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EL SR. PRESIDENT: 
Es prega als Srs. Diputats que vagin prenent lloc 

en els seus escons. Bones tardes. Comen¡;:a la sessió. 
Té la paraula el representant del Govern per fer la 
presentació deIs Pressuposts de la Comunitat Autono
ma d'aquestes iHes per a 1984. Té la paraula el Con
seller d'Hisenda, Sr. Cristofol Soler. Disposa de temps 
Il-lim it a t. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta és la 

segona, vegada en menys d'un any que el Govern Ba
lear presenta, davant d'aquesta Cambra, un Projecte 
de Llei de Pressuposts Generals per a la nostra Comu
nitat Autónoma. Aquesta, en principi, paradoxal sítua
ció, abans que el Govern complesqui el seu primer 
any de mandat, no fa més que demostrar al poble de 
les llles Balears fins a quin punt és un objectiu ba
sic del Govern sotmetre els seus projectes i previsions 
a control i a fiscalització deIs nostres conciutadalls, 
mitjan¡;:ant els seus representants escollits lliurement 
i que formen aquesta Cambra . D'una altra banda, re
fon;a també la noslra inlenció de normalitzar el rit
me de funcionament de les nos tres InstiLucions i ade
quar-Ies a les nos tres necessitats. Certanwnt i en oca
sió de la presentació, el setembre de l'any passal, del 
primer Projecte de Llei ele Pressuposts Generals, nas
cuts a l'etapa d'Autonomía, vaig afirmar en aquesta 
mateixa sala, que la missíó parlamentaria per exceHen
cia és la de constituir-se en un control efectiu, respon
sable i constructiu de les actuacions de l'executiu quant 
a I'origen de les seves aportacions financeres, i el des
tí que, en forma de despeses o inversions aquestes 
aportacions han de tenir. També vaig afirmar en aque
lla primera ocasió que aquest axioma de regim de lli
bertats democratic constituYa l'eix fonamental del me
canisme pressupostari i configurava la meta deIs nos
tres desitjos con, a organ coHegiat de Govern que 
acabavem de constituir. Des del mament de la seva 
aprovació, l'Estatut el'Autonomia de les Illes Balears 
va suposar una delimitació deIs ambits d'actuació del 
Govern Balear i definir les seves competencies va mar
car també una clara Hnia reguladora de les seves in
tervencions. No obstant la recuperació de la nostra 
autonomia histórica, va despertar a nivells deIs nostres 
ciutadans una extensa gamma d'opinions i expectatives 
respecte a la capacitat de les nostres institllcions per 
convertir-se en l'eix impulsor de quantes iniciatives so
cials, culturals i economiques s'hagin de produir. Al 
mateix temps que resulten esser un adequat instru
ment per la resolució de l'amplia gamma de problemes 
presents i futurs als que haurem de fer front . Pero 
davant aquestes expectatives, el desenvolupament de 
l'Administració Autonomica i el ritme efectiu d'assump
ció de les competencies que puguin omplir de contin
gut la nostra existencia com a regió dins elel concepte 
de l'Estat són les peculiaritats característiques que 
defineixen de forma molt més clara la presencia ele 
la Comunitat Autonoma a la vida deIs ciutadans de 
les IHes Ba!ears. D'aquesta manera, la documentació 
que sos té i acompanya els Pressuposts Generals per 
a 1984, que avui presentam a la vostra consideració, 
Sres. i Srs. Diputats, permet una aproximació clara i 
raonabl e sobre les arees d'actuació del Govem Balear 
elins aquest exercici . La incidencia que aquestes ac
tuacions tinelran dins la nostra realitat socio-económi
ca i la finan~ació necessaria perque tenguin l'eficacia 

a que volem arribar. Per alXO, i a pesar de no tenir 
encara els instruments financers, prevists dins el nos
tre Estatut, de tanta transcendencia com ho puguin 
esser els tributs de cessió estatal quant a la dotació 
de recursos adequats que facin viable la nostra acció 
de Govem, l'executiu desitja incrementar de manera 
apreciable pels ciutadans la seva presencia dins la vida 
pública de les IIles Balears, presentant uns pressuposts 
que constitueixen per ells mateixos una clara línia di
ferenciadora amb els de 1983, qualificats com de gestió 
i transició. Ja que els de 1984 són clarament uns pres
suposts inversors. 1 és sota aquesta definició concep
tual com s'han d'entendre les línies basiques amb que 
estan cstipulats aquests pressuposts, que contenen ja 
l'inici d'una clara acció de Govern Autónom a pesar 
del cúmul de dificultats a que ens trobam condicionats 
i que quedaran reflectides durant la meya intervenció. 
Per tant, i sempre tenint pcr nord de la nostra actua
ció la informació i la clarificació d'objectius sobre la 
base documental d'aquest pressupost, estam ja en con
dicions d'afirmar que 1984 constitueix sen se dubte el 
punt de partida efectiu de la nostra tasca com a uni
tat, com a Comunitat Autónoma. És per aqllest motiu 
que el Govern, conscient que els Pressuposts Generals 
constitueixen un indubtable element de política econó
mica, encara, i scmpre teninL en compte que les nos
tres competencies en aquest camp són de tipllS estruc
tural i contenen I'horitzó a mig i llarg termini, reser
vant-se l'Estat les actuacions de política conjuntural; 
hem comen<;at per situar l'acLuació economica i finan
cera elel Govern Balear dins dos parametres d'obligada 
referencia, com són l'actuació de l'Estat i de les al
tres administracions públiques, així com la situació 
económica general de la nostra regió. Seria utópic i 
irreal oblidar aquest marc acondicionador de les nos
tres actuacions i, encara que estassim ja a l'estadi fi
nal del desenvolupament aulonómic en el qual les Co
munilats Autónomes disposaran i gestionaran un ten; 
deIs prcssuposts consolidats de les administracions pú
bliques, seria necessari prendre, com a marc de supe
rior referencia, els importants instruments de política 
economica general que seguiran en mans del Govern 
Central, com són la política de rendes, la política fiscal 
general i la política de despeses públiques per no parlar 
de la política monetaria, que com és lógic, continuara 
tenint una molt apreciable incidencia sobre l'economia 
de les Illes Balears en tant que són part integrant de 
la Nació Espanyola i sotmesos als mecanismes gene
rals de regulació de mercat. Si tenim en compte aquests 
parametres que defineixen els límits de les nos tres ac
tuacions resulta, en bona lógica, obligat a efectuar una 
reflexió sobre la situació ele l'economia de les Illes 
Balears; i la contribució ordenadora i redistribuidora 
deIs recursos que el Govern Balear pot efectuar com 
a element de dinamització. Essent aquest precisament 
un deIs caracters distintius del present exercici pres
supostari, marca r una clara lrajcctoria a voluntat del 
Govern Autónom d'estabJir un nexe d'unió entre els 
Ilastres Pressuposts Generals i la situació económica 
que travessen. les nostres illes, essent aquest un intent, 
encara que inicial i tímid a la vista deIs recursoS que 
disposam. que permeti establir des d'ara i amb pro
jecci' de [utur Is Pressu])osts Gcncrals com a regu
ladors de la nos1 ra conjuntura economica, ¡espec ial
m Cllt. cap a aquell sector elel n s re s istema econ mic, 
que rel e u desavantatge respecte deis all.res o per la 

eVil diferenc ia l el renda o pcr la subocupació de la 
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seva població activa, es traben especialment necessi.
tats o menClO aua Oil elS mecanismes ele 11lure mercat 
no· poden aesenrotllar la seva eilcacIa, f) no resulten 
tut 10peratlUS que la sltuaClO requereix. Per aIXO, la 
contnoució que el Govern Balear pot fer per la dma
mitzacíó de la nostra economía, passa sempre, sense 
cap aubte, per contemplar el tet evídent que la nostra 
economia és en un aH percenta1ge tOtalment dependent 
de l'exterior i que, almanco a dues de les iHes que ocu
pen el 80 % de la nostra població, el benestar d'aques
tes es traba aHegat al seu natural mercat d'emissió de 
la demanda, com és el mercat de centre i nord d'Eu
ropa. En grans línies i sense anim de profunditzar en 
una exposició que excediria l'objecte de la presentació 
elelS nos tres Pressuposts, cal dir que dins del contcxt 
internacional destaca predominantment la reactiva ció 
demostrada pels grups de palsos europeus emmarcats 
dins l'OCDE, procés aquest de reactivació al qual en
cara no s'hi traba incorporada Espanya de manera de
finitiva. Una condició basíca pel bon camí de l'econo
mía de les Balears, la constitueix sense cap dubte la 
recuperació economica del centre i nord el'Europa. En 
aquest sentit, i segons els indicadors. disponibles, el 
Govern Balear estima una si1uació ele bones expectati
ves pel sector serveis que, com aquesta Cambra no 
desconeix, constitueix el motor basic del nostre sis1e
ma economic. Al mateix 1emps la depreciaCló de la 
nostra moneda davant el dolar, apunta cap a un respir 
per a la inelústria del cal¡;at i la inelústria auxiliar, en
demés de la de bijuteria i de la de moda que, com és 
també conegut es traben sotmcses a uná crisi histori
ca, que afecta greument el seu esquema productiu amb 
un important cost social indu'it. ParaHelament les ex
pectatives que es dedueL'Cen d'una ana.lisi deis nostres 
indicadors economics fan preveure un fi d'exercici fa
vorable pe! sector primari, del qual les seves conse
qü~~ncies estan encara p~r definir, depencnt en bona 
part de l'evolució climatológica immediata, entre altres 
factors de difícil ponderació en aquest moment. En 
aquest context, el Govern Balear és plenament cons
cient ele les dificultats que en aquesta primera etapa 
de l'Autonomia representa un seguiment profund i ac
tualitzat de l'evolució conjuntural de la nostra econo
mia, 1ant com d'un coneixement amb el detall que re
sulta desitjable per 8. l'executiu de l'estructura, pecu
liaritats especifiques i fet insular diferencial concret 
C]:1C representa cada illa ele la nostra COl11llnitat; i dis
tint moment economic pcl qual travessen en el seu 
desenvolupament. Dificultats aquestes que presenten 
una majar amplitud qU3n s'intenta de tenir una infor
mació a nivell comarcal ctins una illa concreta. Aques1 
seguiment de la situació economica es traba obstacu
li1za1 per la manca de bases estadístiques disponibles, 
:),:;1 ¡-dard en la scva confecció per pan deIs ens pú
bIics, que fin::; avui la vénen fent i per una estructura 
concep1ual ele macmagregació de dades, que ele poc 
serveix avui a I'Estal Regional qUe la nostra Consti
lució i el nostre Estatut estableixen i delimiten. Per 
aixo, el Covern Balear es proposa establir una base 
estadística adequada a les nostres necessitats i millo
rar la base existent, 3bans que finalitzi la present le
gislatura, i que, sense dubte, ha de facilitar l'entronca
ment real dels nostres pressuposts autonomics a la 
situ:¡ció economica c!e les Illes. Pel que respecta a la 
nos1ra situaciú economica, i a pesar que la Cambra té 
una amplia infol'mació a ['informe economic que acom
ranya els pressuposts, no vull deixar passar aquesta 

ocasió sen se fer una referencia general a l'evolució deIs 
dlferents sectors de la nostra economia i, especial
ment, al dolorós problema de 1'atur que ens afecta, en
cara que no amb tanta durcsa com a la resta de l'Es
taL En aquest sentit hem de ressaltar que la taxa 
d'atur de les Illes Balears en el seu conj unt se si.ua 
voltant al 12'72 % de la població activa total. És a dir, 
amb un diferencial de 7 punts respecte ele la taxa mit
jana espanyola i situant-se al mateix nivell d'atur que 
el conjunt de la Comunitat Europea, encara que amb 
una laxa mitjana lleugerarnent superior. Pel conjunt 
de les Illes Balears la mitjana mensual deIs aturats va 
arribar a 37, a 33.107 persones durant 1983, enfront 
d'una població activa de 260.183; si bé, la seva distri
bució durant l'any varia considerablement produint 
Ulla cota que es repeteix a cada exercici i que coinci
deix amb la temporada d'activitat baixa en el nostre 
principal sector economic que és el turisme. La taxa 
d'a1ur és sense dubte diferent segons l'illa que es con
templa i el sector económic que s'analitza; essen1-ne 
Eivissa l'illa que major taxa presenta amb un 13'69 % 
i l'vlenorca, la menor amb 10' 11 %, fins i tant que Ma
llorca se situa a un 12'85 %. A nivel! regional I'atur 
afecta més el sector deIs homes, un 55'2 (Jo que el de 
les dones amb un 44'8 %. Com a conseqüencia de la 
menor participació de la dona en el mercat de treball 
oficial, encara que aquestes xifres evidencun cotes de 
participació mitjana de la dona a nivell europeu; dei
xant implícit que a nivel! sociologic la nostra societat 
o[ereix un major grau d'integració laboral. A Mallorca 
és · la zona de Palma la que majar índex presenta amb 
un 64'34 % del total balear; per una altra banda, Ma
nacor presenta el 9'58 % i la zona d'Inca el 8'30 %. 
A nivel! general és el sector serveis el que major ni
vell va oferir durant 1983, un 63'19 %, seguit del sub
sector de la construcció amb un 14'47 %, que com és 
ben sabut es traba molt lJigat a l'evolució del sector 
serveis, ocupant per altra part, la indústria i l'agricul
tura el 9'59 % i el 0'14 % del total. Ressalta el fet que 
les persones que demanen el seu primer 110c de treball 
constitueixen el 12'61 % de I'atur, amb l'agreujant que 
el 46'19 % el formen joves de menys de 25 anys, cosa 
que indica clarament que el nostre sistema economic 
no esta generant nouS 1I0cs de treball en quantitat su
ficient per acollir l'increment de població. Amb ]'agreu
jant que també la cobertura de ['atur esta davalIant. 
Vull dir aquí que els aturats que cobren el subsidi 
d'atur eren el 1980 el 75'25 OlÍ) elel total d'aturats; i que 
el 1983 tan soIs el 32'81 % ha tingut accés a les pres
tacions legals per a l'atur. Aquesta preocupant evolu
ció de ['atur a les Illes Balears configura aquest pro
blema com el principal ele la !lostra sacietat, malgrat 
que el !lastre sistema economic mos1ra pelspectives de 
recuperació i que les expectal ives per al 1984 es pre
senten també sota un caire favorable, encara que el 
l1ivcll d'inversió general con tinul essen t escaso Per no 
cansar vosses merct:s amb una extensa exposició sobre 
l'evolució de cada sector, els rcmetré a ¡'informe eco
nómic que els pressuposts contenell. Única!Tlent serveix 
c ixo que acab d'exposar per patentitzar la preocupació 
del Cm'crn Balear per la gcneraeió ele lloes de feina 
que ha dut a plan tejar el Pressupost General d'aquest 
exerciei com 11n pressupost netamcnt inversor, tend ent, 
amb la mira ele les nostres competencies i reduYcles 
disponibilitats financeres, a dinamitzar en la mesura 
posr,ible aquells sectors economics que precisen de 
majar atenció i a evitar en aquesta primera fase, el 
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creixement de la nostra ja alLa taxa d'atur, amb un 
inicial intent d'evitar que les nos tres llles passll1 a ser, 
com ja ho varen esser temps enrera, una regió d'em!
grants. Es tracta, per tant, que la reconverSló del SIS

tema tradicional de les Illes Halears, que es va fer, pot
ser amb massa rapidesa, a la segona meitat de la de
cada del 60, sigui produir en el futur els bons frui"s 
que ha vingut deparant fins a la crisi energética. Amb 
aixo tenim un avantatge comparatiu important respec
te de la resta d'Espanya, 011 la reconversió del sistema 
economic de producció es manifesta avui amb tota la 
seva cruesa i cost social. El Govern Balear desitja re
fermar aUo lograt i evitar que es produóxin desequi
libris futurs. Amb aixo tanc la meya intervenció sobre 
el seguiment de la nostra economia per passar a cen
trar-me a les xifres estrictament pressupostaries i de
signació deIs nos tres recursos en el present exercici. 
Sobre aquest particular vull destacar el fet que el Go
vern Balear esta complint, ja dins el seu primer any 
de mandat, el compromís que té davant l'electorat ele 
les Illes sobre el compliment del programa que es va 
presentar en el seu temps. 1 en aquest sentit queden 
ja incloses dins aquest exercici pressupostari les me
sures que tendeixen a dotar de contingut les previsions 
del programa electoral quant a solucionar les deficicn
cíes elel sector turístic, el nostre primer sector d'ocu
pació laboral, amb un alt nivell d'inversió, amb in
fraestructura i sanejament de les zones costeres. Tam
bé es presta especial atenció al sector més desfavorit 
de la nostra economia, com és l'agricultura, que ciu
rant anys ha estat un deIs principals factors de con
tenció de la inflació, per la via de manteniment deIs 
preus amb els alimenl s no elaborats de .:::onsum diario 
Per una altra banda també la petita i mitjana empre
sa té un tractament adequat a través de l'obertura de 
línies de credit dedicades a inversions i capital circu
lant que més endavant exposaré i que produiran indi
rectament una generació de places laborals i un man
teniment de les que ja existeixen. L'assistencia a la 
petita i mitjana empresa, que és la que hi ha a les 
Balears, queda més refon;ada per un suport decidit a 
les societats de garanties recíproques, amb una apor
tació de capital que es traduira en un major accés de 
la petita i mitj;ma empresa al credit privat, mitjan
<;ant els corresponents avals. Aquest programa d'actua
cions pragmatiques i realistes entra dins els modestís
sims mitjans de que disposa el Govem Balear i que 
condicionen moIt seriosament la bona marxa de la nos
tra Autonomia, pero la Coalició Popular que integra el 
Govern Balear, demostra amb aixo una decidida volun
tat d'emprendre amb seriositat els problemes de les 
nostres Illes. No vull entrar ara a exposar l'estructura 
estrictament pressupostaria sense donar una explicació 
a la Cambra de la tardanc;:a en b presentació d'aquests 
pressuposts. 1 faig aquesta aHusió no amb la intenció 
de treUl"e profit polític algun, sinó perque el Govem 
Balear conside[:J. un deure d'elemental justícia i de 
transparencia democratica que la Cambra tengui conejo 
xement de la situació. En e[ccte, l'executiu posse'ia ja 
a novembre de 1983, el seu primer Projecte de Pres
suposts Generals per a 1984, que sense cap dubte ha
gués pogut discutir aquest Parlament a principis de 
1984; no obstant aixo, existia una serie de cuna infor
mativa per quant el Govern Central no va poder acom
plir amb el que es va preceptuar a l'OFCA d'establir 
els seus propis Pressuposts Generals, el percentatge de 
participa ció de cada Comunítat Autonoma al total d'in-

gressos estatals no ceclibles a les regions . El percen
tatge de participaci6 va es ser establert i donat a co
nClxer pel Govern Central el passat mes d'abril, amb 
l'any ben endavant; amb la qual cosa finalment el Go
vern Balear va estar en condicions de poder finalitzar 
la connexió del projecte de pressuposts que avui sot
metem a aquesta Cambra. Insistesc, Sres. i Srs. Dipu
tats, que el que acab d'exposar ho entén el Govern Ba
lear com un elemental deure d'inforn1ació al Parlament 
de les Balears, sense aItre tipus de consideracions. 
Quant a les característiques més rellevants de l'exercici 
de 1984 s'ha de dir que el Govern Balear entén que es 
produeix amb aquests pressuposts la ruptura real 
amb l'etapa preautonomica, entrant plenament dins 
l'etapa autonomica. No existeix contÍnultat amb els 
pressuposts que el precedeixen, per quant, d'acord amb 
la Comissió Mixta Govern de la Comunitat AutCmuma
Consells Insulars, s'ha prodult una modificació deIs 
serveis de caractcr local. Pcr aItra banda, s'incremen
ten els serveis transferits de l'Administració Central; 
la elotació elel Fons de Compensació Interterritorial i 
les partides d'inversió s'incrementen així mateix nota
blcmcnt; i s'eliminen també del pressupost d'ingressos, 
aquells ingrcssos atribu'its a les Diputacions, que s'as
signen unitariament a Balears i que l'Estat transfereix 
directament a la Comunitat Autonoma perque aquesta 
els reme ti als Consells Insulars. Si els pressuposts de 
1983 es caracteritzaven com de gestió, els pressuposts 
de 1984 poden, poden ql1alificar-se com a inversors, ja 
que es destina a de?peses d'inversió, el 39'7 % del to
tal del pressupost. El detall d'aquestes inversions fi
gura al tom segon del projecte de pressuposts, del qua! 
ja disposen les Sres. i Srs. Diputats, i correspon a la 
secció cinc de l'informe economic que analitzaré més 
endavant. Per la qual cosa passam directament a la 
comparació del capítol de pespeses i ingtessos del 
Pressupost de 1983 amb el de 1984. Mostram el se
güents parametres. La xifra global d'ingressos pressu
postada per a 1984 ascendeix a 7.334.782.202 pts. Expe
rimentant una variació positiva de 1.795 milions en 
termes globals, sobre el que va pressupostar a 1983. 
Respecte a aixo s'ha d'advertir als membres de la Cam
bra que el passat exercici inelota una dotació total de 
2.112 milions corresponents als Consells Insulars, en 
concepte de participació de les Corporacions Locals en 
els ingressos estatals, que aquest any, i degl1t a l'estric
te compliment, per part del Govern Balear, deIs acords 
als que he aHudit, establerts dins la Comissió Mixta 
amb els Consells Insulars creada per mandat d'aquesta 
Cambra, no s'han inelosos tals ingressos dins els Pres
suposts Generals de la Comunitat. Per tant, i fent 
aquesta excepció, la diferencia amb xifres homogcnies 
respecte als ingressos propis de la Comunitat a 1983, 
és én aquesl exercici de 4.271 milions de pessetes, la 
qual cosa implica un increment del 139'4 o,ÍJ sobre l'any 
anterior. D'aquests ingressos la partida més rellevant 
ve marcada pel capítol quatre, corresponent a trans
ferencies corrents, amb un impon de 3.577.480.000,
ptes.; i que cxpt:rimenten un inCl'ement dd 59'6 % so
bre 1983. Seguit deIs ingressos atribults al capítol 3, 
taxes i altres ingressos per va lor 796.701.000 ptes. Quant 
als ingressos que vénen del patrimoni propi ele la Co
munitat, ocupen un volum líquid certament redult, 
com correspon a l'escassesa del nostre patrimoni i que 
puja a l'impart de 82.964.000 ptes. Quant als ingressos 

que vénen d'operacions de capital ocupen 1.566.809.000 
ptes., en concepté de transferencics de capital, experi-
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mentant un fort increment, com a conseqüencia prin
cipalment de la major aportació monetaria procedent 
del Fons de Compensació Interterritorial i que expe
rimenta una variació positiva del 476'8 %, raonada en 
base al fet que, mentre a 1983 el Fons de Compensació 
Interterritorial no només va disposar de 28.000.000 ptes., 
i a l'exercici de 1984, i com a conseqüencia de l'aug
ment de competencies rebudes, ascendeix a 1.268'4 mi
lions. A aquest capítol, li segueix en ordre d'importan
cia els corresponents a varia ció de passius financers i 
que corres ponen als ingressos que vénen de I'emissió 
de deute públic, que per plimera vega da fa la Comu
nitat Aulonoma amb un import de 1.250 milions de 
pessetes; els quals van destinats íntegrament a finan
<,:ació d'inversions. En darrer lloc, quant als ingres
sos prevists per a 1983, podem afegir la dotació en 
60.826.000 ptes. al capítol 8, i que correspon a varia ció 
d'actius financers en poder de la Comunitat. Si ana
litzam ara la part corresponent a despeses i la compa
ram amb l'exercici de 1983 hem de dir que la distri
bució percentual pel present exercici és així: De tates 
les elespeses pressupostades, que logicament sumen una 
xifra nivellada amb el total d'ingressos, 7.334 milions, 
la pa¡-t més substancial l'ocupa el capítol 6, correspo
nent a inversions rea ls, que suposa el 34'7 % del total, 
amb 2.546 milions; seguiL del capitol primer, Remune
racions al personal, que suposen 2.023 milions i arriba 
fins el 27'6 % del total de despeses; seguit del capítol 
quatrc, Tr:msfcrcncics Correnls, amb un 15'6 o,u, '-lue: 
suposa 1.143 milions en xifres globals; i del capíLol se
gon, Compra de Béns Corrents i de Serveis, que amb 
948'2 milions suposa el 12'9 % pressupostat. Si compa
ram amb l'exercici anterior, la variació més rellevant 
la constitueixen les inversions reals, que augmenten un 
545'5 %, seguides del capítol referenl a variació d'ac
tius financers, amb un 342'7 %, i de les transferencies 
de capital amb un 133'3 %. Essent la variació percen
tual registrada pcl conjunt de despeses amb un 118'2 
% sempre en referencia a 1983. Donant aixo una bona 
idea del canvi experimentat des de l'etapa autonómica, 
preautonomica fins avui; i de tot aixo cal dir que tro
baran, Sres. i Srs. Diputats, un molt ampli i exhaustiu 
detall al documcnt pressupostari, notablement millorat 
en la seva confecció tecnica, com, fins i tot, han reco
negut alguns membres d'aquesta Cambra. Com hauran 
pogut comprovar tots vostes al llarg de la meya aHo
cució, el Govern Balear estima aquests pressuposts 
com d'inversió; i per aquest motiu mereix una especial 
menció aquest capítol, encara que es trobi comentat 
en tota la se va amplitud i exLensió fin s al punt de 
comptar amb una secció diferenciada dins l'informe 
económic, pero per aixo i amb la finalitat de no can
sar-los a tots vostes, cm propos efectnar una analisi 
general d'aquesta important qüestió; conhant que els 
Srs. Diputats podran ampliar els seus coneixements a 
través del referit document pressupostari. Una admi
nistració eficac;: exigeix una adequació deis mitjans uti
litlat s als fin s que pcrseglJeix i pcr tot aixo obliga del 
Govern Balear establir procediments de control i in
formar d'aques ts i deIs seus resultats als ciutadans i 
als seus reprcsentants a la Cambra. Dins d'aquest con
text, l'actuació irnmediata per a 1984 del Govern Ba
lear, dins la materia d'inversions, deixen entreveure ja 
un principi d'infració de la manifestada tendencia als 
anteriors exercicis pressupostaris; i que, per fon:;a, es 
constrenvien a una mínima acció inversora considerant 
la practiGI abscncia ele competencies de I'etapa preau-

tonómica, tant com també implica la voluntat del Go
vern Balear de caminar cap a un haW10nitzat i equi
librat desenvolupament, desenvolupament economic en 
el qual el PERB, el Programa Economic Regional de 
les riles Balears, les bases de confecció del qual es tro
ben ja molt avan<,:ades, haura de donar el marc, dins 
un tutur proxim, que esperam sigui el mínim impres
cindible perque pugui esser operatiu. Per aquest motiu, 
conscient el Govern Balear deIs límits que representen 
els mitjans de que disposa a l'actualitat, es presenta 
dins els· Pressuposts Generals un pla d'inversions pú
bliques adequat a la nostra realitat. En conseqüencia, 
de la comparació simple de la quantia global del pres
supost, 7.334 milions de pessetes, i una vega da que 
s'han dedu'it els imports designats de les despeses de 
personal i manteniment, observam que les inversions 
totals del Govern Balear queden pressupostades per a 
1984 en 2.817 milions de pessetes en termes glo bals; 
que suposen una aproximació del 40 % del total pres
supostat. Al quadre número 5.1 de la Secció de la Me
moria dedicada a inversions, es pot apreciar amb ma
jor claredat l'estat de la inversió total prevista per a 
1984 i per a cada departament que integra el Govcrn 
Balear. S'observen, per tant, tres nivells d'inversió cla
rament diferenciats, i que corresponen a l'exccució 
reali tzada dil-ectament pel Goven1 Balear, a través deIs 
departaments en que s'estructura l'Executiu. Al que 
s'ha d'afegir dues línies especia l s ele credits, que per 
nu esLar cuncepmades com a inversió no s'inclouen 
elins aquesta quantia, com són una línia de credit per 
import de 40 milions, corresponent al deparLament de 
trebal!, i que es destinen a subvencionar la creació de 
places laborals dins el sector privat. Quant a la segona 
Iinia de crcdil, correspon a la Conselleria (['Economía 
i Hisenda, i es destina per una quantia ele 62'2 milions 
a subvencions de tipus d'interes, amb crtxlits per ca
pital circl1lant atorgals al sector privat. Aquests cre
dits subvencionen l'interes bancari i el redueixen en 
diversos punts per al petit i mitja empresari de les 
Illes que desi tgi acolli ¡--se a aquesta Jínia i que com
pleixi les condicions requerides pel Govern Balear. El 
Govern espera amb aquesta actuació reductora deIs ti
pus d'interes canalitzar l'accés del petit i mitja em
presari a credits bancaris per més de 2.500 milions de 
pessetes. Dins de les inversions d'execució directa des
taca d'una manera preferent el fet que él 49'8 % de 
la inversió a aquesta secció correspon a la Conselleria 
d'Obres públiques. L'actuació majoritaria de la qual es 
destina a la primera fase del programa de sanejament 
de les aigües litorals mitjant;ant un pla de coordinació 
amb e1s ens locals per construir depuradores d'aigües 
residuals. Aqucst pIa tendra com a principals efectes 
indui't s una major neteja de les aigUes litorals per aIs 
nostres visitants turís tics a més d'un substancial estalvi 
de recursos aqüífers que s'aplicaran dins l'agricultura 
d'una manera principal com extensió de reguius exis
tents avui. En aquest conjunt d'inversions correspo
ncnts a I'a ctuació de ]'Exccutiu, mitjanc;:ant cIs órgans 
el'aquest, s'hi han d'afegir les que el Govern Balear 
realitla de forma indirecta mitjanc;ant aItres organis
mes i entitats . Aixo és el que definim com a execució 
delegada. En el descnvolupament del nostro progra
ma d'actuació i que suposen una quantia de 387 mi
lions, encara que dins aquesta quantitat s'ha de ter un 
atenuant, que correspon al concepte Consells Insulars 
amb 37'5 milions; i que recuIl una quantitat d'assigna
ció directa a aquests ens per inversions propies. Aques-
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tes quantitats d'execució indirecta es troben com les 
de rigor, sotmeses al control del Govem Balear; i te
nen caracter finalista quanl a aquesta mateixa execu
ció, la qual cosa implica que no puguin esser utilitzats 
per unes finalitats distintes a les que varen causar 
l'atorgació, sense incórrer en greus responsabilitals le
gals. Dins d'aqucsL conceple i com pot observar-se al 
quadre número 5.3 de la secció d'inversions de l'infor
me economic, la major quantia inversora d'execució 
indirecta es destina a potenciar activitats industrials 
i comercials; 227'6 milions de pessetes que suposen el 
60 % aproximat d'aquesLa secció d'inversions, entre les 
que destaquen les activitats del pla d'electrificació ru
ral, amb un 95'4 %; altres realitzacions d'empreses on 
s'inclouen 18 milions de pessetes a EMA YA, distribuint
se la resta entre execució d'inversions a realitzar per 
a ens territorials, Ajuntaments i institucions sense fi
nalitat de lucre; i una línia especial de credit per a in
versions, corresponents a la Conselleria d'lndústria i 
Comen;:, atorgable a les empreses del sector privat que 
desitgin acollir-se a aquesta modalitat de credit i com
pIes quin amb la normativa que per tal motiu estables
qui el Govem Balear. Dins d'aquesta mateixa trajecto
ria les conselleries de Sanitat i Obres Públiques dele
guen inversions per executar per ens territorials en 
desenvolupament deIs seu s respectius programes de 
coordinació amb els municipis, i amb les quanties que 
poden observar-se a l'esmentat quadre 5.3. Per altra 
part, la resta de la inversió d'execució delegada l'exe
cuten institucions culturals i esportives sense finalitat 
de lucre, amb 24'2 milions; així COm els organismes 
autonoms, dependents de la Conselleria d'Agricultura 
i FBA i lMlA, amb una quantia que suposa 25'3 milions 
de pessetes. Finalment, la tercera secció cl'inversions 
queda determinada pels fons corresponents a les Illes 
Balears per la quota de pnrticipació dins el Fons ele 
Compensació lnterterritorial; que com es pot apreciar 
a l'informe económic, correspon a una quantia total 
de 2.214'8 milions de pessetes, destinades totalment a 
inversions a les Illes Balears. Si bé aquesta quantitat 
difereix de l'execució disponible corresponent a la sec
ció de lliure elecisió del Govern Balear, que és de 
1.256'8 milions, i suposa tan soIs el 56'7 % del total 
del Fons de Compensació; quantitats aquestes que es 
troben regulades actualment i d'una manera provisio
nal pel sistema de repartiment establert a nivell cen
tral per tot l'Estat. La resta del Fons, 958, que supo
sen el 43 % restant per a 1984, corresponen a la secció 
de lliure deCÍsió del Govern Central per a inversions a 
les Il1es Ba]ears, en concepte de compensació a la re
gió per competencies estatals no transferides; i que 
afecten de manera especial a Educació, 431'8 milions, 
i a l'IRlDA 422. Si bé, és cIar, aquestes quantitats no 
poden esser consignades als pressuposts propis de] 
Govern Balear, i són oferides aquí, ÚDicament, a títol 
informatiu com a indicació deIs principis de coordina
ció existents entre el Govern Regional i el Central en 
materia. d'actuacions de les Illes Balears. Quant a la 
seccÍó d'inversions que provenen del Fons de Compen
sació lnterterritorial i que corresponen a la lliure de
cisió del Govem Balear s'adverteix que es divideixen 
al mateix temps en dues subseccions perfectament di
ferenciades, tal i com s'exposa en el quadre 5.5 de l'in
forme economic. Tenint en compte l'existencia d'obres 
ja en curs de realització o compromeses pel Govern 
Central amb anterioritat al repart del Fons de Com
pensació lnterterritorial; i que continuen amb el con-

sentiment del Govern Balear, tot i a for-;;a de veure 
minvada la nostra lhure disposició de fons, per quant 
s'ha estimat procedent no provocar la seva interrup_ 
ció, que hagués suposat la paralització de diverses 
obres hiddmliques, carrelercs i vivendes en Cllrs, en
demés d'altres realitzacions ja iniciades. Aquestes obres 
suposen el 50'5 % del total del Fans de lhure disposi
ció del Govern Balear, per un import global de 635 mi
lions de pesseLes, mancant la resta, 620'7 milions, dis
triblllts per a inversions entre el departament i conse
lleries que poden localitzar cn la del quadre 5.6, i que 
suposen un complement deIs programes d'inversió di
recta i execució delegada que ja 'hcm comentat. Per 
finalitzar, i també a títol informatiu, s'inclou a l'infor
me, per a major comprensió de la Cambra, la distri
bució total de les inversions del Fons de Compensació 
Interterritorial per a 1984; amb inclusió de la inversió 
estatal corresponent a la secció de disposicíó del Go
vem Central, que s'ha incIós refon;:ant els programes 
d'inveñ>ió del Govem Autónom, encara que la seva 

.execllció sigui competencia directa del Govern Central, 
i per aquesta raó no s'incIouen en els Prcssuposts Ge
nerals de les Illes Balears per estar ja contemplat en 
els Pressuposts Generals de l'Estat. Per finalitzar aques
ta densa, encara que necessaria, exposició, no em que
da més que referir-me a l'important esforc;: que el Go
vern Balear ha realitzat des del mateix moment de la 
seva formació amb l'important tema de les transferen
cíes de competencies estatals, primera raó d'esser de 
la nostra Autonomia sense la qual no aconseguiríem 
contingut algun i que, en aquest suposit reduint el pa
pel fiscalitzador d'aquesta Cambra al merament testi
monial. A aquest respecte, el Govern Balear ha volgut 
donar una exhaustiva informa ció al Parlament i al po
ble de les llles Balear, que es conCreta al tom terc~r 
deIs documents pressupostaris, on les seves senyories 
trobaran i valoraran tota la informació que aquest 
tema mereix; i que no fa més que translluir mínima
ment la duresa de la negociació amb el poder central 
i l'escassa comprensió que arnés d'una ~ituació hem 
hagut d'afrontar; situacions totes elles perfectament 
comprensibles, amb un clima de canvis de les estruc
tures administratives de l'Estat, i de naixement de l'es
tat regional damunt la fenna centralització anterior. 
El Govern Balear ha hagut de suportar i continua su
portant negociacions certament dures, damunt temes 
de difícil quantificació, malgrat som conscients de la 
nostra responsabilitat davant els ciutadans i davant el 
seu futuro Per aixo el nostre principal esfor<; en aquest 
primer any de mandat ha consistit precisament a do
tar de contingut la nostra recuperada aut,bnomia, i 
aquest esfor<;:, sense dubte, intens i encara inacabat, 
ha produ'it un substancial augment de les competencies 
en el nostre poder, encara que estam lluny d'arribar a 
aIló que seria desitjable i constitucionalment permis
sible per poder establir el nostre futur coro a regió, 
que compta amb un poble madur que necessita dotar
se d'un grau adequat d'autogovern com qualsevol altre 
poble amb responsabilitat. Amb tot, i essent aquest 
avan<; important, els membres d'aquesta Cambra han 
tingut ocasió de comprovar que la postura del Govern 
Balear és la que les noves transferencies són encara 
insuficients o es troben escassament dotades en qual
que servei. Raó aquesta que ha mogut el Govern Ba
lear a decidir l'emissió de deute públic com a única 
manera de corregir aquestes deficiencies i poder incre
mentar la prestació de serveis i dotació d'infraestruc-

'. 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 19 / 5 de juny del 1984 563 

tura als ciutadans de les Illes, sense el que la nostra 
raó d'esser com a organ coHegiat de Govcrn no eXIsti
ria, A tots vosaltres moltes gracies per l'atencio que 
m'heu prestat i pel suport que estic segur que heu 
d'a,orgar al l'rojecte de Pressuposts Generals que avui 
sotmet el Govern a la consideració d'aque.~ta Cambra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molles grácies, Sr. Conseller. A aquest Projecte de 

Llei de Pressuposts se li han presentat dues Esmenes 
a la totalitat, que han tingut entrada en aquesta Cam
bra sota els números 567 i 568 de Regis,re General. La 
primera d'elles está presentada pel Grup Parlamentari 
Esquerra Nacionalisla i la segona pel Grup Parlamen
tari Socialista. Aquestes Esmenes seran objecte de de
bat, cada una d'elles, una dan-era l'altra, pero es vo
taran conjuntament. La Mesa considera que feta l'ex
posició per part del Conseller d'Hisenda i perque voste<; 
puguin fixar un poc les idees, continuarem la Sessió 
d'aquí deu minuts, descansarem, i llavors lornarem re
comenc;ar la Sessió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, prenguin lloc en els seus escons. Reco

menc;a la SessiÓ. Té la paraula la Secretária Primera 
per fer lectura de l'Esmena a la totalitat presentada 
pe! Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
El Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista PSM, 

fent ús d'allo que es determina en els ai-ticles 110 i se
güents del Reglament Provisional del Parlament de les 
Illes Balears, presenta al Projecte de llei del Pressupost 
General de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears 
per a l'any 1984, la següent Esmena a la totalitat. Pro
pugnam la devolució al Govern de la Comunitat Aub
noma de les IIles Balears el Projecte de Llei a qu~ 
feim referencia pels següents motius. L'exigéncia ciu
tadana de claredat i transparencia en la ges lió pública 
no queda gens satisfeta en el Projecte de Pressuposts 
que ha presentat aquest Govern, per una banda, i te
nen un pes desproporcionat a1t partides de definició 
ambígua, com despeses diverses i despeses especial s 
amb més de 118 milions; o altres que comporten un 
alt grau de discrecionalitat amb la selecció deis bene
ficiaris, com promocions i estudis amb 69 milions. 1 
[lO parlem del centenar de milions que es destinen a 
transfer~ncies corren ts a famílies i empreses sense ha
ver passat pcr cap control parlamentari i que poden 
donar lloc a llistes de bene[iciaris de característique<; 
sorprenents i sospitoses amb el corresponent als cre
dits per él les instii ucions aulonomiques. Per altra ban
da es pretén l'emissió ele ckute públic scnsc cap con
lrol parlarnentari sobre el deslí deIs recursos aconse
guits, i tot aixo ho pretén un Govern minoritari sense 
suficicnt suport polític i social que gosa hipotecar te
medlTiamenl el fu!ur de la Cümunitat Autunoma; ja 
que, com hcm exposat abans, aquest endeutament no 
va acompanyal ni ele racionalitat en la gestió ni d'aus
teritat en les despcses_ Per més abundament hi ha una 
injustificable dotació economica a Conselleries com 
Interior o Treball i Tran"port.-; que no han mostrat 
cap operativitat en la seva gestió. La discreciona1itat 
de] Govcrn es vol perpetuar mitjan~ant la disponibili
tat de xifrcs elevaclíssimes per a personal eventual, 
Contractat i diverso Hem de recordar que sovint aquest 
personal és contracta! seguint metodes molt menys es-

trictes que el funcionariat i és destinat a tasques que 
els iunClOnaris poanen perfectamenr realitzar. Tamoé 
hi ha símpLomes de poe respecte tant a la sobIrama 
d'aquest ranamenr com a l"opmió pública, que s'han 
mamtestat tavorables a l'ew1a<; de la nostra televisió 
a l'emissora de TV-3 de Catalunya. Contrastant amb 
aquesLs ters, el Govern no té inrenció de destinar ni 
una pesseLa afer possible aquesta connexió, malgrat 
l'exis..encia d'un mandat parlamentari amb aquesta fi
nalitat. Finalment, sembla que el Govern vulgui difi
cultar el seguiment de la línia política ja que no dis
tingeix, contráriament a com ho fan altres Comunitats 
Amonomes amb les partides del pressupost, aquelles 
que són de lliure disposició d'aquelles que són fixades 
anteriorment per esser transferides de l'Eslat. Ciutat 
de Mallorca, 25 de maig; el Portaveu, Sebastiá Serra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar l'Esmena llegida té la paraula, pel 

Grup Esquerra Nacionalista, el Sr. Damiá Pons i Pons. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un tcmps de quinze minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El debat i apro

vació, en el seu cas, del Projecte de Llei del Pressu
post General de la Comunitat Aut6noma de les Illes 
Balears per a 1984, constitueix, i vull remarcar-ho in
tencionadament, tot i esser una obvietat, un deIs aCles 
polítics més transcendents que té encarregat aquest 
Parlamento Quan el nostre Eslatut, a l'article 65, apar
tat a), diu que correspon al Parlament de les Illes Ba
lears no tan soIs l'examen i l'aprovació del pressupost 
de la Comunitat Autónoma, sinó també el control de 
la seva aplicació, és certament perque aquí i per tot 
arre u els pressuposts són fonamentalment un element 
polític de primera magnitud. La traducció, en definiti
va, en termes economics d'un programa J'actuació la
tent o explícit del Govern; i per aixo, sobretot amb 
l'avinentesa d'aquest debat d'una es mena de totalitat, 
l'accent entenc que cal posar-lo en els e1ements polí
tics i no tant en els elements tecnics i fonnals. És 
cert que el Govern de les Illes Balears, ha fet una 
mica de camí a l'hora d'elaborar els pressuposts d'en
guany. SerÍem injusts si no reconcgéssim que aquests 
Pressuposts, a nivell de presentació tecnica i normativa 
reguladora, signifiqucn un progrés cert en 1 elació als de 
l'any passat, fets atropeIladament i a corre c:uiía. Pero el 
progrés del Govern cn materia de pressupúsls no passa 
d'esser un rOnE.c aven<;: a nivell eslrictamen t formal. Si 
em permeten, Sres. i Srs. Diputats, una petita ironia, 
jo diria. que, ates que som en el juny i és lemps d'exa
mens, el 110stre Govern s'ha donat. per satisfet a l'hora 
d 'aprovar l'assignatura de redacció pero que en tota la 
resta del programa de curs ha fet tan poca feina que 
una analisi en profunditat de les greus deficiencies 
d'aquest prcssupost significaria un sus pes ben just, una 
devolució al Gowrn i, en definitiva, els prcssuposts en 
qüestió haurien de tornar a aquest Parlamenl per als 
exámens de selembrc. Allo que és fonamcnlal en aquest 
debat del pressupost, per tant, no són les millores tec
niques i formals, certes pero secundaries, sinó el pro
grama d'actuació, el programa de Govern que hi ha o 
hi hauria cl'haver darrera eH i que els pressuposts no 
fan altra cosa que recollir en el terreny económic i fi
nancer. Sabcm perfectament que, al marge deIs pressu
posts, el nostre Govern pot prenclrc decisions d'extraor
dinari abast polític, pero sabem 1ambé que és a través 
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dels prcssupusts que el Ilostre país, les l11es Balears, 
s'allonará deIS encens o errors eJe! pnnler Govern ALl

tonU1l11c. Ales, per tant, que aquest sera un cleb.tt PC;
lítIC, amb el Projecte ele Llei ele Pressu}losts com a 
tejó de fons, voldriem planteja1' aquí que les grcus 
deficiéncies deis pressuposls en discussió deriven pn..:
cisamenL de les greus cleficicncies del programa ele po
lÍtica autonomica ele b Coalició Popular, que aVlli mu
nopolitza el GoverIl el~ les Illes Balears. Aquestes dc
ficiencies el'origen ele la Coalieió Popular a I'ho1'a 
c/'exercir l'autogovern del nostre país no han estat es
mcnades ni poc ni mol' pel p3 c1e establert a Madrid, 
si no em falla la memoria, amb el Grup Regionalista, 
ja que els regionalistes van, en materia ele programe." 
tan Olies o més que els populars. 1 nosaltres diríem 
encara més, l'acorel de Madrid entre el Grup Popular 
i el Grup Regionalista no 1an sols no serví per es ta
blir un programa de Govern, i ara en tocam les con se
qüeno.ies en materia de pressupost, un programa ele 
Govern, repetesc, dotat del pertinent suport parlamen
tari, sinó que, ates que no fou altra cosa, i els fets ha 
van demostrat, que un primari repartiment ele poder, 
el Govern per a. un i el Consell per als aItres, el resultat 
del pacte de Madrid és precisament l'invers, la inca
pacitat d'un Govern desprovei't d'un suport parlamen
tari estable per dur endavant una labor programatica 
coherent. Esquerra Nacionalista no pretén que el nos
tre Govern elabori uns pressuposts des de l'optica del 
nacionalisme i del socialisme; el nostre voluntarisme 
utopic no arriba, senyors, a tant. Sabem que ens tro
bam davant un Govern de dretes i per aixo mateix ja 
ens donaríem per ben satisfets si des de la dreta que 
ens governa, o que ens malgoverna, entenem nosaltres, 
se'ns hagués exposat a través deIs pressuposts, un pro
grama de Govern per a les Illes Balears de dretes cer
tament. L'esquerra no té ni pretén tenir cap monopoli 
en materia de capacitat d'elaborar programes d'auto
govern. Si aquest Govern derivas, que no hi deriva, 
d'una¡ dreta historica propia de la nostra terra, que 
recordem-ho, al marge ele dretes caciquils i reacciona
ries ultramuntanes, també ha tengut un vessant auto
nomista d'alta volada, com demos tren els noms de Mi
quel deIs Sants Oliver, Miquel Ferra, Guillem Forteza, 
etc.; si aquest Govern, repetesc,) fos l'hereu legítim 
deIs elements més dinamics, moderns i autonomistes 
de la dreta historica de les Illes Balears, hauria pre
sentat uns pressuposts ben diferents, hauria presentat 
Í no presenta un vertader programa d'autogovern. Pero 
no ens enganem, aquest Govern és la simple expressió 
provincial de la dreta hispanica aglutinada per Manuel 
Fraga, Í punt. Una dreta que ha mirat sempre amb 
preven ció les autonomies i que no té, i els fets crec 
que ho demostren, aItre programa que l'ocupació físi
ca del Govern, no l'exercici del Govern, que és tota una 
altra cosa, per tal de fer-Io simplement expressió, no 
deIs interessos coHectius deIs pobles de les Illes Ba
lears, certament, sinó d'oligarquies i grups de pressió 
local. Aquest Projecte de Llei de Pressuposts Generals 
és sustentat certament per un programa d'actuació, 
pero un programa d'actuació absolutament impresen
table i negatiu. L'afirmació que llegim a l'exposició de 
motius, que diu textualment: El Govern de la Comu
nitat, per primera vegada, ja ha pogut actuar amb un 
cert marge quant a I'ordenació política de la despesa; 
resulta gairebé divertida quan constatam quina ha es
tat 1'0rdenaci6 política de la despesa que ens proposa 
el Govern de les IIles Balears a través deIs pressu-

pUSlS. RcsuLa aberrant, enlencm, que un Go\'crn sense 
un suport panamenLari term que 11 permcrria c\ur en
clavam un prugrama pOlitIC CUllercl1l, si el tengués i 
aque~[ no éS el cas, i sense uns programes d'actuació 
realis res, comeú la tcmentat d'aclLlcar els ulls i lJan
c;m-·se a una alegre emissió de deu le públic, pe¡- valor 
de l.hU milions de pessc lcs; en mans el'un Govcrn res
ponsable, de clreles o d'esquerres, en aqucs t cas, tant 
s 'hi taria; el deutc públic poclria esser un elcment po
sitiu ele redistribució social dels recursos, pero en 
mans el'un Govern que ha practicat i practica una po
líti ca economica mancada de clancda t i transparencia, 
el eleute públic manejat irresponsablemen t sera una 
hipoteca greu pe¡- al tutur del nos lrc autogovem. Se
nyors del Govern, vost es poden governar malament, si 
la scva manca de programes i de voluntat política no 
donen per més. Pero allo que entenem. que no tenen 
elret afer és que el Govern del tutur els hagi ele pa
gar els deutes que vostes contreuen. Si haguéssim de 
donar un repas a les partides del pressupost on es 
manifesten les deficiencies de plantejament programa· 
tic d'aquest Govern, la cosa exigiria un grapat de lIar
gues sessions parlamentaries. Pero entenc que bastara 
aJmb uns quants exemples prou demostratius. Recor
dem d'entrada que aquest Govern ha estat acusat rei· 
teradament de considerar el Parlament com una re
mora molesta, com un obstacle a evitar tant com es 
pugui. 1 més encara, ha arribat a practicar una inten
cionada ignorancia dels acords del Parlament. 1 vull 
recordar-los, senyors del Govern, que el control del 
pressupost no és un afany inquisitorial de l'oposició 
sinó un mandat que és expressament establert a l'ar
ticle 65 apartat a) de l'Estatut com una funció propia 
i irrenunciable d'aquest Parlament. 1 per aixo lamen
tam que la manca de claredat i transpar~ncia de par
tides ambígües com les despeses diverses, despeses es
pecials, transferencies corrents a famílies i empreses, 
etc ., etc. A la manca de distinció, a diferencia del pres
supost d'aItres Comunitats Autonomes, entre partides 
de lliure disposició i altres partides fixades an terior
ment, per tal com són transferid es per l'Estat; per tot 
aixo, senyors del Govern, entenem que és l'expressió 
el'una caparruda voluntat de sostreure's del control, de 
sostreure el pressupost del control del Parlament, un 
control que aguest Parlament ha d'exercir d'acord amb 
l'esmentat article 65 apartai a) de l'Estatut. 1 com a 
mostra de com el Govern es perrnet donar llargues a 
la voluntat majoritaria d'aguest Parlament tenim el 
cas que, havent acordat aquesta Cambra que el Govern 
gestionas la recepció a les Illes Balears de les emis
sions de TV-3 de Catalunya, no tan soIs ens trobam 
amb un ConseIler de Cultura que es creu haver com
plit anant a cercar un no del Sr. Calviño, i ha evitat 
trobar-se amb un sí a aItres instancies; sinó que els 
pressuposts que ara se'ns proposen no contenen cap 
previsió eeon' mica en el cas que finalment fos possi
ble; j Esquerra Nacionalista entén que és possible la 
recepció de TV-3 de Catalunya a les Illes Balears. Se
nyors del Govern , l'acceptació del control del Parla
ment, a més d'esser UD mandat de I'E tatut, é una 
norma política que tot esperit democratic ha de res
pectar. Finalment voldria insistir, com he fet tantes 
vegades, en la pobresa del programa legislatiu del nOS
tre Govern, i aixo és adient al debat sobre el pressu
post per tal com el títol dnque de I'Estatut, titulat de 
la hisenda, el patrimoni i l'economia, d'on deriva el 
Projecte de Llei deIS! Pressuposts que avui discutim, 
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estableix també una diversitat d'elements en el terreny 
econórnic financer que semblen esser ignorats intenclO
nadament o no pel nostre Govern. Amb el projecte de 
llei del pressupost de la mar, ja voldríem que el Go
vern ens explicas com pensa donar compliment a l'ar
ticle 54, apartat 3 de l'Estatut, que estableix: La Co
munitat Autónoma té l'obligació de vetllar pel seu pro
pi equilibri territorial, especialment entre les diverses 
illes que la formen, a fi de fer possible la plena rea
lització del principi de solidaritat. Vet aquí un buit 
gravíssim que ja desqualifica, eH tot sol, el Projecte 
de Llei deIs Pressuposts. On és, d'altra banda, el Pro
jecte de Lle del Patrimoni de la Comunitat Autonoma 
que, per mandat de l'Estatut, article 55 apartat 2, ha 
de regular l'administració, el control de defensa a la 
conservació i la reivindicació del patrimoni de la Co· 
munitat Autónoma? És que aixó no té incidencia en un 
pressupost responsable? En relació a l'article 67 de 
l'Estatut, tornam trobar que ni el programa d'actuació 
del Govern, perquc mai no s'ha fet explícit d'una for
ma coherent, ni el Projecte de Llei deIs Pressuposts 
reflecteixen elemcnts tan decisius com els contcmplats 
a l'apartat quatre de l'esmentat articlc 67 de l'Estatut, 
que estableix: La Comunilat Autónoma de les Illes Ba
leal's, com a poder públic, podra fomentar, mitjan<;:an1 
una lcgislació adequada, les societats cooperatives. És 
clar que seria pura utopia política pretendre que un 
Govern tocat del més intransigent neoliberalisme vol
gués impuls~n' cls moYünc'nls cooperatius, pcr moll que 
l'Estatut ho recomani. Per tot aixo, Esquerra Naciona· 
lista creu que l'Esmena a la totalitat, proposant que 
aquest Parlament acordi la devolució deIs pressuposts 
al Govern per a la seva reelaboració i posterior pre
sentació a aquesta Cambra, és qualque cosa més que 
un acte polític per tal d'impulsar un debat en aquest 
Parlament amb Wl fals protagonisme. ÉS, contraria
ment, un acte perfectament raonat i responsable. 
L'aprovació d'aquests Pressuposts Generals, amb els 
seus plantejaments actuals, entenem que seria profun
dament negativa per al bon govern de les Illcs Balears. 
1 si la dreta ens ha de governar, perque aquesta va 
esser la voluntat deIs electors el vuit de maig de 1983, 
almenys procurem entre tots que sigui aquest el me
ny'S dolent deIs governs conservadors possibles; i el 
nostre país, lcs Illes Balears, ens ho agraira. Sr Pre
sident, Sres. i Srs. Diputats, moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Damia Pons i Pons. S'obri el 

torn d'intervencions. EIs Grups Polítics, Srs. Diputats 
que vulguin intervenir. Si no volen intervenir vostes, 
paSS31-em a exposar la segona esmena, per la qual cosa 
la Secretaria fara lectura de I'Esmena esmentada. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el 

que es preveu als articles 111 i següents del Regla
ment Provisional del Parlament de les Illes Balears, 
presenta les segiients Esmenes al Projecte de Llei de 
Pressuposts Generals de la Comunitat Autonoma de 
les Illes Balears, per a 1984. «Enmienda a la totalidad. 
Devolución del proyecto al Gobierno. Motivación. Aun
que la presentación técnica de los presupuestos y su 
regulación normativa tenga una mejora sensible sobre 
los del año pasado y se hayan abandonado las valora
ciones efectuadas de una forma un tanto optimista, el 
actual proyecto sigue acloleciendo de una total impre-

clslOn, tanto a nivel de programas y de actuación, ine
xistentes en la práctica totalidad de las Consellerias, 
como de precisiones o líneas en la política económica 
a seguir para un mejor desarrollo de lasl Islas. Si es
tos problemas eran graves el año anterior, con una ac
tuación definida por el Gobierno como de mera ges
tión, son de imposible aceptación al afectar a un pre
supuesto que el mismo Gobierno define como inversor. 
Si, efectivamente, fuera así, el Gobierno, al presentar
lo al Parlanlento, debiera explicar claramente hacia 
dónde va su política económica, qué objetivos tiene, 
qué actuaciones piensa emprender para conseguirlo y 
cómo se reflejan en los presupuestos estas acciones. 
Nada de esto aparece en el proyecto ni en la memoria, 
hasta el punto que la mayoría de acciones inversoras, 
en su más amplio sentido, pueden servir para cual
quier tipo de proyecto. El Gobierno demuestra en los 
presupuestos que no tiene política económica, que no 
tiene política cultural, que no tiene política industrial 
o aglicola, etc., y opta por la solución de la paraliza· 
ción. Decimos que no tiene un plan político o bien no 
quiere discutirlo en el Parlamento; al igual que no 
quiso discutir lo que constituye el más del 30 % de las 
inversiones de 1984, las que se realizan con los 
1.256.800.000 del Fondo de Compensació Interterritorial, 
que están en el presupuesto; el Parlamento no tiene la 
más mínima posibilidad de variar en cuanto a los pro
yectos concretos. Estas razones, unidas a un déficit y 
consiguiente endeudamiento Je 1.250 lllillunes de pese-
1as, que en principio podría ser aceptable, si existie-' 
ran y se presentaran planes de actuación, programas, 
objetivos, etc., definidos y claros, hace que no podamos 
aceptar el presupuesto presentado, solicitando su devo
lución al Gobierno». 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes graeies, Sra. Secretaria. Per defensar l'Es

mena que s'acaba de llegir té la paraula pel Grup So
cialista el Sr. Felix Pons Irazazábal. Disposa, Sr. Di
putat, d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Moltes gracies, Sr. President. 1 abans de dir qual

sevol altra cosa, voldria dir que, potser per no haver
se corregit a temps, hi ha un error en el text de l'Es
mena que acaba d'esser llegit, i el que ha de dir, no 
és que «opta por la paralización» sinó que {(opta por 
la generalización»; perque en quedi constancia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Prenguin nota per a l'acta. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. L'acte ritual 

el'aprovació deIs pressuposts es presta a repeticions to
piques ele grans principis que poden esser devaluacles 
si no s'encerta a fer una adaptació anual, periódica, 
d'aquests gran s principis a la ilostra rea lital concreta. 
Crec que és millor, si no es té la seguretat de fer 
aquesta aclaptació, segurament amb les reserves de ge
nialitat que es necessiten per no caure en el tópic, 
obviar aquests grans principis, que han estat ja invo
cats per altra banda aquí. Hem presentat una Esme
na a la totalitat a aquests pressuposts, no per complir 
un altre deis principis tópics que obligarien l'oposició 
a cliscrepar sistematicament i frontalment de tot aIló 
que fa el Govern, sinó perque creim que hi ha ele· 
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ments per sustentar aquesta discrepancia. 1 no una 
discrepancia marginal, residual o seClmdaria, sinó una 
discrepancia amb elements importants i que afecta 
elements basics d'aquest prcssupost que avui s'ofereix. 
En primer lloc, hem de confessar una falta de credi
bilitat, i si l'expressió pot sonar com ofensiva la retir 
immediatament, no perque vostes no en tenguin, sinó 
perque nosaltres no tcnim una excessiva confian<;a en 
vostes, respecte a les xifres i a les previsions d'aquest 
pressupost. L'any passat, qua n varem discutir els pres
suposts a l'exercici de 1983, varem advertir d'una di
ferencia basica important a les previsions que vostes 
feien. Varem esser objecte d'ulla resposla irada,. quasi 
colerica, qua n les nostres previsions eren a l'abast de 
qualsevol consideració modesta que es volgués ter del 
contengut mateix del pressupost. Varem dir que hi hau
ria una diferencia de 1.300 milions de pessetes sobre 
els ingressos prevists i vostes acaben de presentar la 
liquidació deIs pressuposts de 1983, en els quals reco
neixen, a la qual reconeixen, en aquesta liquidació que, 
efectivament, hi ha hagut uns ingressos inferiors en 
1.300 milions de pessetes en el pressupost de 1983. I 
aquest pressupost, vos tes l'enfronten amb un optiIIlÍs
me o amb un voluntarisme difícil de compartir, no no
més quan intenten un exercici que qualque dia l'hau
rem de fer, que és difícil pero que tota precipitació, 
com sol passar amb les precipitacions, ens deixa en el 
ridícul o en el fracas; intenten, dic, connectar la rea
litat economica de les nostres Illes, establir un nexe 
entre pressupost i situació economica de les nostres 
Illes; i parlen, de passada, d'un Pla Economic Regio
nal Balear. Jo cree que aquesta vinculació entre situa
ció econoIIlÍca i pressupost, possibilitat d'influir des 
del pressupost en aquesta situació economica, quan 
vostes mateixos han reconegut les limitaeions extraor
dinaries que existeixen, és partir d'unes prevision·s vo
luntaristes, perqu~ els instruments ba.sics per incidir 
al que és la situació economica; global, com vostes 
mateixos han reconegut, són instruments que pertanyen 
a altres nivells institucionals. Es presenta un pressu
post amb una aparenc;:a cj'cquilibri, pero aixo no passa 
d'esser també una piadosa acomodació. Naturalment 
és molt facil presentar un pressupost equilibrat quan el 
déficit de 1.250 milions de pessetes es cobreix amb una 
emissió de deute público I no vull entrar en quins són 
els conceptes valids de deficit pressupostari; un com
pany seu de partit utilitza un concepte de deficit que 
el treu de la diferencia d'ingressos i la diferencia de 
despeses; si aplicassim aquest criteri, vos tes presenten 
un pressupost amb un deficit d'un 18 %. I cobreixen 
aquesta aparatosa diferencia amb una emissió de deute 
públic de 1.250 milions de pessetes. En segon lloc, vos
tes, superant la seva qualificació de l'exercici anterior, 
a la qual varen presentar el seu pressupost com un 
pressupost de gestió, al qual no li eren exigibles defi
nicions de prioritat ni definicions polítiques cIares, ni 
programes; presenten, en contrast amb aquesta situa
ció anterior, un pressupost que diuen d'inversió, un 
pressupost inversor. I és cert que el percentatge de 
recursos que en aquest pressupost es destinen a inver
sió, augmenta considerablement. Pero nosaItres, podent 
estar satisfets d'aquest increment de recursos que es 
destinen a inversió, no podem compartir en blanc l'in
crement d'inversió perque creim que és necessari, quan 
es vol incidir a determinades realitats a través de la 
inversió, coneixer quines seran les prioritats d'inversió; 
pero coneixer-les bé, coneixer-les amb detall, coneixer-

les a fons. Vostes, concretament, el Sr. COl1sellcr d'Eco
nomia i Hisenda, ha expressat la scva esperaD<;a que 
amb aquest pressupost inversor, como l'ha qualificat, es 
pllgui, junt amb altres instruments que al seu paper 
aporta aquest document pressllpostari, Buitar contra 
l'atur. I la veritat és que ens alcgra sincerament sen
tir que vos tes creuen que des de les despeses púbIi
ques i des de l'actuació prcssupostaria cs pot també 
lluitar contra l'atur; ens agradaria que, els seus como 
panys de Coalició, diguessin també élixo en el Parla
ment de l'Estat; perquc és cert, efectivament, que amb 
les des peses públiques i amb el pressupost es pot llui
lar contra l'atur. Pero hem de saber exacrament amb 
quines despeses pensen vostes lluilar contra l'atur, su
posam que no amb les ajudes a empreses, amb les aju
des i subvencions quantioses a que després faré refe
rencia, perqué, amb algun capítol d'aquests que en el 
passat exercici hi havía, del mateix epígraf, que aquest 
que vostes els inspira confianc,:a de cara a Buitar con
tra l'atur, i potser dema tendrem ocasió de veure amb 
més detall aquestes partides; un o dos Bocs de treball 
sembla que s'han pogut crear a partir d'aquestes pre
visions. Hi ha lma raó basica importantíssima, per la 
qual nosaltres no podem admetre aquest pressupost. 
Hi ha una partida de 1.256 milions de pessetes, que 
representa el 17 % del total del pressupost, que cor
respon a les inversions del Fons de Compensació In
terterritorial, que aquesta Cambra no ha pogut discu
tir ni debatre ni ho pot fer ara, les prioritats que re
presenten, essent així que no són unes inversions de
cidides per l'Administració Central, sinó que són unes 
inversions decidides pel Govern, per la Comunitat Au
tonoma de les Illes Balears, unes prioritats presenta
des pel Govem de la Comunitat Autonoma de les Illes 
Balears, que nosaltres varem demanar en el seu mo
ment 'l-ue fossin objecte d'un debat en aquest Parla
ment, abans ele decidir les prioritats d'im'ersió d'una 
quantitat tan important com 1.256 milions ele pessetes, 
i que vostes no varen voler que aixo es discutís aquí. 
Per tant, quan se sostreu de l'ambit ele competencies 
essencials d'aquest Parlament una partida d'aquestes 
dimensions, l'instrument al qual aquesta partida es vol 
incloure, nosaltres l'hem de rebutjar for~osament. No 
podem estar tampoc d'acord amb unes partides quan
tioses en termes absoluts i en termes relatius, pero 
sobretot transcendents amb la seva significació, com 
són 279 milions de pessetes que es destinen a transfe
reneies de capital i a transferencies corrents sense la 
més mínima pista per detectar quines són les idees 
que glateixen davall aquestes partides tan laconicament 
anunciades. 53 milions de pessetes de dietes; 15 mi
lions per despeses socials i de representació de Presi
dencia; 118 milions de pessetes per despeses diverses 
i especials; 45 milions de pessetes de prom oció i es
tudís, totes elles sense que hi hagi possibilitat d'ende
vInar, a través de la docurnentació que vostes han en
viat, on han d'anar a parar aquestes indefinidíssimes 
partides. Un pressupost d'aquestes dimensions, un pres
supost de 7.000 milions de pessetes, practicament, un 
pressupost equiparable a molts d'Ajuntaments de ca
pital mitja de província, és un pressupost en que l'exi
gencia de detall en els programes és més intensa. Quan 
es tracta de definir un pressupost de 6 bilions de pes
setes s'ha d'exigir, i és obligació deIs que estiguin a 
l'oposició en aquell mament, exigir transparencia i exi
gir detall. Aquí exigim transparencia pero l'exigencia 
de detall de 7.000 milions de pessetes és molt superior 
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que quan es tracta de demanar detalls de 6 bilions de 
pessetes. Larnentablement la memoria que acompanya 
aquests pressuposts, i a que, teoricament, hi hauría 
d'haver programes, el que lú ha són pures L1escripcions 
de fWlcions organiques de les distintes Consellelies i 
deis organismes que les componen. Aixo no té una: con· 
nexió funcional pressupostaria perque, fora del cas de 
la Conselleria de Cultura, que té un rnínim programa 
a través del qual es pot endevinar cap on van les in· 
versions i les despeses previstes, a les altres Conselle
ries amb una mica de sort es pot anar trabant un in· 
dici de qualque partida concreta quin és el seu detan. 
Programes, programes que responguin realment, no a 
funcions, sinó a actuacions connectades amb partides 
pressupostaries és practicament impossible trabar-les. 
1 jo crec que, quan deiem que s'opta per la generalit
zació no estavem dient res excessiu; perque quan es 
parla de funcions s'esta no només a la generalització 
sinó que s'esta a la pura i simple repetició, a l'estan
cament; molts fu!ls d'aquesta memoria han estat pu· 
rament i simplement fotocopiats de la memoria de 
l'any passat. Secretaria de planificació i coordinació. 
L'any passa t es deia que aquest organisl11e abt-a<;:ara 
tot un espectre de fUl1cions difícils per ara de determi
nar; enguany es continua dient que encara són di[ícils 
de determinar. A la Vice-Presidencia les Cuncions són 
assistir el President i exercir les funcions que li siguin 
expressament atribulcles o delcgades, així com la re
miss ió ele!s projectcs de !lei del CO\'ern ele b Comu
nitat Autónoma al Parlament de les 111es -Balears, per 
a la seva aprovació . A part de l'aspecte purament in
definit d'assistir el President i d'exercir aquelles fun
cions que li sigl.1ín atribuldes o delcgades, la mera re
missió c1cls projectes de ¡¡ei del Govern al Parlament 
no justifica que hi hagi una Vice-Presidencia; perque 
per dur els projcctes de lleí que vostes aprovin fins 
aquí, amb Wl ordemm¡;:a ben pagat crec q'1e bastaria. 
Finalment, senyores i senyors, el problema basic 
d'aquest pressupost és que creirn que, cfectivament, 
tendra els vots pcr esser aprovat. Que aquestes esme
nes de dc\'olució serall rcbutjades i que, i una majolia 
dificultosa i turmenlosa, pero majoría indi,;cutiblement, 
fara que aquest pressupost vagi endavant. Pero cree 
que hem de reflexionar tots, i vostes els primers, so
bre sí aprovant aquest pressupost, aprovant realment 
una política clara i definida que estigui representada 
per aquestes xifres, estan segurs "OS tes que aprovant 
aquest prcssupost tenen qualque cosa més que unes 
xifres freeles? Han previst vostes en aque5t pressupost 
el que implicaran les c!evolucions del Consell Insular 
de Mallorca de competencíes? Les que ja hi ha i les 
que poden venir, les previstes i les imprevistes. Jo cree 
que aquests pressuposts tendran una maioría que a 
aquestes- altures, jo tristament he c!e dir que és una 
majoría resignada; una majoria que és purament i sim
plement ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, Sr. Diputat, vagi acabant. 

EL SR. PONS lRAZAZÁBAL: 
Sí, S1". Presiclen!, immediatament. Una majolia que 

aques t instrument basic ele funcionament de la Comu
nitat Autonoma ho treud\ endavant en virtut eI'un sim
ple pacte de supervivencia. 1 que, en aquestes altures, 
a un anv d'haver-se constitult la Comunitat Autonoma, 
no hi h; UIla majoria que doni ale i horitzó sinó que 

tenim una tlista perspectiva de resignació i de supor
tar-se mutuament. No és una perspectiva a la qual no
saltres poguem donar suport ni pel conteIloout ni pel 
que significa per al futur d'aquestes illes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. S'obrí el tom d'inter

vencions. Com a qüestió incidental té voste la paraula, 
disposa de temps iHimitat. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
En primer lloc, Sres. i Srs. Diputats, quant a l'Es

mena d'Esquerra Nacionalista, és d'agrair que s'hagi, 
reconegut, almanco, un aval1l;;, encara que només des 
del vostre punt de vista sigui estrietament formal, que 
només siguin millores tecniques; com és logic 110 és 
l'opinió que comparteix el Covern en aquesta materia. 
Per una part se'ns diu que no tenim programes d'ac
tuació i per l'altra part se'ns insisteix dient que els 
programes d'actuació són impresentables; no entenc 
cxaetament com es pot lligar una cosa :lmb J'altra. 
Se'ns fa referencia a grans deficiencies de política au
tonomica, crec que no és el moment adequat ja que la 
pcIítica autonomica a nívell general, podria essel' ob
jecte d'un altre tipus de debat, no aquí en aquest 
pressupost. No entraré, no entraré quant al suport par
lamentari, que com tots vostes en principi, aquest Co
vern el té assegurat. Quant al deute públic, si el deu
te púbJic es fa prccis:lment pcr finan(,::ll- tot;¡ lma seric 
d'inversions, creim que és l'instrument adequat per, 
'precisament, per poder canalitzar aquestes inversions. 
Se'ns diu que aquest Covern considera el Parlament 
com a una remora; hem ele tenir en compte, no sé si 
s'ho han llegit, tota una serie d'articles elins el text ar
ticulat ele la Liei, alla on es preveuen uns mecanismes 
de control parlamentari quant a l'execució del pressu
post. No entraré, no entraré, ja que és objecte d'una 
Esmena parcial, en el tema de TV-3; el tema ja es dis
cutira dins Comissió i supos que arribara aquí, a Pie, 
próximament. Quant al tema ele la solidaritat; precisa
ment les inversions del Fans de Compensació Interter
ritorial, la idea que té el Govern és canalitzar-les, pre
cisament, a les comarques, a les zones, als pobles de 
les tres illes, alla on els índexs de pobresa siguin ma
jors. Entrant ja un poc més clins el tema objecte de 
l'Esmena, se'ns taxa el pressupost del Govern de man
ca de claredat i transparencia, afirmació que a la vis
ta de les consideracions exposades a la justificació de 
l'Esmena no té un fonament solid i fins i tot es podria 
qualificar d'un judici temerari per elements apriorís
tics. En cfectc, la línia argumental d'aquesta manca de 
cIaredat i transparencia se sustenta en tres afirmacions 
que no resisteixen una analisi seríosa. Se'ns diu pri
mer que les partides de despeses diverses í des peses 
especial s tenen un pes desproporcionat i que es tracta 
de partides de definició ambígi,ies. Se'ns diu que exis
teixen particIcs com les de promoció i estudi que com
porten un alt grau de discrecionalítat en la se\ecció 
deIs beneficiaris; i se'ns diu també que es destinen 
milions a transferencies corrents, a famílies, empre
ses, sense control parlamentari alguno La c1aredat i 
transparencia pressupostaria, senyors el'Esquerra Na
cionalista, és un objectiu difícilment aconseguible per 
la complexitat i tecnicisme de les operacions contin
gudes al document pressupostari. 1 com a tal objectiu, 
com a tal objectiu s'ho ha plantejat el Cm'ern Auto
nom, respoIlsablement i conscient que la seva pl ena 
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consecució únicament es pol aconseguir de manera 
lenla a mig termini, mitjanc;:ant la implantació deIs 
múltiples instruments que les modernes tecniques pres
suposlaries han anal clissenyant. Respecte a la quali
ficació eI'ambígües ele les des peses especials i despeses 
diverses és tecnicament erronia, i únicament es pot ex
plicar si s'ha fet elesprés de la simple lectura del re
sum per capitol d'articlcs i conceptes ele l'estal ele 
des p eses, sense molestar-se en profunelitzar dins el de
senvolupament, percepcions i serveis organics, que ocu
pen la meitat de tot el tom primer del projecte de 
pressuposts. 1 on figuren suficientment detallades, i 
tins i tot m'atreviria a clir amb un grau excessiu de 
desglossament, les despeses referides. En aquest vo
lum, a les pagines 225 a 413, es detallen el destí de 
tots els cl'edits i entre ells el de l'article 25, és a dir, 
les despeses especial s per funcionament deIs serveis, 
a nivel! de secció i servei organic, que normalment cor
responen a Conselleries i Direccions Generals. No crec 
que cap d'aquestes partides es puguin qualificar d'am
bígües ni molt menys posar-se en tela de judici el 
principi d'especialitat pressupostaria, i per afegidura 
el de claredat i transparencia. Es més, la moderna teo
ria hisendística s'orienta més cap a una simplifica ció 
de les partides pressupostaries que un desglossament 
major. Pero encara, i sense entrar en aquest detall, 
l'article 25 de l'estructura economica de despeses, que 
és el que recull les partides de des peses especials i 
entre¡ elles les despeses diverses, és possiblement el 
menys ambigu en termes tecnics e1'estructura pressu
postaria, ja que, precisament, recull les compres de 
béns i serveis no tipificats o estandards, sinó precisa
ment el característic ele l'activitat de l'organ d'admi
nistració encarregat de gestionar-los. D'aquÍ el seu 
nom de despeses especials amb oposició possiblement 
als altres tipus de elespeses de caracter comú, com po
den esser despescs d'oficina, neteja, comunicacions, 
dietes, etc. 1 d'aquí també la necessitat de resumir 
dins el seu apartat de elespeses diverses, totes aquelles 
despeses específiques, que per la seva mateixa natu
ralesa no són susceptibles d'encaixar dins una catego
ría determinada de despeses. En suma, les despeses 
diverses no són despeses ambígües, sinó despeses con
cretes que per la seva naturalesa no es poden classi
ficar dintre d'altres categories de I'estructura pressu
postaria. 1 si em permeteu recordar-vos, diré que 
aquesta estructura pressupostaria respecta escrupolosa
ment l'establert amb ca.dtcter general per l'Ordre del 
Ministeri d'Economia i Hisenda de 25 de maig de 1982. 
La segona afirmació de manca de claredat i transpa
rencia es refereix qUe les partides de promocions i es
tudís, amb 69 mílions de pessetes, comporten un ele
vat grau de discrecionalitat en la selecció deIs bene
ficiarís. Es tracta, sense dubte, d'un error a la lectura 
pressumiblement apressada del projecte de pressupost, 
ja que les partides de promocions i estudis estan in
closes en el capítol segon, compra de béns i serveis, i 
no al capítol quart, transferencies corrents. Cosa que 
suposa: primer, que no pot parlar-se de cap manera 
de beneficiaris, terme reservat als receptors de trans
ferencies, que com és ben sabut, corresponen a assig
nacions atorgades, sense contrapartida directa per part 
deIs agents receptors. Segon, que aquestes despeses de 
promoció i estudi s'inclouen en el capítol s egon , com
pra de béns corrents i de serveis, i que com que aques
tes es gestionen d'acord amb les normes de contracta
ció administrativa, i, per tant, amb la delimitació de 

tots els elements juríelics i economics d'un contracte: 
En aquest cas específic, els contraclistes, que no be
neficiaris, són emprescs consultores o de servicis, amb 
que l'administració fa con trae tes d'assistencia tecnica 
en els temes establerts en el Decret 1005/74, legislació 
estatal, que provisionalment aplica la Comunilat amb 
carácter supletori en tant no e1isposi de normativa es
pecífica. La discrecionalitat planeja igualment al tercer 
motin el'oposició per negar transparencia al projecte 
del Govern, i que es rcfereix al centenar de milions 
que es destinen a transferencies corrents, cen tenars 
no, mil milions, exactament 1.l43.780.566 ptes. per de
duir d'aquesta xifra que el Govern abusa de la sev", 
discrecionalitat que, indubtablement té, per esser l'Exe
cutiu, i menys encara de manca de transparencia, aixó 
Sr. Pons, és confondre els ous amb els caragols. De
magógicamen t o «arrleramen t» Esquerna Nacionalista 
11-acta de presentar com axioma que per consignar 
1.143 milions com a transferencies corrents, el 15'6 % 
del total, el Govern Autonom és discrecional i obscuro 
S'imaginin vostes com s'hauria de qualificar el Govern 
Central, i perdonin per l'exemple, que ha consignat al 
pressupost de l'Estat, 3.143.433.503.000 ptes., és a dir, 
el 34'4 '% del total del Pressupost General de I'Estat. 
Les transferencies corrents no són per definició doblers 
a repartir discrecionalment pel Govern, sinó simple
ment, i d'acore! amb el codi de classificació económica 
del Ministeri d'Hisenda, des peses condicionades o no 
efectuades sense contrapartida directa per part deIs 
agents receptors, els quals destina a aquests fons, a 
financ;:ar operacions corrents . En el cas concret que 
cns ocupa els agents receptors són els següents: Orga
nismes Autonoms, 30 milions de pessetes; Ens Terri
torials, 313 milions; a Empreses, 113 milions, famílies, 
687. EIs organismes autonoms són l'ICBEA i LIBIA, . 
els Ens Territorials són els Consells Insulars i Ajunta
ments; les cmpreses i famílies són naturalmenl més 
sospitoses; ara bé, una¡ simple mirada a la secció 18, 
corresponent a la ConselIeria de Sanitat, inclosa en el 
tom primer elel Projecte de Pressuposts, permet detec
tar, entre altres transferencies d'assistencia social, 178 
milions ele pessetes, corresponents a l'INAS i 565 111i
lions que és el que constitueixen la gran nomina del 
FONAS. En definitiva, transferencies per despesa de 
pensions a vells i malalts i per cobrir els deficits deIs 
centres d'assistencia social. Les pensions a velIs i mar
ginats, procedents de competencies transferides, no 
són subvencions discrecionals sinó reglades i molt, com 
ben evident coneixen els Diputats del partit esmenant. 
El segon paquet de motius d'oposició global i frontal 
del Projecte de Pressuposts se centra en l'emissió del 
deute públic, proposta, amb quantia de 1.250 milions, 
damunt la base de la manca de control pressupostari 
quant al des tí deIs recursos. Dir que redueix el control 
parlamentari deIs recursos, tenint present l'existencia 
de tres voluminosos toms deIs pressuposts en que es 
detallen, expliciten i crec que justifiquen tots els in
gressos i despeses de l'Administració Autonoma, inclo
sos fint i tot els pressuposts deIs organismes autonoms 
amb el més escrupolós del respecte de no principi 
d'universitat pressupostaria, no deixa d'esser un sar
casme. El destí i finalitat deIs recursos obtinguts de 
l'emissió de deute, ve endemés de quantificat, explicat 
a la memoria justificativa deIs pressuposts, tom tercer, 
i expIícitament detallat a l'apartat 6.5 d'inversions per 
a 1984; on es desglossen les inversions per departa
ments i fbns d'ingressoS' propis d'execució directa i de-
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legada no procedents del Fons de Compensació Inter
iernwnal. ::ie'ns oeIa tambe, en relaCló al tema de 
personal eventual contractat i divers, i aquí em cenyesc 
exclusivament al text de l'Esmena que naVIen presen
tat per escnt; que la consideracló del total de conslg
nació per aquest concepte, 74 milions, és elevada. Ara 
bé, hem de dIr que d'aquest import total de 74 milions 
n'hi ha 45 corresponenLs al personal inicrí amb con
tracte administratiu que ha estat transferit per l'Ad
ministració Central i que figura com a tal en els Reials 
Decrcts publicats damunt el Butlletí Oficial de l'Estat. 
Per un a/lre costat, si d'aquests 74 milions, que ja hi 
hem llevat aquests 45 milions, tenim en compte que 
existeix una consignació de 8 mi.lions de pessetes a la 
secció 0.2, és a dir, el Parlament, per contractar fun
cionaris interins fins que es cobresquin les places de 
manera definitiva, resultaria que la dotació per per
sonal eventual contractat i divers, en 10t l'exercici de 
1984 i per totes les depcndencies elel Govern de la Co
munitat Autonoma, puja a 21 milions de pessetes; és 
a dir, manco d'un 1 % del total elel capítol de perso
nal i manco del 3 per mil, elel total del pressupost. 
Quant que sembla, i aixo ens ho ha tornat elir a la 
justificació de la seva Esmena, que el Govenl vulgui 
dificultar el seguiment de la seva línia política, .ia que 
no distingeix. entre el que SÓI1 partides de lliure dispo
sició d'aquelles que són fixades anteriorment per esser 
transferides de l'Estat, és un plantejament curiosament 
fals, i molt curiós, molt curiós, provinent d'un grup 
que es diu nacionalista. L'Estat transtereix credits a 
les Comunitats Autónomes a través de la secció 32 del 
seu Pressupos t General, per financ;ar els serveis trans
ferits a les Comunitats Autonomes, incomplint l'artide 
13 de la LOFCA, que assenyala que les Comunitats Au
tonomes dispondran d'un percentatge de participació 
en la recaptació deIs imposts estatals no cedits per fi
nan~ar els seus serveis. Als pressuposts de la nostra 
Comunitat per a 1983, hi figuraven les partides pres
supostaries així, així com el Grup d'Esquerra Nacio
nalista voldria, perque no hi havia més remei; ja que 
l'Estat Central no havia fixat el percentatge encara, i 
finanpva les Comunilats Autonomes a través de trans
ferencies corrents i de capital. Una vegada pres per 
part de I'Estat Central el compromís dins la seva Llei 
de Pressuposts de fixar el percentatge de participació 
i l'aprov:1c ió d'aquest percentatge per reunió de Comis
s ió Mixta, Aclministració Central - Comunitat Autono
lll~~, dia 16 ele 111:11':; de 1984, seguí amb l'antiga estruc
lura cle finan~ació deIs serveis a través de subvencions 
eje l'Es tat, semblaria que estam fent el pressupost no 
el 'una C0111unitat Autonoma sinó d'una comunitat que 
tan soIs lé una mera desconcentració administrativa. 
Per allra part se'ns ha dit també que hi ha una falta 
de credibililat amb les xifres i previsions del pressu
post de la Comunitat Autonoma. I sc'ns diu que hi ha 
hagut una diferencia basica entre el pressupost del 83 
i la liquid2ció d'aquest pressupost del 83 per ordre de 
l.300 milions de pessetes. Aquí vull matisar aixo, que 
:lqucsta quantilat, precisament, correspon a les quanti
tats assignades per pagar els fl..lllcionaris transferits a 
la Comunitat Autonoma, quantitat que irregularment 
ha continuat essent pagaela per part de l'Administra
ció Central, i no per I'Alltonomi ca, que és com tocava, 
perque precisament les quantitats corresponents a aixo 
no sc'ns transferien. QU;ll1t al Pla Economic Regional 
de les Balears, com he dit en el meu discurs d~ pre
sentació el tenim bastant avanc;at, hi ha les línies mes-

tres ja posades, i hem de tenir en compte que el Go
vern Central va emprar mes d'un any en elaborar el 
seu programa economlC a mig termml. Se'ns um que 
és dll:icuILosa la. vincuJació de la situacló economlca 
amb els pressuposts, perque la Comunitat Autonoma 
no té els instruments de la política economica sinó 
que aquests continuen en mans del Govern Central, 
cosa que fins un cert punt, jo mateix, en el meu dis
curs de presentaeió he afirmat. Ara bé, la Comunitat 
AuLonoma, pot dur a terme tota una serie de mesures 
que podríem qualificar ele foment, així doncs, dins el 
nostre! programa, hi figura en primer lloe, i COm va
rem dir en el nostre programa electoral, el fet de cada 
dia anal' a més quant al sanejar:nent de les nos tres ai
gües del litoral, la qual cosa indubtablement repercu
tira en el sector del turisme, que indublablement és 
el que més pes té sobre la nostra economia. També 
dins el programa nostre i damunt el pressupost aquest 
ja hi ha unes previsions per una serie de línies de 
credits per donar suport a la petita i mitjana empre
sa, que indubtablement pol es ser, pot esscr, que no 
es crein tots els llocs de feina que consiclcram neces
saris, pcn'¡ almanco s'eútara que es continuin destruint 
llocs de feina. Quant a l'equilibri del pressupost i del 
conceple que hi ha un deficit, perqué al 18 % del 
pressupost hi ha un déficit, al nostrc pun t de vista, el 
dCficit es produiria quan no es pogués fer front a la 
carrega financera que implicas aquest deu te público 
Quant a la Huita contra l'atur, com he dit, i endemés 
d'aquestes Hnies de crédit que ja he exposades, hi hau
ra unes actuacions, xifrades en 40 milions de pessetes 
per part de la Conselleria de Treball. Per una altra 
part se'ns diu que el 17 % del pressupO$t de la Co
munitat Autonoma corresponent al Fons de Compensa
ció Interterritorial, és a dir, 1.256 miliol1s que se'ns 
diu que són prioritats, priol'itats que ha presentat ex
clusivament el Govern de la Comunitat Autónoma sen
se control del Parlamento Aquí hem de dividir dues 
parts; un primer bloc, dins aquests 1.256 milions, de 
l'ordre de 600 milions de pessetes, que corres pon a 
obres d'execució que ja hi havia en marxa, relaciona
des amb competencies que s'han anat aSSlUl1Ínt i alla 
on la Comunitat Autonoma l'únic que ha fet és assu
mir els compromissos previs que hi havia. En relació 
a I'altra, en relació a l'altra part, a I'altra secció, hem 
de dir que queden indosos dins els pres'iuposLs. Ara. 
el [el que estigLlin també inclosos dins el::; Pressuposts 
de l'Estat no implica que no es puguin discutir "ques
tes invcrsions que hi ha previstes dins el Fons de Com
pensació; ia que, com voste sap, si es clonas el cas que 
una determinada es mena tomas abaix un~s inversions 
concretes, previstes dins la part balea¡' del Fons de 
Compensació, el mecanisme automatic seria demanar 
un canvi de destí pcr part del Govcnl Bak~lr a l'Ad
ministració Central. Quanl als programes i actuacions, 
crec que cls he eoncretats bastant, i també vull recor
dar a aquesta Cambm que tots els Conscllel's que for
men ~qllest Govcrn varen compareixer c1avant les res
pCCli\ es Comissions i varen informar ~ ! etalla(bmcnt 

deIs SCllS programes. I pressupost, en relilció a l tema 
que parla de devolucions de competencies del Consell 
Insular de Mallorca, clones c1ifícilment s'han pogut 
prcveurc elins el pressupost. Ara bé, com és lógic, 
s'hauran de fer les adaptacions perque el Govern, a 
l'hora de fer el seu pressupost, no ha el'anar a pensar 
totes les possibles competencies que pugui tornar cada 
Consell Insular. Moltes gracies. 
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EL .:::i.tZ. PRESIDENT: 
vraCle", ;:'1'. Lonscller. Dins el torn ele replica vo

len u"ar QC la parawa! .1:.1 '::;r. lJamIa 1'ons i 1:"'ons. DIs
posa ae cmc mwms. 

EL SK PONS PONS (DAMIA): 
.l:.ITI lin1lLaré, CüIn es reglamentari, a donar una rní

nima repuca a les punlllalnzaclOns que l1a let el Con
seller el' Economla i HIsenda. Hem senrit dir a la seva 
déiensa, encara que ha esLal, cntenc, basLant fluixa, del 
pressupost, que el Govern complia el programa elec
toral, i ha tret dos camps partlcularment desaforLu
nals, per no dir realment sarc~stics, que eren, entre 
allres, el d'Agrieultura i él de petita i mitjana empre
sa. Amb la perspectiva elel debat de elema, Sr. Conse-
11er, li aconse11eria, si em permet una mica ele conse11, 
que fos més pruelent perque aixa quasi quasi resulta 
un sarcasme en relació al debat que s'acosta clema. 1 
s'acosta precisament pe! que voste ens diu que hi ha, 
i nosaltres deim que no hi ha, que és claredat i trans
parencia. Claredat i transparencIa que només es pro
dueix quan l'oposició finalment ha d'agafar els recur
sos que li permet el Reglament d'aquesta Cambra i 
practicar InterpeHacions després d'una serie d'investi
gacions que ha d'anar fent que, practicament, reque
reixen l'habilitat d'un vertader Sherloek Holmes per 
obrir-se camí dins aquestes tramoies de subvencions i 
altres coses que vostes ens organitzen. Per tant, de cla
redat res de res. 1 quant a programes, nosaltres ente
nem, i ens mantenim amb el que hem dit, que el que 
hi ha és una oeupació física del poder; que aixó, na
turalment, fa que aquest poder s'hagi d'exercir pero 
que, que s'exerceix a les fosques, sense saber alla on 
es va, i es fan pressuposts i es fan totes les coses: que 
s'han de fer quan, un governa, pero són pressuposts 
vertaderament d'inercia, son pressuposts que no tenen 
imaginació, ni tenen finalitats clarament definides. Re
ferent al suport parlamentari, em permetra una altra 
vegada que l'aconselli, tampoc no faci aquestes afir
macions perque no són reals. Aquí no hi ha un suport 
parlamentari perque no hi ha un programa pactat, i 
s'esta veient; el que hi ha és una batalla per ocupar 
l'espai ele la dreta, i d'aixa vos tes en són tan cons
cients com Esquerra Nacionalista. Aquí hi ha un cert 
canibalisme polític elisfressat amb totes les formes di
plomatiques que es tenen dins el Parlament, pero no 
per aixo menys real. Vull recordar que hi va haver 
una votació dins el Conse11 Insular de Mallorca alla 
on es va acordar tornar a 13 Comunitat Autónoma, o 
passar a la Comunitat Autónoma una serie de compe
tencies que, evidentment, no estava aixó dins el pro
grama del Govem, ni estava, ni esta, com han dit moIt 
bé els del Grup Socialista dins el pressupost. 1 no hi 
estava, i han hagut de votar afirmativament per poder 
avui obtenir un vot afirmatiu al pressupost que els 
permeti sobreviure. Hi ha hagut una negociació i, evi
dentment, no hi ha després un suport parlamentari, 
una negociació que va dur un paete, el que hi ha és 
que es van pagant les factures; avui, ahir se'n va pa
gar una, vostes la varen pagar i avui a l'altra part li 

. toca donar el vot afirmatiu a aquest pressupost; pero 
no per conformitat sinó, senzillament, per tota aques
ta negociadó, eom he dit abans. Un deIs casos més 
cIars de la manea de control jo diria que és el cas del 
Fons de Compensació Interterritorial. Creim que hi 
haurÍa d'haver una exposició en profunditat en aquest 
Parlament, que s'haurÍa de donar amb tot detall, i si, 

efectivamenl, vos les estan per complir la idea que 
aquest 1'ons de Compensació vagi a zones deprimiclcs 
dms les llosLres lHe,;, que n'hi na, és evidc'nt que no 
tenen eap motiu per no donar-nos una exposició deta
llada i cuncreta. tn dcJ¡mllva, nosalll'es efllenem i ens 
sap molt de greu haver-ho de dil', i esser reiteratius, 
que la manca ele clareelat correspon que realment els 
objeclius que s'haurltcn ele 1enir són rcalmcnl moll poc 
cIars, no depenen d'un programa coherent i el que hi 
ha és el que he dit abans, un exercici ele] poder pero 
no per construir un país, no per construir una Autono
mia, SillÓ per exercir el poder que es té dins les 
mans i es pensa de knír ele cara a unes pru.\.ímcs elcc
cions. En definitiva, el pressuposl lamentablement esta 
sotmes a totes aquestes deficiencies perque, evident
ment, damunt aquests fonaments no es pot construir 
res salid; no ens faria res que no construissin un pres
supost, que és una cosa transitória, el que temem és 
que estan fent molt malbé la nostra autonomia. Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Graeies, Sr. Damia. Té la paraula per replicar el 

Conseller. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. No entraré en 

el tema del suport parlamentari, ja que, com tots sa
bem, el Sr. Damia Pons, en relaeió a aquests temes, 
és molt afectat afer política-ficció. Esperem que arri
bi el moment de la votació i es veura el suport parla
mentari. 1 quant a les tres grans línies que he expo
sat, no únicament dues, he exposat el tema del sane
jament de les aigiies, he exposat també el tema d'agri
cultura i del suport a la petita i mitjana empresa. 
Dema hi haura un debat i cree que dema quedara acIa
rit i espé'r que clerna quedi aclarit, i conven~l1ts d'aquest 
tema. 1 el' que poden tenir ben cIar és que les quantitats 
que hi ha contemplades dins el pressupost en relació a 
aquests temes, aniran ben controlades i en base a tots 
uns Decrets alla on, es contemplaran les previsions per 
poder cedir, per poder' aceedir a les subvencions aques
tes. Perque nosaltres realment pensam que la política 
de les subvencions és un deIs temes adequats per mi
llorar estructures productives tant en el ('as el'agricul
tura com en el eas d'indústria i comen;. Moltes gra
cíes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. Té la paraula el Sr. Felix Pons. 

EL SR. PONS lRAZAZABAL: 
Sr. President, voldria saber si hi ha d'haver in

tervencions d'altres Grups, si podria replicar després 
de les intervencions d'altres Grups, globalment a tots 
eIs que han intervengut en contradicció a la ilostra 
Esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha cap inconvenient. Tom intervencions, vol 

tornar intervenir per favor, Sr. Josep Maria Lafuente 
té la paraula. Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de quin
ze minuts. 

EL SR. LAFUENTE LúPEZ: 
Gracies, Sr. President. Sr. President, Senyories. Jo 

he de dir, peI1 comem;ar, que es tic un poc preocupat J 
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perque es parla d'una Llei de Pressuposts sense tenir 
en compte que estam parlant d'aixó, d'una Llei de 
Pressuposts, estam fent política, estam dient quines 
són les possibilitats de futur, i ens estam oblidant que 
els press~posts són, encLemés d'una qüestió estricta
ment política, una qüestió estrictament economica i 
una qüestió estrictament jurídica i, en definitiva, si 
hem de comenc;ar per ]'article 134 de la Constitució, 
hem de continuar per tots els projectes que parlen de 
pressuposts, hem de convenir que aquí estam discu
!int una qüestió fonamentalment economica, fonamen· 
talment jurídica, i fonamentalment política. 1 aquÍ no
més bem parlat d'un dcls temes d'aquesta trilogia que 
representen els pressuposts. He ele dir que el Grup 
nostre ha estat meditant eI'una manera seriosa tot el 
que representa aquest pressupost des de tols els punts 
ele vista. No solament eles elel polítie, com pareix que 
per determinades persones tenen un interes especialís· 
sim en aixa. Jo estic d'acorel que és un projecte ele ti
pus polític o un projecte de llei pressupostari, estic 
d'acord que els tractaclistes , aquests polítics parlen elel 
pressupost, peró sobretot ningú gosara dir-me que elie 
menticles quan estic dient que els pl-essuposts són un 
capítol espeeialíssim del dret financer i, per tant, és 
jurídicament important e l prcssupost. 1 aquest pressu
post esta basal, el nostrc, en l'arUcle 65 ele l'Estatut i 
en l'article 34 de l'Eslatut, en connexió amb el 134 ele 
la Constitució, en cOl1uexió amb la Llei General Pres
sllpostariZ\, COlll principie: tccnologice: ele l ql1e represen
ta un pressupost. És pelo aixa que no.salt1es, d'una ma
nera conscient i no resignada, hem es tudiat l'assumpte, 
hem vist les possibles deficiencies el'aquest pressupost; 
que no són, de cap manera, a base d'esmenes a la to
talitat, podrien ser esmenes independents i exclusives 
d'acord amb l'article 111, peró independents, indivi
cluals, per aixo hi ha l'article 126 del nostre Reglament 
i l'article 111. 1 per tant, el'una manera conscient no 
poden"! donar suport a les es menes a la totalitat, tal 
cpm han estat planllcjlaeles pels Grups que les ¡han 
plantejades . Evidentment si analitzam aquest pressu
post, totes les normatives que la L1ei General Pressu
postaria, que l'article 65, que l'article 34, que l'article 
134 de la Constitució e stableix toL el que representen 
uns pressuposts, es clonen clefinitivament dins els pres
suposts. O sigui tot5 els generals principis que s'han 
d'estimar perque jurídicament s'han d'estimar, balda
ment el Sr. Pons digui que no són, són tapics que no 
s'han de tenir en compte. Els principis pressupostaris 
de cankter econamic i de caracter juríelic, s'han ele 
tenil' en compte; els principis eI'especialitat, els prin
cipis d'universalitat, e1s principis ele classificació, tots 
aquests s'han de tenir en compte i es tenen en comp
te dins aquest pressupost. El que passa és que clar, 
a base de l'article 111 del Reglament, es diu bé, hi ha 
oportunitat, evielcntment hi ha oportunitat que aquest 
pressupost sigui estudiat com més aviat millor, discu
tit i definitivament arrovat o rebutjat, perque estam 
dins el mes ele juny i ja esta bé que, aquí ocorregués 
el que esta dient el Sr. Pons, del Grup o el'Esquerra, 
que fins el setembre estiguéssim esperant a discutir el 
que són els pressuposts de I'any 84. L'oportunitat evi
dentment no encaL"X:a amb cap es mena a la totalitat, 
ni tan soIs els principis, ni tan soIs l'esperit. Perque 
el que es fan són unes esmenes particularíssimes dient
nos si l'article tal, si el punt qua!, si, en definitiva, 
aquesta partida de transferencies hi havia d'estar o 
no hi havia d'estar, amb criteris completament, abso-

---

lutament, definÍtivament equivocats, perque s'obliden 
que aquestes transferencies de que parlava el Sr. Da
mia, fa un poc, del Consell Insular al Govern, estan 
dins el pressupost, són tranferencies de siluacions, no 
económiques. Economicament aquestes transferencies 
ja hi figuren, en el pressupost; s'han oblidat de pen
sar aixa. El que passa és que seran exercides adminis
trativament pel Govern i no pel Consell al qual trans
ferir.ien economÍcament aquestes partides. PerP les 
transfer'encies economicament considerades ja hi figu
ren en els pressuposts aquests que estam comentant; 
aixo s'havien oblidat de dir-ho. Per tant, aquest punt 
de vista de l'article 111 d'esmenes a la totalitat és ab
solutament inviable, ni parlen d'oportunitais, ni es trac
ta de principis, ni es tracta eI'esperit. En definitiva, ha 
de continuar, d'acord amb l'article 126 del Reglament, 
aquesL Projecte de Llei endavant, ha de passar a la 
Comissió, s'ha de discutir i que tenguem els pressu
posts aviat, Senyor, millor com més aviat, per favor. 
Gracies, Sr. President, gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Lafuente. Sr. Pons, vol interve-

nir? 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. Pl-esident, Sres. i Srs. Diputats. Realment és 

una sorpresa relativa la intcrvenció del Sr. Lafuente. 
S;:¡híem que hi hauria un sí, pé.Tque ahir ]1'11i va havcr 
W1 altre. Ara, el que ens ha sorpres és que ens digui 
l'oportunitat d'unes esmenes que no sigu.in ;} la tota
litat, esmenes a determinats articles, i que en base a 
aixo ens anunci"i que les de totalitat són realment im
procedcnts. 1 ens sorpren perque el Grup Regionalista 
de les Illes, si la nostra informació és correcta, tot i 
que pareix que el Sr. Lafuente considera l'oportunitat 
el'unes determinades esmenes no a la totalitat, resulta 
que el Grup Regionalista ele les Illes, que és una prac
tica que hen"l vist fer a moltes altres circumstancies 
dins aquest Parlament, no ha presentat esmenes. Sen
zillament es reserva, suposam, el dret, en el seu mo
ment, de tombar la balanc;a cap a un cantó o cap a 
l'altre a la discussió posterior el'aquestes esmenes. No
saltres, Sr. Lafuente, entenem que un pressupost, evi
dentment, és un tema economic, pero entenem que 
I'element principal de debat del pressupost, tot i les 
seves implicacions o el seu caracter economic són, en 
definitiva, a ¡'hora d'un debat parlamentari, elements 
polílics. Perque, en definitiva, és la política, són els 
programes d'actuació, si és que existeixen, els que de
terminen un determinat enfocament de la problema ti
ca económica i no a l'inrevés. Nosaltres entenem, i ho 

'. mantenim, que aquest Govern no té uns programes 
d'actuació coherents, els ha exposat en Comissió, els 
ha exposat pero no eIs ha repartit; és a clir, la voJun
tat de claredat d'aquest Govern sempre és bastant re
lativa. Per tant, nosaltres pensam que d'aquesta polí
tica que el Govern duu endavant surt un pressupost i 
no a l'inrevés. 1 com que nosaltres veim que aquesta 
política és confusa, té elements que nosaltres creim 
negatius i, en definitiva, el pressupost esta adaptat a 
aquesta estranya política autonómica que practica 
aquest Govern, amb un suport parlamentati sotmes a 
dcterminades infidelitats puntuals, creim que no és po
sitiva, té una línia que no ens conven<;, i veim que 
d'aquesta IÍnia n'ha sortit un pressupost també molt 
poc convincent. 1 per aixo les, esmenes a la totalitat 
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estan tetes amb una argumentació en part política i 
amb una argumentació, també, en part economica. No
saltres creim que el que no es pot fer és inventar, 
modificar la reali ta t a gus L del consumidor, i ens sor
pren realment l'atirmació que les transferencies, ahir 
acordades en el Consell Insular de Mallorca, avui ja 
esLiguin incorporades en el pressupost. Realment te
nim un grau d'eficacia sorprcnent, tcnim una capacitat 
el'adaptar els recursos d'aquest país a les modificacions 
i atzars de les situacions polítiques que són realment 
fabuloses. Entenem que un deIs elements que, preci
sament, ens demos tren que aquest Govem no té un 
programa coherent ni el pot tenir, són situacions com 
les que ahir es varen produir; que a aquest Govem 
se'l pugui obligar a haver de votar afirmativament con
tra eH mateix i contra les voluntats manifestades a 
través del seu President deIs Consells Insulars de Me
norca i d'Eivissa-Formentera, que se li pugui desequi
librar un pressupost i una actuació competencial com 
la que ahir es va produir i es va acordar, aixo ens de
mostra, Sr. Lafuente, que aquí no hi pot haver ni pro
grama coherent ni pressupost coherent. Nosaltres creim 
que aquest Govem va fent els pressuposts perque és 
obligat fer-los i intenta arribar així com pot a les pro
ximes eleccions mirant tal vegada de sortir-ne bé. Pero 
realment la seva actuació no pass a d'aquí i per aixo 
no podem donar el suport a un pressupost nascut 
d'aquestes circumstancies. Nosaltres, que som profun
dament nacionalistes, que estimam el nostre país i que 
volem un programa d'actuació coherent, encara que si
gui de dretes, tenen legítimament tot el dret de ser-ho; 
el poble els ha votats i nosaltres a aixo no hi podem 
discutir absolutament res, pero per favor, governin, go
vernin bé, governin amb coherencia. Pero com que no 
és el cas, i aquest pressupost no neix de cap acte ni 
de cap programa coherent, hi ha una esmena a la to
talitat que mantenim i mantendrem. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Damia. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Sr. President, estam en el tom de fixar posicions 

els diferents grups; no, doncs, fins després. 

EL SR. PRESIDENT: 
Estam dins el tom ordinari,... dins l'Esmena, es

tam dins el tom ordinari, on s'esta discutint l'Esme
na del Partit Socialista; si vos tes no interven en podra 
replicar el Sr. Felix Pons. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sr. President, jo he demanat si hi havia aItres 

Grups que volguessin, fixar posició en relació a l'Es
mena a la totalitat que jo he defensat, que si hi havia 
altres Grups que tenguessin aquesta intenció, i si la 
Presidencia m'autoritzava, jo replicaría al Conseller, al 
Sr. Conseller d'Economia i als altres Grups quan ha-
guessin fixat posicions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. 

EL SR. ALBERTl PICORNELL: 
Bé, jo només volia contestar un poc a aquesta, a 

aquesla polemica que ha sorgida aquí en relació a la 
tornada ° la proposta del Consell d'ahir, de tornada de 
competencies. Jo volía dir. . . 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, per favor, no, no. No és aquest el tema, 

en aquests moments no és aixo, per favor. Té la parau
la Felix Pons dins el ton) de replica d'a¡xo, perque 
crec que s'ha fet renúncia, renúncia crec jo a l'assump. 
te de fixació de posicions, intervenció ordinaria 

EL SR. PONS IRAZAZABAL 
Bé, entenc que si es renuncia al torn de fixació de 

posicions ... 

EL SR. PRESIDENT: 
No, al torn de fixació ordinari, estam en el torn 

on cada Diputat disposa de quinze minuts, cada un 
d'ells, per contestar a la seva Esmena. Han fet ús de 
la paraula el Grup Regionalista, el Grup Regionalista 
i el Grup d'Esquerra Nacionalista. En conseqüencia, 
en aquests moments, voste pot replicar a aquests Grups 
durant un temps de cinc minuts. 

EL SR. PON S IRAZAZABAL: 
Sr. President, insistesc. A l'Esmena a la totalitat, 

segons es va acordar a la Junta de Portaveus, el Grup 
que la presenta té dret a exposar-la durant un temps 
de quinze minuts. El Govem té dret en qualsevol mo
ment a intenrenir i els aItres Grups tenen dret a fixar 
la seva posició en relació a aquesta Esmena a' la to
tal{ttat. Jo he demanat si hi havia altn;s Grups que 
volguessin fixar la seva posició en relació a la nostra 
Esmena, que jo contestaria a tothom que volgués par
lar en relació a la nostra Esmena. Entenc que una ve
gada, que una vega da que jo hagi replicat, si hi ha 
qualcú que vol parlar en relació a la nostra Esmena, 
jo li he de poder replicar després. 

EL SR. PRESIDENT: 
Hi ha el tom de contrareplica. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sera el que sigui, Sr. President, pero els que vul

guin parlar darrera jo, no tornem repetir l'escena de 
l'any passat, on es va voler reservar qualcú parlar el 
darrer. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Damia. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Per una qüestió d'ordre. És a dir, efectivament, 

cree que s'ha produ"it una certa confusió que nosaltres 
interpretam que s'ha prodlÜt quan en lloc de dos de
bats hi ha hagut, per part del Conseller d'Economia i 
Hisenda, hi ha hagut la refundició en un tot sol, és a EL SR. PRESIDENT: 

No s'ha entes d'aquesta manera. 
_ _ dir, ha contestat amb una sola intervenció a les dues' , 

previament no hi ha hagut intervencions de ni~gú i
s'ha creat una situació que nosaltres entenem confusa 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: i ara en pagam realment les conseqooncies. Per tant, 
Puntuali tzacions. jo demanaria, per favor, abans de crear¡ una situació 
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potser una mica violenta, que es donas un recés de 
elilC JlllilU1S 1 aclanSSllll alXO i despres continuas el 
deoat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta rreslcl!<:nC'la accepta la proposta del Sr. 

Damia i donam un reces de cinc minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Diputats vagin prenent lloc en els seus escons, 

per favor. KeCOmen<;ara la Scssió en breus instants. Di
putats. Sres. i Srs. Diputats, prenguin lloc al seus es
cons. Recomen<;a la Sessió. Té la paraula el Diputat 
Sr. Felix Pons per 10m de replica. Disposa, Sr. Dipu
tat, d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. PONS lRAZAZABAL: 
Sr. President. MolL breument, per replicar algunes 

coses que s'han manifestat en relació a la defensa que 
hem fet dc la nostra Esmena a la totalitat. Cree que 
és indiscutible el fonamcnt dcls argumenrs que hem 
donat per cnlendre que es priva aquest Parlament de 
de batre i discutir unes inversions quantioses. La Llei 
del Fons de Compensació InterlcrritOl'ial diu, claríssi
mament, que es decidiran els projecles d'inversió que 
s'han de finan<;ar amb carrec al Fons de Compcnsació 
Interterritorial de comú acord per la Comunitat Autó
noma i l'Administració Central de l'Estat, segons unes 
directrius que el Govern de la Comunitat Autonoma 
ha de tacilúar al Govern Central. 1 que al5 Pressupusls 
Genera1s de l'Estat, a cada exercici hi ha ele figurar la 
dotació del Fons ele Compensació Interterritorial, cor
responent a cada Comunitat en relació expressa deis 
projectes d'inversió que corresponen a cada Aelm.inis
tració. Ha elit el Sr. Conseller que les transferencies 
corrents, les subvencions que es donen amb carrec a 
aqu les lrans(erencies no ón discrecionals. Sr. on
selle]', jo lene una 1" lació de subvencions caneedides 
durant e l segaD semestre, .i per ·avor que oingú vuIgul 
cntendre qu hi ha ni e l més minim senLil pejoraLiu 
en relació a quaIsevo l ele les que avui que esml::ularé, 
és purament c.om a exemple; 600.000 ptes. per sector 
Tolo Güell, sub venció des Güell a Uuc; Reial Club Es
portiu Mallorca, subvenció 200.000 ptes., Unió Deporti
va Poblense 500.000 ptes.; Associació de Velns de Cala 
Millar i Cala Bona 250.000 ptes.; Reverendíssima Mare 
Catalina Canet Mulcl, Priora del Monestir de Sant Bar
tomeu d'Inca 400.000 ptes. Em digui d'on ncix el carac
ter reglat el'aquestes subvencions. Aixo és absolutament 
discrecional. 1 donar unes xifres tan quantioses com 
les que jo he esmentat, no totes logicament, les trans
fercllcies corrents del prcssupost, no em prenguin la 
[lQraula per alla on jo no l'he elila; pero sí unes parti
des de 179 milions ele pcssc tcs que es poden utilitzar 
en coses com aquestes, indiscutiblement. Vostc ha par
lat, i no entr ara a discutir si aquestes estan bé o es
ta n malamcnt, el que elic és que són un instrument de 
política poc transparent i que es presta a fe\" una po
lítica absolutamcnt discutible i insatisfactoria; i no 
entr en més qualificatius. Diu voste que endemés ser
viran per millorar les estructures productives, em pa
reix sarcastic pero dem~ en parlarcm. Diu que cIs pro
grames de les COllselleries es varen explicar a la com
pareixen<;a elels Consellers li vull conceelir que els 
ConselJers exposassin a les seves compareixences un 
programa, pero en el pressupost aixo no té cap inte
res. L'important és s i aquests programes tenen tracluc-

ció pressupostaria, si hi ha una connexió visible entre 
aquells programes i les partides, perque aixó es el que 
ens permet jutjar la credibilitat d·aquelles ofertes pro
gramatiques, la possibilitat i la viabIlitat que 1engum 
una traducció política praclica. 1 finalment, al Sr. La
fuente, li he de dir que quan hem parlat de principis 
tópics no em referia als principis financers, sinó alS 
gral1s principis polítics que normalment s'utiJitzen al 
moment el'iniciar un debat pressupostari; que és l'acle 
suprem de la democracia, que és el més sagrat de la 
practica parlamentaria, que és el moment estelar, etc., 
etc.; a aixo cm referia; no logicament que els pril1ci
pis estructurals d'un pressupost no estiguin rcspectats 
i els principis ele legalitat, etc., etc. Pero sí 1i vull dir 
que aquest pressupost és basicament un. instrument 
de política, un instrument político Que 110 pot esser 
encara, tal vegada ho sera qualque elia, un instrument 
financer. No és un instrument de política económica, 
perque no pot incidir a les magnituels que configuren 
la macroeconomía i que són les que determinen basi
cament la situació económica, nacional i regional. Per 
aixo és que els aspectes financers i macroeconómic 
són secundaris a un projecte de pressupost com aquest 
que, basicament, té incidencia a aspectes com aquests 
menuts, insignificants que acab d'esmentar, pero que 
tenen repercussió basica i fonamentalment política. 
Per aixo és pel que nosaltres ens hem centrat en 1'as
pecte polític basic que té aquest pressupost. Insistesc 
en el que he; dit abans, després de sentir el Sr. Lafuen
tt:, i ho die amb s~ntiment, i amb aixo m'uncsc a les 
parauJes elel nostre company, company de tots, col·le-
ga de tots, Sr. Damia Pons, jo voldria que hi hagués 
una perspectiva de Govern i de majoria més iHusiona
da, amb més c1aredat d'horitzó, pero cree que, efecti
vament, aquí hi haura un vot resignat a aquest pres
supost. Voste ho ha dit aquí, el que neccssitam és un 
pressupost, un pressupost, no perelem més. temps, si
gui eJ que igui. 1 prava que és sigui el que sigui, és 
q ue efecLivamenl, vostes no volen esmenes a la totali
tat, no han presentat esmenes de cap casta, efectiva
ment, com és practica habitual del seu Grup. Darrera 
aquest pressupost podem dir que hi ha un compromís 
polític absolut de suport total a una política que es 
elura i que reflecteix aquests pressuposts; he ele dir, 
lamentablement, que ni crec que aquest pressupost si
gui I'expressió iHusionaela d'una política a la qual els 
convoquin a vos tes a suportar-la ni que voSt2S estiguin 
en aquests 1l10ments en condicions ele elir que clonaran 
suporlt rielel i acabat a tots els aspectes qu e aquest 
pressupost pugui ten ir; i aixo és lamentable i ho és 
per a tots. Pf'crque quan un matrimoni és clesavengut 
i es duu malament les primeres vÍctimes són els tíUs, 
i aquí la responsabilitat ele vos tes és la que el poble 
b21c3r ebmunt el qU31 \'os t(~S h an d'exercir les seves 
responsabilitats no sigui la víctima ele \es sc"cs desa
vinences i les seves dificultats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. Per favor, Sr. Conscller, 

vull deixar aclarit les normes de procediment. Li con
ceelesc la paraula sense limitació ele temps, i obri una 
qüestió incidental. A continuació ele vos te Ji poelra con
testar el Sr. Felix Pons durant cinc minuts i voste po
dra tornar replicar sen se limita ció de temps. 1 a con
tinuació, passarem als Grups que no hagin intervengut 
per fixar posicions. Té la paraula. 



EL SR. SOLER CLADERA: 
Moll breumel1l, númés dir quant al Fons de Com

pensació; vusles presentin una esmcna a una p,utida 
concreta del Fons ele Compensació o a tol el Fons ele 
Compcnsació, lreguin aqucsla csmena endavant i aquest 
Conseller es compromet a modificar, com és logic, els 
pressuposts en aqucst senlit. Quant a les subvcl1cions 
discrecionals i subvencions regladcs; ele subvencions 
discrecionals dins lot el pressupost únicament hi ha 
una partida de 7 milions de Presidencia i una partida 
de 2 milions a Vice-Presidencia. La resla de les sub
vencions es donen correspunents a les diverses COl1se
lleries, es donaran en base a uns Decrets alla on es 
fixaran les condicions i les prioritats per poder acce
dir a les subvencion O'. MoHes gracies. 

EL SR. PRESIDENT : 
Gracies, Sr. Conseller. 

EL S R. PONS IRAZAZABAL: 
S í, S r . President. Crec que ens estimam més no 

seguir el consell ele practica filistea o samsoniana que 
ens dóna el Sr. Conseller; i és de, bé, fer caure el 
temple damunt nosaItres. Podem presentar esmenes a 
la Llei del F ons ele Compensació Interterritorial, pera 
el Fons de Compensació Interterritorial és una cosa 
m és important i d'una dimen sió superior que no t é 
perque have r-se de condicionar amb una esmena par
cial que poguéssim presentar nosaltres, que d'altra 
banda nosaltres no la podem presentar. A nosaltres , 
el que ens ín teressa és que ab an s i normalment din s 
un procés que és perfectament possible, abans que el 
Govern m a rquí les directrius que ha de donar al Go
vern Central per fixar el contengut ele les inversions 
del Fons de Compensació Interterritorial a Balears, 
aixa es discut-eSqlli aquí; i cr eim que aquest és un pro
cediment b astant més norm al que no que vostes fa
cin el que vulguin i llavors hagim d'anar a discutir el 
conjunt del Fons de Compensació Interterrítorial que 
es veura necessariament afec tat per qualsevol esmena 
que es presentí a aquest Fons. 

EL SR . PRESIDENT: 
Moltes gn3.cies, Sr. Conselle r, Sr. Pons . Té la pa

raula el Sr. ConseIler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, que, no a la Lle i del Fons de Com

p ensa ció , no a la Llei, sinó a p artides concretes, no
més aixo únicament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molt es gracies. Toro de f ixació de poslclons. El 

Sr. Cosm e Vidal té la paraula du rant deu minuts. Per 
fixació de posicions, 1i remarc p er favor. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Sí, Sr. President. Per tant, difícilment esgotaré els 

deu minut s que em concedeix. Perque, Sres. i Srs. Dí
putats, desprétsl de totes les contestacions, després de 
l'exposició que ha fet el Conselle r d'Economia i Hi
senda presentant aquests pressuposts, crec que ha que
dat tot prou cIar i seria cansar-los repetint els argu
ments que eH ha exposat. Pero també ha quedat molt 
cIar, que aixa ho han reconegut tots, que aquests pres
suposts tenen una qualitat te cnica , es digui millora 
respecte a l'any passat, es digui d 'una altra manera, 
pellO ningÚ! ha posat en dubte la qualitat tecnica 

(l'<.:quesls pressuposlS. QU;lnL a la voluntat política és 
ol)\] llUJna es Id lJOSlra. Es ~ense cap LlublC la (tn:~la 

que: lluera el 0L Maullé! r:· ~lga no'! 1 pUilt. SJI1Ó In. 
bardC, 1 pcr lal1l, nusUllres nu lcnim perque amagar. 
ho, la llUslra iJlusolla politiCé!, la cánega L1e 1Jlosullil 
pUiJlICa que Pllguin lcmr aquests pressupusts esla per
fecament clcHa i no lcnim pCl'que anal' él voler ocupar 
cap al1n~ espai, pcrqu~ podríem dir a veure quin espai 
és aquest. Jo cree que ,lmb ai:\:o el Go\'cm, el Sr. Con
scller, ha aprovat com s'ha dit aquí els eX¿llTICnS, ara, 
en el juny, no té perque tornar el selcmbre. Natll
ralment per aprovar uns exámens s'ha el'havcr aprovat 
1 'ingrés, s'ha cle tenir certa capaci tal. 1 vertaderamen t 
aixo cree que ha quedat clemos~rat. 1 ha quedat de
mostrat també que algunes coses que s'han dit en con
tra, jo em permet refor~ar, preguntant, per exemple, 
si no és donar suport al cooperalivismc clonar supurt 
a les PIMES, i preguntant, per que no és valid esta
lonant les empreses, concedint creclits a les empreses 
per aturar, valgui la redunclill1cia, l'atur? Jo torn a 
repetir que després de l'exposició tecnica jo m'havia 
reservat la part anecdotica, el eaire anecdatíe, pero, 
vertaderament, de vegades l'estrategia ha de canviar, 
com han de canviar per exemple paraules, amb una 
esmena o el que sigui; jo tarnbé em permet canviar. 1 
per tani, només vull dir que nosaltres, com és lógic, 
darem suport, com és obvi, als pressuposts presentats 
pel Govern, per les raons que he dit. 1, sense cap dub
te, rebutjarem les esmenes a la totalitat perque nosal
tres creím que, així com el del Goverl1 té almenys con
sistencia t'ecnica, no vull aHudír res, pero, vertadera
ment, el nostre Conseller crec que ha demostrat que 
les es menes tenen inconsistencia tecnica. Per tant, Sres. 
i Srs. Diputats, crec que nosaltres esta perfectament 
clara la posició i no anam abundar i, í em sap molt 
de mal haver, haver de renunciar a la part aquesta 
anecdotica, pero jo no faig com altres que diuen, derna . 
ja ens veurem, i jo puc dir que ens veurem si Déu vol 
cada día, i que els morts que alguns maten continuen 
tenint bona salut. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Cosm e Vida!' 1 passam a la vo

taeió de les dues Esmenes a la totalítat que han es ta t 
obj ecte de debal. Per tant, les Sres. i Srs. Diputa ts 
que vot in a favor de les E sm enes, es volen posar drets, 
pe r favor? Secretaria, pot p rocedir al recompte. Poden 
seure i moltes gracies. Les Sres. i Srs. Diputats que 
vo tin en contra de les E sm en es es volen posar dre ts , 
per favor? Poden seure i mo11es gracies. Les Sres. i 
Srs. Diputats que s'absten en , no n'hi ha. Per tant, que
den r ebutjades les dues E sm enes a la totalitat que h an 
tengut 25 vots a favor i en contra 28. 1 passam a la 
vota ció ele les xifr es globals del pI'essupost que queda 
nivella t amb la quantitat de 7.334.782.202 pte.'il. Per 
tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la 
fixa ció el'aquestes quantita ts globals es volen posar 
drets, per favor? Poden seure, moltes grades. Les Sres. 
i Srs. Diputats que voten en contra es volen posar 
dre ts, per favor? Poden seure, moltes grades. Les Sres . 
i Srs. Diputats que s'abstenen, no n'hi ha. Per tant, 
queda aprovat el pressupost p er a 1984, quant a les xi
fres globals per 28 vots a favor i 26 vots en contra. 
Ara aquest pressupost, com vostes saben, passara a la 
Comissió d'Economia, Hisenda i Pressuposts, on sera 
objecte de debat, les esmenes individuals presentades. 
MoItes grades de les seves intervencions. 
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