat ens du a concloure 
que no sembla raonable fon;:ar el Govern a posar en 
marxa un programa d'actuació economica en forma pre
cipitada que, podria condicionar a curt i mig tcrme les 
u.ctuacions de l'Executiu, qmm és coneguda la curta 
vig.encia d'aquest pressupost i sense tenir en compte el 
fet del curtíssirn temps de que hem disposat d'en<;a de 
la formació del Govern fins avui. Pcr desgracia encara 
no existeix autonomia en materia financera, que és la 
base per poder actuar; per descomptat no tenim encara 
cessió de tributs, i els serveis que l'Estat ens transfereix 
estan escanclalosament infravalorats. 

Per finalitzar, e!s ingressos que rebem per des peses 
són escassos, no responen a la nostra rcalitat econo
mica i vénen assignats en forma c1'efectuacions directes 

==~~~========~ 

sense que pugui el Govern Aulonom prendre cap decisió 
damunt les despeses. Aquesta és, 'hi ha que' dir-ho 
clar, la si'Luació real de la nostra Comunitat en els tres 
mesos des de que es va constituir el Govem de les IHes 
Balears; posseeix un molt curt marge de maniobra i 
sensc recórrer a un prematur endeutal11ent no cap altra 
possible opció que la d'uns pressuposts de gestió i tran
sició com aquests que presentam. No podem encara 
corregir desequilibris territorials per manca de les ade
quacles cOl11petencies. Pel- altra part ens pareix una exa
geració la suposició que els ConseIls Insulars no tenen 
dins el Projecte de Pressuposts la consideració d'ens 
independents; si partim de les anomenades detraccions 
als Consells Insulars, estan previstes cIaral11ent a l'arti
ele 5.3 del Reial Decrct 2.873/79, i aquest Govera sempre 
les ha entes com a merament preventives i per supost 
objecte de rendició de comptes. Per altra part, pel cas 
de posibles serveis o actuacions no contengucles a l'es
mentat Reial Decret, vull també 'adelanlar'-vos que 
l'Executiu entén que el desenvolupament de la seva ges
tió en aquesta materia ha d'estar sempre basada en con
sens a efecluar amb els respectius Consells Insulars tal 
com esta prcvisl també a l'article 2 de l'esmentat Reial 
Decret. Malgrat tot, és neccessari recordar-vos que 
aquest Govern es va constituir el passat mes de Juny 
i els Pressuposts que es presenten a la consideració 
u'aquesta Cambl-a comprenen to: J'exercici ele 1983. Així 
hem de constatar que ja en una primera fase, el primer 
semestre, degut a la prorroga del pressupost del 1982, 
I'extingit Consell General Interinsular ja va efectuar 
des peses amb carrec a les dotacions que corresponen a 
conveni lCONA, IFBA, Centre Coordinador de Blibiote
ques, esport interinsular, UNED, possiblement en base 
a una estimada prorroga de convenis anteriors, que en 
la majoria deis casos mai varen tenir una expressió 
escrita i definida en el període preé\Utonomic. Puc asse-
3urar-vos que per a l'exercici de 1984, el Govern tendra 
con~actes en cada un deIs Consells lnsulars, a I'objecte 
de convenir aqueIles actuacions que sense tenir-Ies 
expressamen t assenyalades sigui necesari, o com a 
mínim convenient, donat el seu caracter suprainsuJar, 
que estiguin realitzades per l'Executiu Regional. Per 
tant, no cxisteix mancabament, pcr part del Govern 
Regional, de la independencia deIs Consells lnsulars, 
que es mantenclra en tot moment. 1 també existeix una 
gran diferencia de criteri a l'afirmar que el Pressupost 
s'ha fet a corregudes, expressió que sembla implicar 
improvisació i falta de concrcció; aixo no és cert, una 
cosa és que el Pressupost s'hagi realitzat amb un temps 
mínim, des de la formació del Govern Regional, fet 
que evidcncia la qualitat i preparació de l'equip que 
e1s ha elaborat, i una altra que s'hagin fet a corregudes, 
que no és el caso Per to~ aixo, en represcntació del 
Govern soHicit d'aquesta Call1brLl que sigui rebutjada 
l'esmena a la totalitat presentada per Esquerra Nacio
nalis tao 

El Sr. Portaveu del Grup Padamentari Socialista 
ha exposat clavant aquesta Cambra tota una serie de 
consideracions en juslificació de la seva esmena a la 
lo~alitat ele la devo]ució del Projecte de Llei de Pressu-
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posts al Govem que, sense cap dubte, amplia la linia 
argumental del text de l'esmentada esmena. Permeteu
me que, fent referencia al text de motivacions d'aques
ta esmena, recordi els qualificatius que atribueix al 
Projecte de Llei: simplista «comodo», invalid, mancat 
d'objectius, d'escassa fiabilitat, sobrevalorat, iHegal, 
sense claredat, sense transparencia, i al mateix temps 
i de forma indirecta, el qualifica d'afront al Parlament, 
en suposar que escapa a l'aprovació i control d'aquesta 
institució. Quan al darrer punt resulta almenys grotes
ca una afirma ció tan greu, producte sens dubte d'una 
escassa meditació per quant és cIar que el Govern 
compareix avui aquí perque aquesta Cambra faci ús del 
seu democratic poder de control, almenys que aquest 
acte sigui producte de la imaginació i entrem en con
sideracions filosofiques sobre la nostra propia existen
cia, i d'aquesta manera, una vegada més, l'esser o no 
esser resultaria la qüestió de fons. Pero al llarg de la 
meya aHocució demostraré no tan soIs l'error aprecia
tiu de les anteriors afirmacions del Grup Socialista sinó 
que arnés crec i entenc que les motivacions expos<.1des 
en defensa de l'esmena tenen com a principals carac
terístiques una evident parcialitat, un<.1 serios<.1 incohe
rencia, una greu falta d'objectivitat i una manca d'equa
Ilimitat, 2\1 rnateix temps que elenoten un e~cas nivell 
tecnic de coneixements per aIlo que pertoca a la me
canica pressupostaria i l'úticulaciú d'un pressupost 
general, al temps que del contingut de l'esmena es 
traelueix una innecessaria agressivitat que en res col·la
bora a la consolidació de la concordia com a pedra 
angular d'aquesta Cambra. En primer lloc, en perme
tria recomanar al Grup Socialista una segona i seriosa 
lectura del que la memoria pressupostaria exposa, so
bretot referent a l'adopció de mesures de política eco
nomica, i just és que es digui que la política economica 
conjuntura1 és una competencia evident del Govern 
Central, i el Govern Autonom, almenys en les transfe
rencies de que disposa, tan soIs pot desenvolupar una 
política economica redulda i de tipus estructural, cosa 
que significa que es pot operar a mig i llarg termini 
per a la modernització de les estructures productives 
ele les nos tres Illes, pero mai a curt termini i molt 
'menos' elins els primers sis mesos de la nostra Comu
nitat Autonoma. Al respecte crec oportú recordar la 
manca d'informació de les intencions del Govern Cen
tral sobre l'aplicació de la política conjuntural a Ba
lears, com també recordaré a vos ses merces que la 
memoria diu ben a les cl<.1res que resultaria imprudent 
qua1sevol decisió inversora per part del Govern Regio
nal sense coneixer seriosament la situació en la qual 
ens movem, l'estudi de la qual estam fent amb respon
sabilitat i profunditat, i els primers fruits es veuran 
ja als pressuposts ele 1984 ele manera immeelia,:J.. Per 
tan! la decisió de l'Executiu de fer un pressupost de 
gestió no és simplista, sinó que obeeix a raon<:lments 
que tendran un major o menor grau d'ellcert, pero que 
en tol cas són fOllamen 1 <:lts. per aixó 110 són. COI1l afi rma 
el Grup Socialista, mancats d'obiectius, sinó que pre
cisament el seu objectiu primordial és l'anillisi de la 
situació actual inicial de la nostra Comunitat Autono
ma, pero sobretot i per darnunt de tot el desig de no 

comprometre el nostre futur immediat amb mesures 
precipitades. Quant a l'afirmació que són uns pressu
posts 'comodos', només dues parau1es: jo puc assegurar 
a vos ses merces que allo realment 'comodo' en aquest 
cas, hagués estat fer una prorroga, dona 'lo' avam;at 
de l'any, del pressupost preautonomic de 1982. Per una 
altra part, el Grup Socialista afirma a la seva esmena 
que les transferencies de serveis estatals estan sobre
valoracles en el nostre Projecte de Pressupos:s; consider 
necessari extendre'm sobre aquesta qüestió no perque 
tccr:ica i rnetoelologicament' sigui necessari rebatre els 
arguments, no sé quins, del Grup esmcntat, sinó perque 
políticament crec que és reveladora de la posició en 
que se situa i els interessos que defensa el Grup Par
lamentari del PSOE nacional al Parlament Balear; i 
institucionalrnent me crec amb l'obligació el'advertir del 
risc de desprestigi i desorientació d'aquesta Cambra si 
el catastrollc precedent d'aquesta esmena del PSOE a 
la tO!<:llitat prengués entre nosaltres carta de natura 
i ens dedid\ssil11 en el futur a presentar eSl11enes a les 
Lleis perquc sí, o pel·qUe 'hi ha que' justificar el paper 
d'oposició presentant quantes més esmenes millor i a 
més qualcuna a la totalitat. Comenc;:aré per comentar 
aquest darrer aspecte institucional ele la sobrevaloració 
de les transfcrencies, perquc crec que no és precisament 
el Projecte de Llei de Pressuposts per a 1983 l'ame
nayal, sinó aquesl Parlal11enl al qual s'obliga entrar en 
el joc de les desqualificacions i afirmacions gratuItes 
de les esmenes testimonials. Me creguin que me sent 
profundament decepcionat per la 'sedicente' esmena 
del PSOE, quins raonalllen1 s, quinC's argumentacions, 
quines dades, quines lleis contradites, quines propostes 
s'addueixen? Cap ni una. Jo me sospitava i fins i tot 
esperava una esmena a la totalitat amb arguments de 
pes, donades les diferencies de la nostra filosotla polí
tica i económica, ara bé, després d'aquesta esmena 
qualsevol pot respirar tranquil, cap argument, ni un 
tan soIs, sinó una simple, contundent, gratuIta i equi
vocada afirmació, les tranferencies de l'Estat estan 
sobrevalorades amb un import que sobrepassa el 30 % 
del Pressupost. No sabem per quins camins arriba el 
Partit de l'oposició a tan rotunda conclusió perque, 
increiblement, res, absolutament res, se diu del sistema 
de calcul i de resolució del problema 'empleat' pel 
PSOE; i damunt aquesta base tan precaria intenta 
motivar una esmena a la totalitat al Projecte de Llei 
de Pressuposts. En els no molt llunyans temps d'estu
di<:lnt se solia suspendre qui copiava el resultat d'un 
problema sense detallar el calculs i el sistema 'empleat' 
per a resoldre'l, i amb més motiu encara si, com és 
aquest cas, el resultat era equivocat. Me pare ix una 
temeritat que una esmena es basi en una afirmació 
gratuIta i que es pretengui en conseqüencia imputar la 
carrega de la prova de falsedat de dita afirmació 
al Govern com autor i presentador del Projecte de Llei. 
L'esmena de sobrevaloració de les transferencies esta
taIs es desqualifica per si rnateixa, i no mereixeria la 
pena, me cregui, desmentir tan peregrina afirmació si 
no fos perque aixo, tal volta, ens pugui donar Hum 
sobre el posicionament del Partit de l'oposició que 
s'atreveix a defendre tal esmena; ja que res ens diu 



91 DIARI DE SESSIONS / Núm. 5 / ~6 29 Setembre 1983 

el PSOE cree que se me podra perdonar que tracti 
d'adivinar per (¡ele eSial ! sourevalorades ieS ,ranEeren
cies en versió de l'oposició; és que, tal volta, s'han 
indos als pressuposts de la Comunitat Au!onoma com
petencies i serveis que no hagin estat transferits per 
l'Administració Central? Rotundamenl no, ja que úni
cament s'han inclós els serveis transferits a l'extingit 
Consell General Interinsular d'acord amb els Reials 
Decre:s acordats a Comissions Mixtes, aprovats pels 
Consells de Ministres i publicats en el BOE. És que el 
Govern Autónom ha inventat les valoracions de les 
transferencies efectuades o ha inflat les xifres de valo
ració económica d'aquestes transferencies? Rotunda
ment tampoco Com ja vaig tenir ocasió d'exposar a la 
presentació del Projecte, la valora ció económica ha 
seguit fidelment les xifres i dades sobre evolució deIs 
mitjans personals, pressupostaris i patrimonials, de
lalla~s als annexes dels Reíab Decrets de va1oració, 
igualment publicats al BOE, amb les úniques excep
cions deIs Reials Decrets anteriors a Desembre de 
1980, deis quals les valoracions no es publicaren com 
a annex al Decret, sinó que s'adoptaren per simples 
acords de ConseUs de Ministres. Es que la Comunitat 
Autónoma no rep les dotacions pressupostaries necessa
ries per a satisfer l'impon de les valoracions acorda
des als Reials Decrets? La resposta, encara que s-igui 
sorprenent, és també qu e no. Crec que ara comcn <;:<1 <1 
sortir a Hum el nuu de la qüestió. La vertadera situació 
és que l'Administració C.~n tral acorda les transferen
cies deis serveis detaHadament valorats als annexes, o 
als Reials Decrets publicats, i amb posterioritat no 
consigna als seus pressuposts les dotacions economi
ques corresponents a tals valoracions. No es pot parlar, 
idó, de sobrevaloració de transferencies, sinó més bé, 
d'infradotació de les valoracions als pressuposts gene
rals de l'Estat. Amb incompliment greu de l'Adminis
tració Central, no tan sols deIs seus compromisos i de 
la normativa legal per ella mateixa establerta, sinó 
d'elementals principis de dret pressupostari i economia 
pública. Arribat a aquest punt he de confessar a vosses 
merces que me sent un poc perdut, me pareix haver 
viatjat a través del túnel, si no del temps ........................ _ .......... .. 
,l Balears, per molta d'oposició que sigui. amb uns 
criteris coincidents en aquests temes, amb molts de 
l'Administració Central, encara que en aquest cas resul
tin molt més debilment defensats. L'esmena del PSOE 
afirma que la sobrevaloració sobrepassa el 30 % deIs 
Pressuposts; de quins Pressuposts? del total de la Co
munitat Autónoma, de la part deIs serveis transferits, 
deIs de rEstat? Per més que s'intenti, les xifres no 
surten per cap banda. Deixem les afirmacions i tornem 
al rigor metodologic. Quina és exactament la possible 
discrepancia a la dotació pressupostaria per a 1983 deIs 
serveis estatals transferits entre la Comunitat Autono
ma i l'Administració Central? La discrepancia resulta 
en tre les xifres consignad es als Pressuposts Generals 
de rEstat, secció 32, servei 12 Consell General Inter
insular per un total de 338.402.000 pessetes i el corres
ponent als serveis estatals transferits al Pressupost de 
la Comunitat Autonoma que ascendeix a 1.727.925.200 
pessctes netes, o 1.821.599.200 brutes, incloscs les ta:,,;es 

afectades. Pasem per aIt la denominació del servei al 
Pres;,u1,ost General de l'Estat, Consell General In~erin
sular. amb posterioritat a la seva desaparició 'haguent'
se aprovat mesos abans el nos!re Estatut d'Autonomia, 
pero aixo mateix ja és indicatiu del poc rigor amb 
que l'Estat ha elaborat la secció 32 del seu pressupost 
per a 1983, i si aBo que l'esmena del PSOE pretén és 
que les xifres del Pressupost de la Comunitat AutO
noma haurien d'haver-se copiat de les de l'Estat sense 
comprovar abans si eren correctes, 'a lo millor' també 
pretenia que s'hagués copiat la denomina ció canviant 
la de Comunitat Autónoma per la de C.G.L, amb la 
qual cosa hagués aconseguit fer avortar la nostra 
Autonomia 'antes' d'arribar a néixer, exercici al que 
'a lo pitjor' prelén acostumar-nos. Si tot a11ó que el 
Govern de la . Comunitat Autónoma ha de fer, segons 
la tesi de l'esmena, és copiar el Pressupost de l'Estat, 
molt me tem que ' llavors sí que haurÍem de canviar el 
nom de Comunitat Autonoma per manca total d'Auto
nomía. Per acabar, I'esmena a la totalitat del Grup 
Socialista fa una presumpció d'iHegalitat quant a l'arti
cle 28 del Projecte de Pressupost, afirmació que ens 
ha sorpres per quant una acusació tan greu ha d'estar 
fonamentada en 'algo' més consistent que en la simple 
presumpció que possiblement sigui ülegal, com diu tex
tualment l'esmena. Les presumptes iHegalitats s'han de 
]1ro\'<1r exhaustivament i en base a motivacions legals. 
El Govern Regional considera que l'esmena a la totali
tat, presentada pel Grup Socialista, no es ·'seria' ni 
esta suficientment fonamentada; per tot aixo propós a 
aquesta Cambra que tal esmena sigui rebutjada. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Conseller d'Economia i Hisenda. Segui

dament, Srs. Diputats, aquesta Presidencia considera 
conelós el debat, no hi ha aHusions. 

FELIX PONS: 
Una qüestió d'ordre, Sr. President. De la laboriosa 

confecció de les normes que havien de servir per orde
nar aquest debat, havia entes aquest grup que, qual
sevol intervenció del Govern, que no té limitació de 
temps i que se pot produir en qualsevol moment, 
donaria sempre lloc a una replica reglamentaria per 
part deIs Grups que es sentissin aHudits per aquesta 
intervenció del Govern, i per tant deman un torn de 
replica per contestar al Govern sense perjudici de que 
el! pugui tenir també eIs infinlts torns d'intervenció 
perque no estan taxats. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Nosaltres, la 'taula', considera que no és el punt de 

vista que s'ha contemplat per quant nosaltres havÍem 
concedit la possibiltat d'intervencions i de tot d'una 
s'havia renunciat a ella, i creim que dins el segon tom 
s'han esgotat aquests torns. Per una aItra part, hi 
podria haver hagut aHusions, jo m'he fixat molt i no 
hi eren aquestes aHusions, 'ni siquiera' al Grup. Per 
una altra part, no hi havia contradicció, pero tampoc 
són les que se contemplen dins aquest Reglament, de 
manera que jo consider que aquest debat ha quedat 
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conelós i hem de passar a les votacions. Votacions que 
s'han de fer de dues maneres, Sr. Pons, no li don la 
paraula. Votacions que s'han de passar de dues mane
res, una primera votació que ha de consistir en votació 
ordinaria. 

Sr. Pons, no li don la paraula, no hi ha ordre ja! 
Digui voste quin és aquest ordre! 

FELIX PONS: 
Vull que consti en acta la més energica protesta 

del Grup Socialista per aquesta decisió. El Govem té 
dret a tancar el debat, peró després de que hagi pogut 
esser contradit. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Que consti en acta el que diu el Sr. Pons. 
Primera votació ordinaria. S'accepten les esmenes 

a la totalitat presentades pels Grups Parlamentaris, 
Esquerra Nacionalista PSM i Grup Parlamentari Socia
lista? 

Els Srs. Diputats que acceptin les esmenes que 
s'aixequin, per favor. 

Sr. Secretari, vol procedir al recompte. 
Se poden asseure, per favor. 
Els Srs. Diputats que no les acceptin, que s'aixe-

quin, per favor. 
Sr. Secretari vol procedir al recompte. 
S'asseguin, per favor. 
Els Srs. Diputats que s'abstenguin, que s'aixequin, 

per favor. 

Resultat de la votació: a favor de les esmenes pre
sentades, 25 vots. 
en contra de les esmenes 
presentades, 29 vots. 

Passam a la segona votació. Que se sotmeten a 
votació els estats d'ingressos i de despeses del Pressu
post, la quantia deIs quals, igualada, queda fixada, a 
proposta del Govern de la Comunitat Autónoma, en la 
xifra de 5.539.270.594 pessetes. 

Els Srs. Diputats que aprovin aquests estats que 
s'aixequin, per favor. 

Sr. Secretari, vol procedír al recompte. 
S'asseguin, per favor. 
Els Srs. Diputats que no aprovin aquests estats que 

s'aixequin, per favor. 
Sr. Secretari, vol procedir al recompte. Poden 

seure, per favor. 
Els Srs. Diputats que s'abstenguin que s'aixequin, 

per favor. 
Resultat de la votació: 25 vots en contra de l'apro

vació, 29 vots a favor de l'aprovació. Per tant, com a 
conseqüencia del resultat d'aquestes votacions el Pro
jecte de Llei de Pressuposts de la Comunitat Autónoma 
de les Illes Balears per a 1983, passara a la Comis
sió d'Economia, Hisenda i Pressuposts, perque siguin 
objecte de debat les esmenes parcials presentades, 
abans del debat final. 

S'aixeca la Sessló. 

'. 
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