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EL SR. PRESIDENT: 

Silenci, per favor. Comcnc;:a la Sessi6 Extraordina
ria per tractar com a punt únic, el Projecte de Llei de 
Pressuposts de la Comunitat Autonoma d;;: les Illes Ba
lears, per a l'exercici de 1985. Té la paraula el Conseller 
d'Economia, Hisenda i Pressuposts, el Sr. CristOfol 
Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Pens que mai no és de més a un acte parlamentari tan 
rellevant COln el que avui e.ns reuneix aquí, remarcar 
la profunda signiticació i la lmporUmcia que qualsevol 
Debat Parlamentari suposa; posam de relleu, amb es
pecial intensitat, que ens trobam enfront de l'acte de
mocratic per exceHencia, el qual es troba dins la rel 
mateixa del reconeixement de la sobirania popular que 
va donar lloc al naixemen", de la democracia; per sa
buda i repetida que sigui aquesta qüestió, convé expres

.. sar-Ia públicament, encara que només sigui per eviden
ciar, amb claredat, des de quins pressuposts mentals 
i ideo1ogics es plan teja el Govern el Debat sobre els 
comptes d'aquesta Comunitat Autonoma, uns comptes, 
els pressuposts que són, naturalment, un instrument 
jurídic comptable, pero també qualque cosa més, l'ex
pressió de la filosofia i de la política que inspira el 
Govern, tradtüda en ordre de prioritats, quantificades 
amb diners. He dit que el pressupost és un instrument 
jurídic comptable, definició que ens indica alh'Unes co
ses importants, i no és la més petita d'aquestes coses 
la naturales a material i no soIs formal de la Llei Pres
supostaria, tampoc no és ni el temps ni el lloc per tor
nar actualitzar dins aquesta Cambra la vella i l'eterna 
polemica sobre la naturalesa formal o material del pres
supost, malgrat que als Srs : Diputats no se'Ls e3capi 
l'abast i la gran carrega política de la discussió, pero 
el simple fet que no ens trobam aquí solament per 
aprovar o denegar els comptes que ens presenta el 
Govern, la qual cosa reduiría aquest Debat a un simple 
acte de control polític, sinó a fi d'examinar i d'esme
nar, prova fms a quin punt aquesta Cambra gaudeix 
d'autentica competencia material, expressió inequívoca 
de la sobirania parlamentaria. L'esmentada realitat, 
tanmateix no ens ha de fer oblidar una aItre principi 
classic que delimita l'esfera d'actuació i les funcions de 
les Institucions Autonomiques en mat'eries pressupos
taries, em referesc al principi de competencia, que vol, 
al contrari del que ocorre dins l'ambit legislatiu quoti
dia, el qual permet la iniciativa parlamentaria, que sigui 
el Govern qui assumesqui la responsabilitat i la titula
ritat d'elaborar el Pressupost, amb excIussió d'aItres 
instancies, aiXco és logic en la mesura que als Pressu
posts es plasmen des d'una perspectiva ~conomica els 
projectes i les intencions del Govern. En definitiva, el 
Pressupost és una radiografia, més enlla de les paraules 
i de la retorica, del pensament polític del Govem, de 
la mateixa manera que els Pressuposts alternatius, que 
acostumen presentar les oposicions solvents, són igual
ment una radiografia de les aIternatives ideologiques 
que s'ofereixen a l'elec1orat. Entrant ja a considerar els 
·Pressuposts que presentam davant els Srs. Diputats, 
pens que és important remarcar _ els 'principis que ens 
han guiat a l'hora de confeccionar-los, qüestió ... en 
la mesura que la tecnÍca pressupostaria en els principis 
c1assics que estableix la Doctrina, constitueixen una ga
rantia d'escrupolositat, comptable i política i, en con-

seqüencia, democratica Examinant, Sres. i Srs. Dipu
tats, els documents presentats, vos tes hauran pogut 
comprovar que aquests Pressuposls es regeixen, en pri
mer lloc, segons el principi d'universalitat, que vol que 
tots eIs ingressos i tates les elcspeses siguin sotmesos 
a consicleració parlamentaria, en segon lloc, aquests 
són uns comptes inspirats segons el principi de clare
dat, trasparencia obligatoria que fuig, tant de la manca 
d'especialització, com a tactica per obviar la compren
sió i la ... , com de la superabundancia de detall, que 
faria realment impossible la lectura del Pressupost i la 
seva consideració com a conjunt ordenat i coordinat; 
en tercer 11 oc , el principi d'exactitud ens ha obligat a 
acotar recursos i despeses, de manera que la previsió 
s'adequI al maxim possible ... Finalment, el principi 
d'unitat ele caixa s'ha aplicat exemplarment de punt en 
blanc, fugint de les habituals practiques, conegudes sen
se cap dubte per molts de membres d'aquest Parla
ment, les quals dispersen la centralització deIs paga
ments. Estant ajustats tots els ingressos a les despeses, 
la unitat de caixa, a més d'imposar-se per raons d'or
dre comptable, garanteix la intervenció de pagaments 
i, en conseqüencia, la impecable fiscalització. Pero, a 
la vegada, la major novetat deIs presents Pressuposts 
la constitueix la confecció d'aquests en base a progra
mes, vuH remarcar aquesta innovació. no soIs pel que. 
suposa de refinament tecnic i de major c1aredat, sinó 
perque és un compromís que va adquirir aquest Go
vern fa ara un any davant aquesta' Cambra, no hem 
d'oblidar que els pressuposts, que ara se sotmeten a 
la consideraCló deIs Srs. Diputats, són, en realitat, els 
segons que confecciona el Govern, ja que els Pressu
posts del 1983, malgrat que varen esser redactats per 
l'actual equip governant, no foren sinó l'oficialització 
deIs darrers pressuposts de l'etapa pre-autonomica, aixi 
mateix, s'ha d'advertir que són els segons pr.cssuposts 
de l'AutonomÍa efectiva, encara no de l'Autónomia ple
na, per raons obvies que no escapen al coneixement 
deIs membres d'aql!esta Cambra. Pens que és un avany 
notable que puguem presentar, ara i aquí, uns Pres
suposts de programes per moltes raons, el Pressupost 
de progTames implica l'ús de tecnigues pressupostaries 
que faciliten la consideració deIs objectius polítics en 
termes de costs economics, jo no sé si vos tes són 
conscients de la importancia, des del punt de vista de 
claredat política i pressupostaria, que suposa elaborar 
uns pressuposts en base a programes, essent les neces
sitats infinites i els recursos sempre escassos, l'acció 
política implica, necessariament, primer, optar per unes 
o aItres vies, i segon, establir l'ordre adequat de priori
tats, per comprendre eIs criteris que han dut a establir 
aquest ordre de prioritats, s'ha de cercar el denomina
dor comú a tates les activitats del Govern. Aquest ele
ment comú no pot esser cap altre que els diners, és 
per mitja de les assignacions pressupostaries aIs dife
rents programes que podran comparar-los i, en con
seqü~ncia, jutjar els criteris del Govern, és quasi bé 
impossible comparar, per exemple, la utilitat social d'un 
centre sanitari i una carretera, en canvi, la comparació 
sera possible si sabem quins diners dedicam als cen
tres sanitaris i quins diners dedicam a les carreteres. 
El Pressupost de Programes d'alguna manera homoge
nitza, per la seva possible comparació, qüestions hete
rogenies, permetent així una major transparencia de 
la política d'un Govern, amb aquesta tecnica pressu
postaria, en resum, configuram els Pressuposts, d'acord 
amb la seva vertadera dimensió política i facilitam al 
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Parlament un mill.or cont.rol i compreusió deIs Pressu
posts i, finallnenl, permetem que e ls dutadans, miljan
<,:ant els seus repr senl.ants. puguiu esbrinar el que in
teressa xealment de qualse 01 pre supost, la relació 
cost-eficiencia de l'activitat governamental. Uns Pressu
posts, Sres. i Srs. Diputats, no són un acte aülat de les 
Institucions d'una Comunitat, al contrari, és necessari 
referir-los a un espai, dins un temps i dins una societat 
determinada, amb aixo vull dir que una actuació pres
supostaria responsable haura de ponderar, necessaria
mcnt, la rcalitat socio-política sobre la qual opera, en 
conseqüencia, és logic que el moment de la presenta
ció deis comptes de la Comunitat sigui l'idoni per tal 
d'avaluar la situació economica de les nos1res illes, en
cara que només es tracti d'efectuar un «tour» d'horitzó 
sobre la nostra realitat económica. EIs esdeveniments 
del 1984, segons els diferents indicadors de que dispo
sam, pareixen configurar el present exercici, com un 
any de desenvolupament global i regular, encara que 
esta provist de connotacions posilives que fan 1'1" velu·e, 
en conjunt, un exercici favorabl i de relativa expans i6 
global, malgrat es rcflecteixin tendencie eetorial que 
condicionen la sortida de la erisí econbmica, quan no 
són indicadors d'una con tinuació de la recessió dins 
qualque aspecte concret, en primer lloc, i ates l'ele
ment fonamental del nostre desenvolupament, que és 
el turisme, aquest any ha produ'it unes osciHacions que 
van des d'una entrada important de visitants, per Pas
qua, fins a una recessió pel que pertoca al nivell d'ocu
pació hotelera enregistrats fins a la primera quinzena 
de juliol, per acabar amb un ban nivell d'ocupa<;ió en 
acabar la temporada estival. Per altre costat, l'augment 
del turisme de temporada baixa proporcionara, si es 
continua mantenint aquesta tendencia, una lleugera dis
minució del fenomen estacionalitat, dins aquest sector, 
s'han produ"it fets importants, com és la definitiva pre
sencia de les autoritats regionals i deIs estaments pri
vats del sector, dins els mercats emissors, en un intent 
a fi d'adequar l'oferta illenca a le noves moclalitats de 
la demanda, en aquest sentít hem d'apreciar, a més, 
l'áprovació de la Llei Balear d'Allotjaments Extrahote
lers, com un primer intent per m-deDar el sector j 
evitar que continul produint-se, que les xifres d'entrada 
de viatgers del 1984, reflecteixen en relació als índexs 
d'ocupació hotelera l'existencia d'una potent economía 
clandestina d'apartamens no legalitzats que provoca una 
competencia desleal dins el sector. Altres fets aprecia
bles han estat l'augment d'un nivell de despesa mitja 
per turista, la recuperació incipient del turisme nacio
nal i serveis oferits, així mate ix un fet a destacar que 
demostra el seny del es parts negociadores ha estat la 
signatura del Conveni Laboral que, com a aportació més 
significativa, suposa una vigencia de dos anys d)-lrant 
la seva aplicació, per acabar, els índexs creixents d'una 
inseguretat ciutadana constitueixen, ho hem de dir, 
avui per avui, la maxima preocupació del sector tu
rístic. A nivell general, han augmentat, encara que mo
deradament, -les matriculacions de vehicles, en un 10 %, 
i el consum d'energia en un 7 %, tanmateix I'augment 
del consum es fa pales a la venda de benzines i de 
derivats del petroli, amb un apreciable increment, res
pecte al mateíx període del 1983. De la mateixa manera, 
i aixó és negatiu, va augmentar el nombre d'expedients 
notarials de protestament, que comporta, també, un in
crement de la seva quantia en pessetes, junt amb una 
expansió de devaluació de pessetes per protestament. 
Per altre costat, l'índex de preu al consum situa les 

Balears com a cinquena reglO més cara d'Espanya, en 
un índex que se situava a 11'7 % en finalitzar novembre 
i que, possiblement, podra arribar al 13 % a finals 
d'any, atesa la forta tendencia a incrementar-se que 
s'enregistra a nivell oficial. D'aquesta manera, Balears 
se situaria entre 1'5 i 2 punts per damunt de l'índex 
les Canaries, el més baix d'Espanya, és de quasi 
3 punts; sense dubte com a conseqüencia de les 
ajudes fiscals compensatories que té Canaries i de 
les quals, Balears no en disposa. El moviment de mer
cadelies als ports de Balears ha generat, també, una 
lleugera tendencia cap a l'expansió, molt més palesa 
als ports integrats dins l'anomenat Grup de Ports de 
Balears, que al Port de Palma, que continua, ho hem 
de dir, canalitzant el 50 % del trafec total de merca
deries, si bé, presenta molt poca variació en relació 
al 1983. Referint-nos al problema de l'atur, s'ha d'avan
\(ar que el creixement que ha experimentat fins el mes 
de desembre és del 13'2 o/e, presentant una cota maxi-
111a en relació al creixement de l'atur juvenil del 25 '4 %, 
seguit del sector de la construcció, amb un 16'3 % i 
del ele serveis, amb un 10'3. No obstant, la distribució 
tant especial com sectorial deIs incrcments relatius del 
nombre d'aturats varia substancialment segons l'illa 
que es consideri i el sector economic que s'analitzi. 
Respecte al sector primari, les Balears han continuat 
patint un elCficit fort de pluges en relació al nivells 
que consideram mitjos normals, aquesta situació, en 
acabar el quart any consecutiu de sequedat, ha com
portat que les pluges caigudes, encara que represen
tin un alleujament important, no han arribat a un 
nivell desitjable, amb el conseqüent dany per a les 
collites, a les quals, exceptuant ]'excepcional collita de 
cereals, els nivells continuen essent molt baixos; d'oli
va, ha baixat la producció en un 30 % en relació a 
l'any 1983, essent també important ]a recessió deIs 
fruitals i e/s cultius industrials com és la garrova. Al 
contrari, les lleguminoses i plantes de pastura obtenen 
rendiments superiors en més d'un 10 %, als del 1983, 
segons les primeres estimacions, Respecte a la cabanya 
ramadera ha sofert un retrocés important com a con
seqüencia de l'absencia de pastures, a causa de la se
quedat i ha continuat suportant, durant 1984, minves de 
producció, fins al punt que han desapareguts els tradi
cionals excedents ]actis de Mallorca, a causa deIs sacri
ficis de ramat. L'avicultura i la cunicultura continuen 
estacionaries, en relació al 1983, detectant-se noves for
mes de producció en regim d'integració de les fahriques 
de grana, com a únic mitja capa~ de provocar la baixa
da del cost d'explotació. Pel que fa a la indústria s'ha 
detectat el fracas absolut deIs PIans Estatals de Re
conversió Sectorial pel sector de ]a sabata, prodult per 
la complexitat de la tramitació administrativa i deIs 
nivells d'exigencia oficial, una reconversió directa per 
la via d'amortitzar places laborals, suportant les em
preses el cost d'indemnització i renunciant als possi
bIes beneficis que el Reial Decret de Reconversió del 
1982 els atorga, malgrat tot, el sector ha augmentat 
la producció en un 30 %, que si es tras lIada a termes 
monetaris ofereix majors nivells, degut a circumstan
cies conjunturals, com són la pujada del dolar, que 
no pot fer-nos oblidar la complexitat de la crisi d'es
tructura que pateix el sector de la sabata, tot aixo 
ha propiciat l'augment de competitivitat d'aquest sec
tor balear a mercats com el nord-america, on ha pogut 
incrementar-se el diferencial de preus al nostre favor. 
Per altre costat, es constata l'enfonsament de les ven-
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des deIs nas tres fabricants al mercat nacional on la 
major agressivitat comercial i capacitat d'adaptació deIs 
fabricants de Llevant, ha despla~at a l'avan<; del flo
rent calc;:at balear. Per acabar, la construcció ha vist 
incremeniades les tendL:ncies ja observades dins l'ante
rior exercici, produint-se a la Ciutat de Palma una forta 
recessió de l'aclivital i un despla<;ament de les em
preses cap a al/res termes municipals, aixo de banda 
i a nivel1 general, exceptuant les diferencies normals 
de cada illa, els mesas transcurreguts del 1984, pareixen 
reportar un any ele contenció i de lleugera expansió 
localitzada respecte al 1983. Abans el'entrar en l'ana
lisi dels ingressos i despeses pressupostaries, és ine
vitable fer algunes consideracions sobre alIó que, sense 
dubte, constitueix el capítol més important del procés 
autonómic, la seva financ;:ació. Vost,es em diran que 
.'actual sistema de finan~ació de la nostra Comunitat 
Autónoma, constitueix un tema quasi obsessiu d'aquest 
Govern, pero, sense complexes, s'ha de dir que, efec
tivament, és una qüestió obsessiva que voldríem trans
metre, no sempre ho aconseguim, tot ho hem de dir, a 
les force s polítiques ele l'oposició. Ningú, mitjanament 
responsable, i sigui quin sigui el seu color polític no 
pot enfrontar-se al fet autonomic sense referir-se a allo 
que constitueix la seva font de financ;:ació, i un Debat 
Parlamentari damunt els Pressuposts constituirien una 
manca de seny radical si la Cambra no abordas i co
negués el motiu pel qual el nostre Pressupost té unes 
dimensions i no unes aItres, per qu~ el capítol d'jn
gressos arriba a uns nivells i no als que estarien d'acord, 
amb consonancia tant amb la nostra realitat econo
mica com amb les nostres necessitats, i comprenc que, 
per a les Sres. i Srs. Diputats, seria molt més cómode 
limitar-se a debatre i coneixer estrictament les parti
des pressupostaries, amb exclusió d'altres qüestions 
que estan precisament darrera aquestes partides; jo 
nj'imagin que peY a alguns membres d'aqucst Parlament 
el tema de la finan<;ació autonomica constitueix una 
qüestió incómoda, en la mesura que evidencia com
portaments poc grats per a aquestes illes per part del 
Govern de la Nació, per6 l'elemcntal sentit de la respon
sabilitat ens impedeix obviar uns fets que són aquí, 
condicionant no tan soIs el Govern, sinó el poble Ba
lear, l'Autonomia tota. De tota l'existencia del Govern 
de la Comunitat Autónom" i en quantes ocasions hem 
hagut de manifestar la nostra posició davant l'Admi
nistració de l'Estat, s'ha denunciat la insuficiencia, i 
fins i tot la incongruencia del sistema de finan¡;:a
ció de les Comunitats Autónomes en general i, en 
particular, de l'aplicació d'aquest sistema a la Co
iImnitat Autónoma de les Illes Balears, penalitzada 
fins límits insostenibles, per l'elevada renda per ca
pita i l'actual déficit en el nivell de prestació deIs 
serveis públics en el nostre territorio Les deficiencies de 
l'actual sistema de finan"ació autonómica provenen, no 
tant de les possibles manques de normativa legal. com 
:sobretot de la interpretació abusiva, parcial i discrimi
'natoría que d'aquesta normativa legal, Constitució, Es
tatut i LOFCA, ha fet el Govern Central. contra tota 
logica i negant, en ocasions, fins la mateixa evidencia 
deIs fets i, basta dir que, en determinats casos, les 
dotacions pressupostaries transferides ni tan soIs bas
taven per a cobrir els compromisos ja contrets per la 
propia Administració Central. L'actual sistema de fi
'nan"ació es mostra insuficient, principalment, per dos 
'motius, primer, la finan¡;:ació de la inversió nova que 
'es canalitza, exclusivament, mitjan¡;:ant el Fons de Com-

pensació Interterr.itoríal, que, com és evident, penali lza 
fins límits inverosímils les Balears, com a conseqü~n
cia, una vegada més, de la seva elevada renda pe1' 
capita, sense que, pel contra1'i, la ponderació de la 
variable insulariLat, tengui gaire incidencia, hem d'ad
vertir que tant l'Estatut d'Autonomia com la LOFCA 
permeten la finan;;ació de les despeses d'inversió via 
percentalge de participació, assenyalar que el mctode 
a seguir per a la discriminació del pen.entatge tindra 
en campte tant els casts directes com els costs indi
rectes deIs serveis, aixi com les despeses cl'inversió que 
corresponen. L'Administració, amb una interpretació 
restríctiva i, en ocasions, absurda d'aquest precepte 
inclou únicament la denominada inversió de reposició, 
canalitzant tota la inversió nova mitjan;;ant el Fons de 
Compensació, és a dir, i com assenyalava el President 
de la Comunilat Autonoma davant aquesta Cambra, el 
Fons, contemplat a la Constitució com un mecanisme 
per disminuir eIs equilibris territorials, amb unes va
riables que apunten a una dist1'ibució solidaria, es des
naturalitzen en la seva aplicació, destinant-se, exclu
sivament, a finan;:ar la inversió nova de les competen
cies assumides. Resumint, la inversió nova que puguin 
fer les Comunitats Autonomes no té res a veure amb 
les deficiencies d'infraestructura de que adoleixi la 
Comunitat, sino que és conseqüencia del nivell de ri
quesa de la Comunitat, amb la paradoxa, a més, que 
quan més vagi dirigida aquesta inversió a aixecar el 
nivell de renda deIs habitants de la Comunitat AutO
noma, quan més riquesa directa i indirecta generin 
aquestes inversíons díns una Comunitat, menys sera la 
dotació al Fons de Compensació Interterritorial en els 
propers anys. Les vies de solució d'aquest problema, 
repetidament apuntades peI Govern Balear, són múlti
ples, la inclusíó de la inversió nova, en tot o en part, 
el cost de percepció deIs serveis i, per tant, en el per
centatge, la qual cosa autoritza l'Estatut i la LOFCA, 
en definir el cost de percepció deIs serveis com la 
suma deIs costs directes i indirectes, així com les des
peses d'inversió que pertoquin, de manera que fins i tot 
dins el període transitori de fin anc;:ació , les despeses 
d'inversió nova, a efecte de competencies assumides, 
puguin integrar-se en el cost efectiu, en el cost efectiu 
del servei i en el percentatge de participació, i, per 
suposat, no existeix cap inconvenient, per integrar-se en 
el percentatge de participació, previst a l'article 13 de 
la LOFCA, dins la seva fase definitiva, fase que ente
nem que ha d'entrar en vigor, una vegada s'ha culmi
nat practicament el primer 'període del procés de trans
ferencies, com es va manifestar a la darrera reunió de 
la Comíssió Mixta. Una altra via possible de financ;:ació 
de la inversió nova, a més de la ja aplicada profusa
ment en el Fons de Compensació Interterritorial, seria 
la implantació del Fons d'Anivellació deIs Serveis MÍ
nims, previst a l'article 158 de la Constitució, el mateix 
que preveu el Fons de Compensació i fins ara ignorat 
per l'Administració Central. Una darrera fórmula, ja 
comen<;ada a posar a practica per l'Administració Cen
tral, davant l'evidencia deIs fets, és la celebració de 
convenis específics per a la finan¡;:ació compartida de 
projectes conjunts, executats per ambdues Administra
cions, solució que en part resol el deficit del financ;ació, 
pero que evidentment hipoteca la nostra Autonomia, 
convertint-nos en demanants perpetus. Segon, el siste
ma del cost efectiu del servei, en el moment de la trans
ferencia, que serveix de referencia del percenüttge ini
cial de particípació, consagra el segur deticit en el ni-
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veD de prestació deis serveis públics a les nostres illes , 
sense havent-se previsl l'apücació deIs mecanismes cor
rectOl"S en el fu tur deis esmentats def"icll , el principi 
del qual s/ha partit per a la valoraci6 deIs traspassos 
ha estat el que es Lransfereixi a cada omunitat Auto
noma els sel'veis corresponents en la situaci6 que s 
trobin, en el DlomenL de la trallsfcl" ncia, deixanl per a 
Wl momenL posterior, o aLmenys aixi> espc.;ram, la 01'

recció d Is dvflcils sectorial que es produeixin, mit
jants:ant l'aplicació dels sis lemes de costs mitjos, 
costs estandars o de la dOlaci6 d'assignacions que 
garanli lúl1 un nivell núnim en la presta i6 déls ser
veis públics fonamentals en tot el len'itori Espanyol, 
segons estableix l'arricle 158 de la Conslitució. Aquest 
metode d valoracló, la legalitat de! qua! no es posa 
en dubte, ha posat, tarunateix de roanifest, el baix ni
veU, él vegades ín[im, deIs serveis públic que l'Estat 
ve ola prestant a les nostres illes, siluanl-se, en la ma
joda deIs casos, nO tan sois per davall de la milja, 
sinó tan soIs sen e arribar al nivell mínim constitu
cional; basta dir que la valoració del percentatge per 
al pre 'en l any 1985 és dt:: 3.900 mUions d pe setes, que 
correspon als scrveis transferits enfront d'un total na
cional de 489.664.000, qu tan soIs representa a la pal"
ticipació ele In C !l1w1itaL Autonoma el 0'75 %, i si 
consideram que la no tra població de drel, no ja la 
ele fet, se siLua voltant 1'1'8 %, que el 110 lre esf01~ fis
cal representa aproximaclameol ]'1'9 % del t tal na
cional, la noS 11'< xitra de parlicipació, com a conse
qüen ia del serveís lr~m ferils, hauria de ser més d ) 
doble de I'aclual. ,en altres termes, ~ambé s poL 
considerar des d'una aItra optica, que l' Estat ha ven
gut prestant a les nos tres illes uns serveis públics a un 
nivell inferior al 50 % de la mitja nacional, situant, ho 
hem de de dir, a les n sll'es lUes en ds coniins de 
l'Adm ínistració olonial. Aqucst maleix c1eficil en la 
prestació i, per tant, en la valoraci6 dels serveis públics 
presta ts fins ara p er l'Estat; és, per aUra banda, una 
de les causes que la 110stra Comunitat no hagi pogut 
accedir a les cessions de tribu ts, ja 'que amb el nostre 
clev3l esfol~ fi cal, s'adjunta aquest baix nivell de pres
tació de l serveis públics, el qual revela el gran exce
dent qu.e la b< lan~a fisca l de les Balears representa 
enL:ront de l'E taL. om a dades assenyalaré que la 
recaptació del darrer any, per imposts estatals, supera 
els 50.000 milions de pessetes i que d'ells, el Govem de 
la Comunitat Autonoma únicament rep, procedent del 
Pressup st el )'Estat, 8.000 miljolls, diferencia que es
liman obrepas a ampliamenL els límits d'una solida
ritaL ben enresa j que ens situa en molt ele erveis 
púbJics, molt a prop de l 'ab oluta carencia . A més el'jn
suficie.nt i parcial. l'actua J si cerna de ñnanciació és 
mar adament centra li ta, so tJnetenL a l es Comuni tats 
Autonomes a una contínua dependencia de l'Adminis
tració Central, d'una part en el percentatge de parti
cipació no s'inclouen les transferencies corrents i de 
capital, que es donen en quantia i forma totalment dis
creccionals i am.b un caracter acsolutament finalista, 
fjns i tol nomif)atiu per part de l'Aclministraci6 Cen
tral. també la Comunita l Autonoma va pIantejar, .ia 
des del principi, la necessitat d' inclcure part d 'elles, 
almenys, en els acoxd de transferencie ' i d'inslitu
cionalilzar, pe!" a la resta, rnccanismes de d istribuci6 
que garantissin les dotacions economiques correspo
nents, també en aquest cas s'ha tengut la callada per 
resposta, ele manera que, per posar un exenlple, els 
fons corresponents al pagament de les pensions de veTls 

i malalts no es troba en absolut garantit, una vegada 
més I'Estatut, la LOFCA i la metodologia promouen la 
seva inclusió en el cost efectiu deIs serveis, i altra ve
gada més, l'Administració Central interpreta que no 
estan incIosos 1, arnés d'aixo, no creen mecanismes 
altematius. Discreccionalitat, ido, de l'Administració 
Central que ulililza amb dubtosa consLilucionali tat 
aquesls fons i els repar teix segons el seu propi criteri, 
i dependencia total de les ComwlÍtals que diIicilment 
podeD indentificar-se, en aquest cas, amb el concepte 
d'Au lonomia. D'al tra banda i coro a conseqilencia d'aixo, 
j ust existeix finan<;;aci6 auLon mica per a les despeses 
de les nomines de personal, les desp ses corrents i la 
mínima parl d'inversió de repasic.ió, la rvsta de la fi
nan~ació es concedeL'C. previa juslificaci6 de! seu destí, 
projecle a projecte, en el cas de les inversions noves 
del Fans de Compensació, o bé fjl1an~des mitjan~t 
convenís amb l'Estat. 1 de manera ab olutament dis
creccional ,en el cas de les subvencions, amb la qual 
cosa l'economia de despeses de les Comllnitats AutO
nomes es practicam.ent nuHa i si l'autonornía financera 
és la millar mesura de l'autonomía política, hem de 
concloure que moIt poca en tenen les Comunítats Auto
nomes, perque el que es pot demanar almanco en l'au
tonomía financera és no ja una autonomía en l'ingrés, 
de que evidentment no disposam, sinó almenys una 
autonomía en la despesa, en la qual les subvencions 
.finaIistes, el pagament de justificar í la provisió de 
fons, previa entrega del projecte, són l'antítesi de l'Au
tonomia. Pareip: Uria paradoxa, pero evidcntment, l'Ad
ministració Central aplica a les Comunitats Autonomes 
criteris moIt més centralistes deIs que aplicava l'antiga 
Adrninistració, als seus propis serveis períferics. Una 
altra fallida de l'actual sistema de financ;:ació alltonO
mica fa referéncia a la seva manca d'automatlsme, 
aquesta manca d'automatisrne és evideni: en les sub
vencions per la seva, ja denunciada, discreccionalitat, 
i en el fons, en les dotacions del Fons de Compensació 
Interterritorial, que, en el cas de Balears, en lloc d'aug
mentar, disminueixen, no ja en pessetes constants, sin6 
en pes se tes corrents i en la gens despreciable xifra de 
500 milions en el darrer any. Pero l'Administració Cen
tral, a més, ha desvirtuat l'automatisme en la revisió 
de la finan;;ació anual, quant al percentalge de partid
pació, la fixació del qual venia es1"ablert a l'Estatut i 
a la LOFCA, precisament, per garantir aquest auto
matisme. Aquestes normes legals i la seva propia me
todología ha establert per al 1985 el percentatge de 
participaeió, no en base als ingressos, sinó en l'incre
ment estimat de despeses molt inferiors als d'ingressos, 
la qual cosa produeix una manca del denominat efecte 
financer de l'orclre del 10 %, concIoent els importants 
augments experimentats a la pressió fiscal dintre del 
darrer any i els que es produiran dins el present, és 
destinara exc1usivament a finan¡;ar la seva practica to
talitat les competencies residuals de l'Estat, havent de 
contentar-se, les Comlmitats Autonomes, amb unes re
visions mínimes, de l'ordre del 7 %, que difícilment 
cobreixen els increments vegetatius de despeses i, evi
dentment .. impedeixen qualsevol millora al nivell de 
prestació deIs serveis i competencies assumides. Aquest 
darrer automatisme ha estat negat, a més, respecte a 
la part deIs costs corresponents als serveis centrals, ja 
que la darrera Llei de Percentatge del 1984 recorre a 
l'aplicació de la quasi oblidada LIei de Procés Auto
nomic, resta de dubtosa constitucionalitat de la LOAPA 
per transferir, únicament, els credits pressllpostaris del 
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fW1Cionari deIs serveis centrals, efectivament transpas
sats i deixant sense dotar la part de cost central corres
ponent a vacants, per la no acceptació deIs funcionaris 
central s del seu tras11at voluntario Aquesta falta de do
tació per financ;;ar els serveis centrals, corresponent a 
transfeI'encies, és causa i motiu, en gran part, de les 
deficiencies d'organització que encara s'observen a l'Ad
ministració Autonoma. Per últim, l'actual sistema de 
finan<;ació nega a les Balears, tota autonomia d'in
gressos, per no poder accedir a la cessió de tributs i 
tenir mol! limitada, al nostre judici, les possilibitats 
d'establir imposts propis, at~s el molt elevat esfor~ 

fiscal deIs ciutadans de les nostres i11es. La política .. 
del Govern, com ja assenyalava el nostre President, ha 
estat la de requerir la cessió de tributs, en la forma 
prevista a l'Estatut i a la LOFCA, com ha estat, evi
dentment, l'ofertada pel Govern Central, amb caracter 
general; com és sabut, Balears és l'única Comunitat 
Autonoma sense llei específica de cessi6 de tributs, i 
per que? Simplement perque el Projecte de Llei, ela
borat pel Govern Central, condicionava l'entrada en vi
gor de la LIei al compliment d'una condició, que en el 
cas de Balears, probablement mai arribara a complir
se, de fet. A més, les lleis específiques aprovades per 
la resta de les Comunitats Autonomes, només han en
trat en vigor a set d'aquestes Comunitats j, a més, per 
les raons que exposaré, amb efectes negatius. La con
dició que deia, no prevista a l'Estatut ni a- la LOFCA, 
consisteix que la cessió entri en vigor quan el cost deIs 
serveis tranferits iguali o superi el rendiment deIs tri
buts cedibles i, donada l'alta pressió fiscal balear i el 
baix nivell deIs serveis públics estatals, possiblement 
aixo mai no arribi a produir-se. Ja el desembre ele l'any 
passat es va exposar a la Comissió Mixta la proposta 
ci'alternativa de la reprcsentació balear, consistent bé 
en una cessió parcial, bé en el compliment simple 
del mandat estatutari de cessió de redimé'nt, liquidant, 
a final d'any les diferencies que puguin produir-se en
tre la recaptació per tributs cedits i les assignacions 
pressupostaries de l'Estat a favor de la Comunitat. Un 
pic més, l'Administració Central no ha fet cas a aques
tes propostes del Govern Balear, que, s'ha de dir, res
pecten plenament la legalitat. En resum, la Comunitat 
Autónoma de les Illes Balears s'enfronta al fet que, 
havent culminat la primera fase del seu procés de 
transferencies, és a dir, havent assumit les mateixes 
competencies de la resta de les Comunitats Autóno
mes de l'artiele 143 de la Constitució, té un percen
tatge de participació negatiu, ja que la recaptació del 
nostre territori per tributs cedibles és molt més supe
rior a la valoració deIs serveis traspassats; una ve
gada més, l'elevat esfor<; fiscal i els nivells ínfims de 
prestació deIs serveis públics per l'Estat es posa de 
manifest, obligant, a judici nostre, posar-se en fun
cionament el Fons d'Anivellació de Serveis Mínims per, 
precisament, anivellar l'esmentada percepció deIs ser
veis públics a tot el territori nacional. Una segona con
sideració, respecte de la cessió de tributs, fa referen
cia al seu rendiment, que juga com a percentatge 

-negatiu que la resta del percentatge de participació, en 
conseqüencia disminueixenels recursos a obtenir a par
tir de l'aplicació d'aquest percentatge damunt la base 
de ca1cul, base de dllcul que són els imposts no 
cedits per l'Estat, com ja hem dil. Si el ritme de varia
ció del rendiment deIs tributs cedits fos més elevat 
que el d'aquesta base de calcul, la Comunitat Autano
ma obtendria recursos acceptables, pero, en cas con-

trari, veuria disminuida la seva capacitat financera pel 
fet d'haver introdult, dins el mecanisme, el rendiment 
deIs tributs cedits. Aix6 és un contrasentit i consti
tueix W1a desincentivació contra l'eficacia recaptatória, 
segons aquest sistema, a les Comunitats Autünomes els 
convé no augmentar més el grau de compliment en 
la recaptació deIs imposts cedits. Per últim i per fina
litzar amb aquesta qüestió deIs tributs cedits, es fa 
preveure la próxima implantació ele l'IVA i la necessa
ria compensació a les Comunitats Autól10mes per la 
perdua de les actuals figures impositives que quedaran 
absorbides per aquell, bé mitjan~ant una participació 
en el rendiment de l'IVA, bé mitjan<;ant la cessió d'al
tres figures impositives. ES, al nostre juelici, inajor
nable el replantejament de tot el sistema de finan~a
ció de les Comunitats Autónomes, tenint molt en 
compte, els principis constitucional s i estatutaris que 
fins avui no s'han prod1.Üt i introduint les correccions 
que siguin pertinents en el mecanisme de finan~ació 
i normes que el desenvolupen. El sistema a dissenyar 
ha de complir, a judici nostre, els següents requisits: 
Primer, suficiencia financera, la finan~ació ha de co
brir els serveis públics fonamentals al mateix nivell a 
tot el territori espanyol, ineloent-s'hi la totalitat de les 
despeses derivades ' de la prestació del servei i, en 
particular, la.inversió nova, les subvencions i les trans
ferencies. Segons, anivellació, les desigualtats que es 
produeixen en el nivell de prestació deIs serveis pú
blics es compensaran a través del Fons de Compensa
ció Interterritorial per al cas de les inversions i pel 
Fons de Garantia elel Nívell Mínim per a les despeses 
corrents. Tercer, autonomia, les Comunitats Autónomes 
hauran de disposar de plena aulonomia de la despesa, 
eliminant l'Estat els actuals controls que té establerts 
mitjan<;ant situacions finalistes, pagaments a justificar, 
justificació d'e.xecució de projecte, etc ... , etc... el sis
tema de finan~ació s'haura de basar en el percentatge 
de participació i en la cessió ele tributs estatals, reser
vant-se per a casos molt específics, les subvencions de 
caracter finalista que eliminen l'au10nomia financera. 1 
quart, automatisme, la financ;ació haura de ser revi
sada anualment de forma automatica, havent per aixo 
d'eliminar tots els mecanismes recluctors ele l'efecte 
financer del sistema del percentatge. 1 cinque, amplia
ció del sector públic autonom, en el cas de Balears, 
l'Administració Autónoma, amb prou feina, representa 
ellO % del sector públic, percentatge total que es tro
ba encara molt enfora deIs pesos espedfics que els 
Governs Regionals representen a al tres pa"isos del nos
tre entorn socio-económico A curt termini el sistema de 
finan<;ament s'hauria de basar en els plantejaments se
güents: finan~ament de la totalitat de les despeses de 
les competencies assumides, via percentatge elefinitiu 
de participació en els imposts estatals no cedibles, una 
vega da canelos, practicament, el procés de transferen
cies, i aquest percentatge s'ha d'establir d'acord amb 
l'artiele 61 de l'Estatut i en el 13 de la LOFCA, és a 
dir, el coeficient de població, el coeficient de l'esfor~ 
fiscal, l'IRPF, l'aportació de la Comunitat Autanoma 
a les carregues general s de rEstat, la relació ínversió 
de la renda real per a habitants de la Comunitat res
pecte de la resta d'Espanya i el major cost mitja deIs 
serveis socials í administratius de la Comunitat a causa 
de la insularitat, l'especialització de l'economia i les 
notables variacions estacionals de l'activitat productiva 
d'aquesta. El finan~ament via percentatge hauria d'in
cloure la totalitat de les competencies transferides per 
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l'Estat i de les despeses que se/n deriven, és a dir, 
incloent-hi inversions noves, subvencions i transfertm
cies, j un lament al percentatge s'haulien de cerur 1 
rendiment deis tnbuts susceptibles de e ssió, eose que 
el major esfor/s fiscal, per a aquests tribuls , significas 
una minva del percentatge, ni encara manco un per
centatge negatiu, com succeeix ara. Les diferencies, en 
el nivell de prestació de serveis i d'esfor¡;: fiscal sortl
ríen a través del Fons de Compensació o del Fons de 
Garantia de Nivell Mínim; partint de la base que totes 
les Comunitats han culminat, en un grau mínim, el 
procés de transferencies estatals, s'hauria d'afectar, per 
a cada Comunitat, el rendiment deIs tributs cedibIes 
a aquest llindar mínim, i la resta s'hauria de finan<;ar 
mitjan<;ant el percentatge, en aquest cas, els excedents 
o els defícits per a recaptació per tributs cedits aug· 
mentarien el fons d'Anivellació i de Compensació. Paso 
sant ja a l'anulisi del Pressu posl, s'ha de dir que el 
Pressupost de la Comunit.a t utonoma, per al 1985 es 
presenta anivellat i asccndcix a un:l quantia global de 
11.055.599.296 pessetcs als eS laLs d'ingresso i de despe
ses, la qual cosa suposa una precisió positiva respecte 
del total pressupostat a l'exercici anterior del 50 t)·o, 
amb un augment real de 3.721.000.000. Hem de desta
car que aquesta quantia es veura incrementada durant 
el desenvolupament de l'exercici pressupostari, ja que 
a la darrera sessió de la Comissió Mixta el Govern Ba
lear assumí un paquet important de transferencies es
tatals, algunes de ies quals tenen un muntant econo
mic considerable, com són IR YDA, Obres Hidruuli· 

. ques, Ports i Hospital loan Mal'ch, entre d'altres. Ates 
aixo i per raons lógiques de periodificacló pressupos
taria no s'inclouen dins aquest Projecte de Pressupost, 
pel' la qual cosa hi quedaran paulatinament incorpo
rades, a mesura que apareixin publicats en el Bolle· 
tí Oficial de l'Estat, el Reial Decret de Transferencies 
que la Comunítat Autónoma assumeix de l'Estat. Pas
sant a detallar les principals magnituds de l'estat d'in
gressos del Pressupost, cal dir que els ingressos per 
taxes i per altres conceptes de prestació de servei as
ccndeixen a 1.122 milions de pessetes, la qual cosa 
suposa el la % del total de l'estat d'ingressos. EIs in· 
gressos per a transferencies corrents ascendeixen a 
5.755 milions, el 53 % del total d'ingressos de la Co
munitat, i aquí hi destaca la participació en els ingres
sos de l'Estat, per un import de 3.964 milions. L'alie
nació d'inversions reals comporta uns ingressos de 356 
milions, la qual cosa suposa el 3 % deIs ingressos. Les 
transferencies de capital ascendeixen a 2.177 milions 
de pessetes, el.20 % del total de l'estat d'ingressos, 
amb Ia composició deis quals destaquen els convenis 
amb l'Estat per al finan¡;ament d'obres conjuntes per 

·.un import de 1.006 milions. La variació de tipus finan· 
cer, no arriba a 1'1 .% del pressupost, ja que s'ingres· 
sen, per a aqueix concepte, 62 milions de pessetes, i 
he de destacar l'impart de la variació dels passius fi
nancers amb 1.450 mílions de pessetes, el 13 % del to
tal del pressupost d'ingressos, capítol que reflecteix 
l'endeutament previst per al 1985, mitjan<;ant l'emis
sió de deute públic per a aquest impost, a causa de 
l'insuficient sistema de financament de les Comunitats 
Autonomes, les característiq~es del qua! ja han estat 
detallades. Al comen<;ament d'aquesta exposició, ad· 
vertia que la innovació tecnica principal de repercus· 
sions polítiques importants era la d'elaborar els pres
suposts en base a programes, perque és important 
analitzar aquesta innovació pressupostaria i ponderar-

ne l'abast del significat. Hem passat d'un sistema d'as
signació de recursos als serveis, en base a criteris de 
necessitat del servei, a un altre pressupostació més 
racional, ja que es d.efioeLxcn clarament els objectiu , 
els mitjans nccessaris pel' aconseguir-lo i les accions 
que es duran a term , tol expressaol el!'; resultaLs a 
obtenir, a més d'aixo la contecció de! Pla ECOOQmic 
ltegional d Balear a l1sell, alxl mateL'i., introduir 
una logica pre supostatia b sada en objeclius i ' 0 pro
grames d'aetuació, la implantaeió d'aquesta nova es
tructura en el pressupost del 85 ha de proporcionar, 
sense dubte, una experiencia positiva per millorar el 
procés d'elaboració i execució del pressuposts per a 
exercicis futurs; amb tot, el Govern és perfectament 
conseient que haura de perfeccionar la tecnica progra
matoria en el doble aspecte d'assignació de recursos i 
en el de gestió i control, mitjaw;anl un sistema comp
Lable per programe , pero el lel que 'l fi d'evitar dis
torsions i perdua de Lransparencia s'hagi adoptat una 

Slruclun1 que manté la c1assificació eco.1lomica exis
lent, no significa, de cap man ra, una perpetuació, 
simplcmcnt més laborada d~ les tecniqu' set,'1lides él 

exercicis passats, la classificació per prognunes supo
sa una desgregaeió de la classificació funcional, i eom 
veureu a continuació, Srs. Diputats, s'ha produ'it un 
canvi qualitatiu de rellevancia especial en les tecniques 
pressupostaries assumides pel Govern, d programa, 
unitat basica de classificació en aquest Pressupos t, és 
eiI conjunt coher nt cl'activitats que transfol~ma els 
mitjans en resultats, si conside.ram l'Admini tl'aci6 om 
una funció de producció, en el programa entren div~r
sos factors o miLjal1s, personal, material, elC.... i sur
ten producles o resuJ lat , expedienL , obres, eLe. Cada 
programa persegueix un o més objeetius, quanUfieals 
¡ que constituelxen, precisamcnt la seva finalilat, els 
programes de cada Conselleria o uní tal org3nica s' r
denen i es da sifiquen d'acord amb una eSlructw'a, ls 
criteris d'elaboració deIs quals són basicament dos, re
lació ordenada de les competencies proples o assumi
des per la Conselleria i jerarquització del nivell de 
programes d'acord amb el major o menor grau de 
desgragació de les aetivitats que el componen a efec
tes d'unificació de criteris amb l'elaboraeió i presen
tació del Pressupost, hem de tenir en compte que 
s'han definit, únicament, dos nivells, programes segons 
compet?mcies asswnides, nivell al qua! es vinculen els 
cl'edits pressupostaris i sub-programe I en els casos en 
que igui necessari per élconseguir una major transpa
rencia en les actuacions. En el tom clnque, d'aquests 
Pressuposts, s'hi presenten els reswns de tots els pro
grames que comprenen el Pressupost i al qual es de
tallen els obJectius, que recullen de manera breu i 
precisa els objectius generals que es pretenen aeon e
guir en e l periode de temps a qu~ es refereix el pro
<Trama, í aixo a tres nivells, un lúvel) mínim que as
sen. aja I.'objectiu que e ll'acta d'aconseQ"u ir en la 
pressupostació el · 1 programa a aquest nivell d'estalvi, 
un nivcll proposaL d'objectius, reflex de ]'optim d'ob
jectius a aconseguír amb la dotació de recursOs pres
suposats en aquest nivell i un nivell maxim que c 11-

tcmpl i tots Is objectiu possi les a a solir en la do
tació pressup slaria rnaxima del prOgrama. Les activi
tat , amb la qual cosa s'expres a quina sera l 'aetuaci6 
de I'Admini stració de la Comuni tal Autonoma de les 
IIles, per aconseguir els objeetius proposats a cadascun 
deIs tres nivells. EIs mitjans, especificaeió deIs mit
jans necessaris per obtenir els objeetius proposats i 
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quantiticació de recursos necessaris per a cada nivell 
d'objectius proposats i els resultats, definits de mane
ra operativa, a ti que es pugui comprovar el grau d'exe
cució i el 'efIcacia e1el prugrarna, fe1aboracló e1'aquesLs 
Pressuposts per programes subministren, com heu po
gut comprovar, Sres. i Srs. Vlputats, una informaclo 
molt superior a la que Olería el pressuposl lracl1cion¿¡l, 
sigui a nivell global, sigui a l11vell desgregat. AqueSl<\ 
iurormació sobre, sobre activitats, objectius, m.itjans i 
rt:sultats és la que vos ha permes, sense cap dubte, 
el plantejament d'esmenes, en lermes, i no esmenes, 
en termes i nomenaments ben diferents a la d'exercicis 
anteriors, ja que clisposau d'informació que abans no 
hi havia, Si consideram ara la composiclÓ deIs... re
sulta el 'desglossament següent, en despeses de perso
nal, 3.167 milions de pesseLes, la qual cosa suposa, su
posa el 28 % del Pressupost de Despeses, mentre que 
la compra de béns correl1ts i de despeses de funciona
mem ... que assoleix el 10 % del total de ([espeses pre
vistes. Arnés, l'atenció al pagament d'inte¡'essos ocupa 
una quantia de 299 milions, que en termes propercen
tuals es tradueix en un 3 % del total del Pressupost 
de Despeses. El capítol 4, transferencies corrents, su
posa una quantia de 1.235 milions de pessetes, amb un 
11 %. Quant a les operacions de capital, l'esquema de 
despeses se subdivideix d'aquesta manera: 4.611 mi
lions d'inversions reals, el 42 % i 620 milions en con
cepte de transferencies de capital, la qual cosa suposa 
el 5 % del total de despeses, a la qual s'ha d'afegir un 
percentatge inferior a 1'1 % que correspoa a la varia
ció d'actius financers amb 53 milions de pessetes i de 
passius financers amb 91 milions. Aquesta delimitació 
del pressupost suposa la quantificació en termes d'uni
tats monetaries de la política de despeses del Govern, 
reflex de les línies de política económica del Govern 
Autónom. Parlar de política económica a un Parlament 
Autonómfc podria semblar un absurd, si tenim en 
compte la reserva que fa la Constitució a favor de 
l'Estat, per aItra banda, ni per raons competencials ni 
per la mateixa naturalesa i configuració del fet auto
nómic espanyol, no es pot parlar de política económi· 
ca referida a les Comunitats Autónomes. Amb tot i 
amb aixó no convé d'infravalorar la incid(!ncia que po
den arribar a ten ir els comportaments autonomics so
bre la marx a de l'economia, aquests possibles compor
taments diversos són els que, en definitiva, diferencien 
les opcions que s'ofereixen a nunbit polític, en efec
te, una Autonomia que propicia una despesa i un de
ficit públics, que crea nous impots, que recarrega els 
existents, que dissenya un sector públic poderós i que 
dedica la majar part del Pressupost a rlespeses cor
rents i de funcionament, no és igual a aquella altra 
Autonomia, la mosofia i la practica de la qual, apun
ta contrariament a la contenció de la despesa, a la 
prudencia fiscal, als plantejaments subsidiaris en ma
teria de sector públic i en l'administració deIs doblers 
públics, amb criteris essencialment inversors. De fet, 
dins el panorama autonomic espanyol es poden con
templar aquestes concepcions diverses que són a la 
base del pluralisme de la nostra societat política i és, 
precisament, el costum que tenen les oposicions sol
vents de presentar Pressuposts aIternatius el que per
met a l'electorat calibrar que podia ocórrer en mate
ria d'imposts, en materia d'inversions, en materia de 
despesa i prioritats, si l'oposició fos al poder. Ido bé, 
els Pressuposts que hem ofert a l'examen i a la con
sideració de la Cambra iHustren moIt mIllor que les 

paraules que jo pugui pronunciar, la filosofía que ins
pira el Govern en materia económica i que, prioriUl
riament, apunta a la Cl eaeió d'un marc de clisposicions 
i d 'actuacions que eontribueixin a l'av<1l1(;ament i el 
sosleniment de l'activitat economica balear. Esquema
ticament, els grans eixos de l'acció economica del Go
vern són els scgüents: especial es[on;: inversor que as, 
soleix el 47 ')-1) del Fressupost, per part del Govcrn i 
amb els objectius delimitats clarament; suplir les ck
ficiencies d'infraeslructura de tota casta que les Illes 
Balears pateixen com a conseqüencia de l'esca~ esfor; 
inversor que s'ha realitzat entre nosalLr~s i crear un 
suport adequat que canalitzi i agilitzi l'esfore;: deIs nos
tres sectors d'activitats eeonómiques i que es basi en 
una política viable i d'equipaments diversos que per
meLÍn de fer-la i no oblidar mai les invt:l'sions neces
saries en materia social, centres assistencials, depor
tius, culturals, etc.... que augmentin la dotació deIs 
serveis als sectors de la població manco protegits ¡, 
per tant, més necessitats de l'ajuda de rEstat. Foment 
general de l'activitat economica, els eixos d'actuació 
primordial consisteixen a promoure el nostre sector 
económic amb major capacitat de geneml ocupació, 
com és el Turisme i a mantenir una atenció especial 
en la compensació als sectors més endarrerits del nos
tre cntorn econ6mic, com és l'Agricultura, amb una 
aportació al PIB de Balears que escassament supera 
el 3 %, i com és la nostra indústria amb problemes 
greus de reconv~rsió del calc;at, en mobles, a les dras
sanes i el perjudicat sector del comen;:, on arrelen la 
major part de les nostres petites i mitjanes empreses 
i que es troba fortament endeutat i sotmes a la com
petencia creixent que plantegen les grans superfícies 
de venda que tenen una gran transcendencia sobre el 
nostre ... mercat consumidor. Política fiscal autonómi
ca, en consonancia amb aIlo que ja s'ha repetit, aques
ta és una part fonamental de la nostra actuació, con
sisteix a no aplicar un instrument de política fiscal 
COlll pot esser la creació d'imposts nous o el recarrec 
deIs estatals, perque entenem que des deIs organismes 
de l'Estat ja hi ha una pressió fiscal excessiva que 
fins ara no han tengut cap traducció directa en la 
reactivació de la nostra economia, perque el Govern 
Balear considera que el foment de l'actuació i de la 
iniciativa empresarial és l'únic mitja de sortida de la 
crisi i que quaIsevol actllació que contribueixi a crear 
condicions que suposin un rellam;ament de l'economia 
al sector privat, encara que sigui per via passiva, ja 
és una aportació important que resulta beneficiosa 
per a tota la societat, per aixo el Govern considera que 
la seva actuació és acceptada doblernent, ja que la 
seva política se centra en tres eixos fonamentaIs: con
tenció de -la despesa pública consentiva, esfor<; inver
sor creixent i no utilització deIs ... fiscals per aconse
guir la reactivació. Un aItre punt seria la fínane;:ació al 
sector públic autonomic sense apeHar al credit privar. 
les emissions de deute públic que ha efectuat i que 
planeja de continuar fent la Comunitat per a finan
c;:ar les inversions integrades als Pressuposts anuals 
encaixen dins e1s coeficients oficial s que s'estableixen 
per les Caixes d'Estalvi, així s'aconsegueixen aquests 
dos objectius addicionals importants: mantenir l'ofer
ta moneHlria a disposició del sector privat de les Ba
lears, als seus nivells adequats i aconseguir que el ni
vell d'estalvi generat a les IIles que nodreix aquests 
coeficients no es destini totalment a l'emigració de ca
pital cap a aItres indrets, cosa que fins ara ocorría. 
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únicament, em resta ara exposar davant vosaltres el 
programa d'inversíons i d'actuacions prioritaries que 
es contenen als Pressuposts presentats pel Govem. En 
relació als programes d'inversions que contemplen els 
Pressuposts Generals de la Comunitat Autónoma per 
al 1985, s'ha d 'assenyalar la inversió en materia de car
reieres, amb un total de 1.832 milions de pessetes, en 
aquest sentit cal remarcar l'esfor<; realitzat pel Govern 
Balear que completa els Projectes iniciats pel Govern 
de la Nació i que inicia amb recursos propis una mi
llora de la xarxa viaria, la qual cosa ha de facilitar 
les comunicacions amb tots els indrets de les nostres 
illes. En direm que de la quantitat indicada anterior
ment és destinen 1.300 milions de pessetes a inversió 
nova i 500 milions a inversions de reposició. Dins l'am
bit d'Obres Públiques, continua el programa iniciat a 
l'exercici passat de sancjamenl i proveÜ11cnt c1'aigües, 
l'objectiu del qual és ti'eliminar abocam_nts n :slduaJs 
sense depuració i qual evol nitra font conlarrunan t di
recta per les aigües Li torais, amb la creació i amb la 
millora de les xarxes de sanejament, a aqucsts assump
tes es destinen, per part de la Comunitat Autonoma 
800 milions de pessetes. El programa d'habitatge, al 
qual el Govern presta una especial atenció amb el 
eles tí ele recursos superiors als que han wngut de l'Es
tat, permet aixó continuar les inversions previsles i, a 
més, d'escometre una inversió nova amb habitatges, 
infraestructura i equipaments que assegurin l'ofecta so
cial als sectors manco afavorits de la nostra societat. 
En materia sanitaria continua la fase segona del Pla 
de Centres Sanitaris i Assistencials, així es poden ul
timar les previsions de construcció ele centres sanita
ris, la qual cosa significa que, practicament, la totali
tat de les localitats de les nostres illes podran comp
tar amb aquestes instaHacions que satisfan, perfecta
ment, la necessitat d'assistencia primaria. L'area de 
Turisme, la importancia de la qual dins l'ambit de la 
nostra economia és coneguda per tothom, constitueix 
un objectiu i una atenció prioritaria per al Govern de 
les Balears que destina a aquesta Conselleria un 250 
% més deIs recursos que ens transfereix l'Estat per al 
desenvolupament d'aquestes activitats, s'hi remarca, 
dins aquests Pressuposts, una partida de 120 milions 
de pessetes per promocionar la nostra oferta turística 
a ambits i mercats diversos, també, la consignació de 
100 milions que sumats als 50 del Fons de Compensa· 
ció Interterritorial permetran la construcció i posada 
en marxa de l'Escola d'Hosteleria, les característiques 
i peculiaritats de la qual ja foren ele tal 1 ades pel Con
seller de Turisme davant la Comissió d'Economia, Hi
senda i Pressuposts d'aquest Parlamento Pel que res
pecta al sector agrari, s'atén l'ordenació i millora deIs 
sectors agropecuaris per adaptar-los a nivells compe
titius segons les exigencies de la Comunitat Economi
ca Europea, a la qual cosa es destina una inversió di
recta de 47 milions de pessetes, per altra banda es 
presta una especial atenció, per part del SE COMA, al 
manteniment deIs eguilibris biológics i ecosistemes na
turals, a la protecció d'especies protegides, a la pre
venció i extinció d'incendis forestals i a l'adequació 
d'espais i recursos, a la promoció educativa-social, 
aquesta inversió directa és de 112 milions de pessetes. 
A més del marc d'actuació del foment a emprendre 
s'han de remarC<lr les línies de credit instrumentades 
en les seves dues modalitats, de financ;.ació d'actius 
fixos i de capital circulant, algunes de les quals ja fo
ren iniciades durant l'any 1984. La línia circulant, el 

sentit i la finalitat basica de la qual és el suport al 
sanejament financer de les empreses, a la seva neces
saria contraprestació social, en el compromís adquirit 
per les empreses beneficiaries de manteniment del lloc 
de treball. La línia d'inversió va adre<;ada especialment 
a la potenciació del sector comercial-industrial, amb la 
finalitat de contribuir a corregir els equilibris estruc
turals basics de l'economia balear, segons el parer del 
Govern, dins aquesta segona fase de la línia de credit 
se n'ha d'emprendre una sectorialització, tant per ra
mes d'activitat com per ambits geografic'i, segons les 
previsions que es contemplin al programa de desenvo
lupament regional. L'atenció de la petita i mitjana em
presa comercial i industrial es completa amb tot un 
paquet d'actuacions previstes per la Conselleria de 
Comer<;: i IndústrÍa, que assenyalam a contínuació: for
mació professional d'empresaris, servei d'assessora
ment tecnic, estudi per a la captaciÓt de noves inver
sions industrials, potenciació de la comercialització 
deIs productes de les Balears, amb el suport a les nos
tres empreses perque puguin assistir a Fires i Mostres, 
i incorporació del disseny a les empreses. La finalitat 
darrera de totes aquestes mesures que s'assenyalen és 
indubtablement, contribuir a la rcactivació de la nos
lra economia i a l'increment de J'ocupació que aixo 
suposa. Ha arribat el moment ele posar punt a aquesta 
Harga exposició que amb tanta habilitat i amb tanta 
paciencia heu hagut de suportar. Gracies a aquest mo
ment ele la veritat que sempre és un Deoat Pressupos
tari heu pogut calibrar, perfeclament, Sres. i Srs. Di
putats, que els comples que us presenta el Govern ele 
la Comunitat Autónoma són W1S comptes daborats tec
nicament d'acord amb els principis més exigents de 
les tecniques pressupostaries modernes, que aquestes 
illes tenen un gravíssim problema irresolt de financ;a
ment, imputable únicament i exclusivament al Govern 
Central, sense dubte, poc sensible als nostres proble
mes i a les nostres realitats, que el Govern té la preo
cupació constant d'administrar amb pulcritud els do
blers públics, contenir la despesa, incidir, amb intensi
tat especial, a la inversió i que de tol aÍXó resulta, 
atesa la modestia de les nostres possibilitats, una po
lítica económica tendent a un elevat dinamisme social, 
que mantengui i avanci la capacitat creadora de ri
quesa, benestar i prosperitat de la nostra societat. En 
definitiva, aquests Pressuposts són, com no podia ser 
d'altra manera, la resultant d'aquest seny, d'aquesta 
prudencia i escrupolositat que caracteritzen el nostre 
poble, és per aixó que no dubt que han de mereixer 
l'aprovació d'aquest mateix poble que té, en aquesta 
Cambra, la maxima institució representativa. Moltes 
gracies, Sr. President, moItes gracies, Sres. i Srs. Di
putats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Abans d'entrar a l'exa

men de les dues Esmenes a la totalitat, presentades a 
aquest Pressupost, aquesta Presidencia decreta un des
cans de quinze minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
De conformitat amb alló tractat per la Mesa del 

Parlament juntament amb la Junta de Portaveus, pel 
debat de les Esmenes a la totalitat presentades, una 
pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, i 
l 'altra, pel Grup Parlamentari Socialista, es procediril, 
després de la lectura de cada una d'aquestes Esmenes, 
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a la defensa d'ella pel Grup respectiu, amb un tom 
d'intervencions d'aquests, ele quinze minuts tots ells, 
per ser Debat de Tolalitat, una Replica í una Contrar
replica de cinc minuts cada una d'elles, i fixació de 
posicions pels Grups que no haguessin intervengut. En 
cas que intervengués el representant del Govern, s'obri
ra una qüestió incidental, s'enten de la questió que es 
planteja. Finalment, debatudes les dues Esmenes, es 
procedíra al vot conjunt d'elles, i finalmcnt es proce
dira a la votació de les xifr.:s globals del Pressupost 
del 1985, així com deIs Organismes Autonoms de la 
Comunitat. Dit aixo anterior, concedesc la paraula a 
la Secretaria per procedir a la lectura de l'Esmena, 
presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Naciona
lista, sota el número de registre 200 de l'any 85 Sra. 
Secretaria, vol procedir a la lectura? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
El Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista 

(PSM), fent ús d'alló que es preveu als articles 110 i 
següents del Reglament Provisional del Parlament de 
les llles Balears, presenta al Projecte de Llei de Pres
suposts Generals de la Comunitat Autónoma de les 
Illes Balears per a l'any 1985, la següent Esmena a la 
totalitat: Propugnam la devolució al Govern de la Co
munitat Autónoma de les IHes Balears el Projecte de 
Llei a que feim referencia pels següents motius. L'e
xigencia ciutadana de claredat i transparencia en la 
gestió pública no queda gens satisfeta en el Projecte 
de Pressuposts que ha presentat aquest Govern, s'ha 
presentat un Pressupost per programes, peró cal re
cordar que en parlar de programes no només cal con
templar la denominació, sinó també una planificació 
incloent els terminis d'execució deIs diversos progra
mes.La manca de concreció és una de. les caracterÍsti
que s freqüents. Respecte a la plantilla de personal que 
s'ha adjuntat al Projecte de Llei de Pressuposts no 
s'especifica el lloc de feina ni les responsabilitats, es 
tracta d'una simple relació de personal i, per tant, no 
serveix per avaluar amb exactitud les necessitats real s 
de les despeses de funcionament de la Comunitat 
Autónoma. Existeix una manca de claredat i de plani
ficació a l'hora de distribuir els doblers públics a gai
rebé tots els programes, un exemple poden ser els 
799.500.000 pessetes per a sanejament de la costa, sen
se que existeixin per part de l'Executiu prioritats fins 
a aquests moments. Donat el nombre d'obres que es 
pensen realitzar a carrec de diverses Conselleries, no 
es fa menció en cap moment de voler corregir el des
fag existent entre el moment en que es posen en mar
xa les obres i l'estacionalitat economica. Pel que fa a 
les línies de credit a empreses, dubtam molt del con
trol que se'n pugui dur, i s'han estat gastant nombre 
considerable de milions per fomentar l'empresa pri
vada, sense les contrapartides socials pertinents, com 
puguin esser la necessaria crea ció de llocs de treball. 
S'observa una claríssima preferencia per a subvencio
nar les entitats sense fi de lucre i les empreses comer
cials, industrials i financeres en detriment de les sub
vencions a entitats territorials. La política de benestar 
social. incloent eom a punt fonamental el servei so
cial, continua essent una de les mancanees més greus 
de la nostra Comunitat Autonoma. La necessaria de
fensa deIs espais naturals també és una de les man
cances paleses en aquest Projecte de Llei. També és 
signifieatiu que manqui un Projecte de llluita contra 
l'atur, amb actuacions directes que puguin incidir en 

la poblaeió. 1, molt especialment, hem de parlar de la 
manca de projecte concret per a paHiar l'atur juvenil. 
Atenent a les transferencies ja rebudes de l'Adminis
tració Central de l'Estat i a les possibilitats d'au togo
vern, el Projecte de gestió i de realitzacions que es 
preveu per al 1985, segons aquest Pressupost és ma
gre, sense la deguda transparencia parlamentaria, no 
atén les necessitats social s més cIares, i l'Executiu di s
posa d'una discreccionalitat a l'hora de produir-se les 
dcspeses. També cal esmentar que no trobam cap rec
tificació deIs errors tecnics i polítics a 1'hora de la 
planificació de les inversions a realitzar a les illes de 
Menorca, Eivissa i Formentera, en definitiva, no exis
teix un Projecte articulat d'Autonomia a les mes Ba
lears, a partir de les realitats insulars. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sebastia Serra Busquets té la paraula. Disposa, 

Sr. Diputat, com Ii dic, d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Du

rant més d'una hora el Conseller Sr. Soler, ens ha es
tat parlant de les dificultats de finangament que té 
aquesta Comunitat Autonoma, és a dir, ens ha parlat, 
ha fet una política dictimista respecte al Govern Cen
tral, Govern de rEstat Espanyol que nosaltres, com a 
Nacionalistes d'Esquerres o com a Esquerra Naciona
lista, hem de dir que alguns dels aspectes de la manca 
de finangament d'aquesta Comunitat Autonoma sí que 
els podem compartir i sí que ho hem demostrat en 
aquest Parlament i ho hem demostrat a la nostra ac
tuació pública, sempre, que volem que la nostra Auto
nomia tengui un sastre, el més elevat possible, i, per 
tant, que es puguin fer les maximes realitzacions pos
sibles. Peró pensam que estam a l'any 85, és el tercer 
Pressupost d'aquesta Comunitat Autónoma i, per tant, 
pensam que no convé que a un debat d'aquesta im
porHmcia, potser el debat cabdal de la trajectória 
autonomica, durant un any, haguem de, cada any, re
petir el mateix, parlar moltes vegades del mateix, sen
se anar, ja, a qüestions molt més concretes, molt més 
programatiques i molt més realistes. Per aixo, Esquerra 
Nacionalista (PSM) ha de dir, en primer lloc, que sí que 
vol cercar conjuntament amb totes les forces represen
tades en aquest Parlament, vies de solució als nostres 
problemes de finan<;ament, volem que aquesta Comuni
tat Autónoma pugui invertir més, gestionar més, peró, 
al mateix temps, volem que hi hagi el rigor suficient, el 
rigor necessari i, per aixó, el primer dubte que avui hem 
de plantejar, en els plantejaments del Conseller, Sr. So
ler, i en aquesta Llei de Pressuposts que comen:;:am a 
debatre avui, és a veure si el Govern ha avaluat, el Go
vern Autónom ha avaluat de qualque manera quins 
han estat els resultats de les inversions fetes l'any 83 
i 84 per part d'aquest Govern. Perque no hem sentit 
a cap moment, de l'exposició del Govern ni tampoc 
no hem sentit ni hem llegit, a cap moment, durant 
aquests dos anys passats ni amb el que duim del 85, 
una avaluació de les inversions fetes, hem de dir, per 
tant, que fins que vegem aquesta avaluació clara, 
creim que han estat paraules, creim que han estat 
qüestions, algunes d'elles objectives, repetim, respecte 
a la dificultat de finan~ament, peró, en general. pen
sam que manca entrar en el fons de la qüestió, que 
és la manera d'administrar, la manera de gestionar 
més de 11.000 milions deIs doblers públics en aquesta 
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Comunitat Aut noma. 1 per aixo creim que és molt 
imporLant que s'intenti una reactivació económica 
creim que és evident, pero creim que la reactivació 
economica no passa per ser una reac tivació, la que 
pre enta aquest Govern, basada en un programa dirj
git, gairebé exclusivament a ls empresaris, totes le li
mes de credit que el Govern Autónom va posat· en 
,marxa el 84 j que el 85 vol continuar, són unes línies 
de credit que van basicament dirigides a l'empresa 
sense cap tipus de parlicipació deIs treballadors a 
l'bora de discutir aques tes qües tions, nolaro a fa ltar, 
en proCunditat, que existeixin Consells de Treball a 
les IUes Balear s i que aguest Consell de Treba lt re
presen tat on 11i llagi represenlació d'empresaris i treba
lladors, pugu i dil' la seva opinió respecte a les inver
sioos, respecte a les línies de credi t , r especte als 
sectors economics, respecte al problema comarcal i 
al problema de cada illa, i, evidentment, hem d'afir
mar que veim que es tracta d'unes línies de credit, 
es tracta d'una reactiva ció economica d'empresaris i 
dirigida a empresaris. Per tant, hem de dir que LOtes 
aquestes línies de credit, a les qua !s no deim que no, 
pero sí que volem dir que c~ll que hi hagi un cont.rol, 
un estudi, una participació deIs r prcsentants deIs 
treballadors, i, en definitiva, que siguin unes línies de 
credit molt més transparents, perque, serryors del Go
vern, encara tenim a la memoria com s'ha negat, per 
part d'aquest Govern Autónom, un credit a una So
cietat Anónima laboral, ho' tenim a la memoria, és una 
denúncia que ens ha arribat fa relativament poe temps, 
i realment ens ha sorpres molt, que una de les poques 
Societats Anonimes laborals que han soHicitat credits 
al Govern Autonom, s'hagi trobat amb una negativa 
d'aquest Govern Autonom. Per altra banda, ja ho de
nunciavem en el seu moment, pensam que amb la lí
nia de credit per a reactivar la nostra Autonomia, la 
nostra activitat economica dins la 110stra Autonomia, 
perdó, amb aquestes línies de credit la Banca té les 
mans molt lliures i aixo, també es demostra una vega
da més, pel baix interes que la Banca paga al Govern 
Autónom pel comptes que aquest Govern autónom té 
oberts amb la Banca local. Hem de dir que el tipus 
d'interes entorn al 10% que paga la Banca deIs do
blers que té el Govern Autonom és, creim nosaltres, 
baix aquest tipus d'interes, perque creim que, en de
finitiva, la Banca podria fer un interes molt més 
elevat a la Comuniiat Autonoma, sobretot tenint en 
compte que la Banca és la gran beneficiaria, en 
aquests moments, de tata la política económica que 
en aquest país es fa. Per tant, volem insistir molt que 
la política económica que avui se'ns ha exposat, és 
una política economica que nosaltres creim que sí pot 
ser que reactivi qualque petit sub sector, peró que, en 
definitiva, atesa la manca de participació deIs treba
Iladors, atesa la manca d'un vertadcr control parla
mentari, ens trobaren que continuam amb una política 
economica de tipus liberal-conservador que, no només 
es dóna perque el Govern sigui d'aquesta tendencia, 
sin~ que també es dóna perque no es té un objectiu 
socIal de mercat i un objectiu social a l'hora de re
estructurar, a l'hora d'estudiar els diversos sectors de 
la nostra productivitat i a I'hora de cercar unes alter
natives concretes. Per aixo, volem insistir molt que 
aquesto Projecte de Pressuposts del 85 sí que té algu
nes mIllores respecte als anteriors, efectivament, hi ha 
un Pressupost per programes, peró aquest Pressupost 
per programes no té una planificació, dins aquest 

Pressupost per programes no se'ns parla de Projectes 
concrets i del seu cost, no se'ns parla de terminis d'e
xecució, s'ha parlat molt, fa una estona, de saneja
ment de costes, de carreteres i d'unitats sanÍtaries 
locals, peró ho demanarem dins la Comissió i ha tor
nam a demanar en aquest Plenari, quina costa, quines 
carreteres, quines unitats sanitaries locals? quan es fa
ran? quin és el seu pressupost concret? amb quins 
plantejaments es faran? 1 hem de recordar a aquest 
Govern que encara espera el Diputat del nostre Grup 
Parlamentari, Ramon Orfila Pons, la resposta d'aquest 
Govern respecte a inversions fetes el 83 i el 84 a I'illa 
de Menorca, que és una pregunta molt concreta i molt 
puntual per saber la realitat deIs Pressuposts ante
riors a una iUa concreta, en aquest cas a I'illa de Me
norca. Per tant, aquesta manca de planifica ció fa que, 
si bé no rebutgem cap dels conceptes de sanejament 
de costa, carreteres i unitats sanitaries locals, perque 
creim que és necessari actuar en aquesta línia, sí re
butjam que no existesqui una planificació i que aquest 
Pressupost per programes no passi de ser una línia 
general d'actuació, sense concreció i, volem insistir, 
sense anar a alIó que és un Pressupost per programes 
vertaderament. Ha parlat el Sr. Soler de transparen
cia d'aquests Pressuposts, i nosaltres creim que, en 
aquests Pressuposts, la transparencia no és un deIs 
factors fonamentals, no només hi ha manca de concre
ció i problemes de claredat i falta de planificació, sinó 
un problema greu de transparencia, exemple, ]'a rticle 
7 de la Llei de Pressuposts, es permet canviar quanti
tats importants del capítol 2 al capítol 6, és a dir, en
tre des peses d'inversió i despeses de manteniment els 
diversos Consellers podran canviar si el Pressupost 
queda tal com avui es presenta, es podran canviar 
quantitats d'aquests dos capítols, sense que hi hagi un 
control parlamentari i, per tant, una discreccionalitat 
i, per tant, ens podem trobar, acabant l'exercici pres
supostari qe l'any 85, ens podem trobar que moltes 
de les quantitats que anaven a inversions, dubtosa
ment, s'hagin gastat a inversions i que, d'alguna mane
ra, podríem dir, per tant, que l'ambigi.ietat, la discrec
cionalitat continua dins aquesta Llei de Pressuposts. 
Parlant també de política económica puntual i concre
ta per part d'aquest Govern Autonom, hem de dir que 
veim que continua aquest Govern amb el tema de les 
subvencions indiscriminades a tota I'area economica 
Indústria, Comen;:, Agricultura, etc .. . , sabem un poc eÍ 
~ue. ha passat els anys 83 i 84 i crcim que és urgen
Ílsslm, en aquests momcnts, saber, amb con creció, 
quina és la política real de subvencions, no podem ad
m etre aquestes subvencions indiscriminades, no po
dem admetre que una Conselleria com la d'Indústria 
i Comen;:, tan important, jugui gairebé el tot pel tot 
a subvencions sense programes Eixats previament, i no 
només avui no hi ha hagut una explicació clara en 
aquesta Cambra, sinó que a la Memória de la Llei de 
Pressuposts del 85, les explicacions brillen per la seva 
absencia. 1 quant a lÍnies de credit, que també s'in
clouen a diverses Conselleries, totes dedicades a em
preses sense cap tipus de consulta aIs sectors popu
lars, hem de dir que no veim clar a quins sectors es 
dirigeixen, amb quin control, quin és el paper de la 
Banca i quins llocs de treball es crearan com a con
trapartida. Perque, per a nosaltres no és, senyors del 
Govern, en absolut, suEident parlar de mantenir lIocs 
de trebalI, sinó que es tracta de crear llocs de treball. 
Una de les mancances més greus de tot aquest Progra-
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ma és que no hi ha un Projecte global de cooperativis
me, no hi ha un Projecte global de cooperativisme 
agrícola, comercial, industrial, en el camp del turisme, 
etc .. . i tots sabem que, en el món occidental, avui en 
dia, la p olítica cooperativista és basica si es vol inten
tar reestructurar, avanc;:ar una mica en els grans pro
blemes socials que hi ha plantejats. Lluita contra l'a
tur, se n'ha parlat, pero la lluita contra l'atur, senyors 
del Govern, s'ha demostrat que s'ha duta per aquest 
Govern Autonom l'any 84 i 83, ha estat una lluita con
Ira l'atur molt magra, tots sabem que deIs milions que 
disposava la Conselleria de Treball, 20 milions, molt 
poc s'ha gastat amb aquesta.línia d'acció perque l'em
presariat mallorquí, menorqu'í, eivissenc i formenterer 
no ha volgut aquestes línies per a la lluita contra l'atur 
perque no li onvenien, I'a tur ha augmentat, el global 
de la població i el juvenil, en especial rellevancia, i 
nosaltres pensam que n o es po continuar amb una 
polltica c011t1"a }'atur de rnan tenir subvencions a em
preses, sinó que s'ha d'incidir en el tema cooperativis
ta, en els temes d'accíó directa contra la tematica de 
l'atur. 1 s'ha parlat molt de política social, dins la Me
moria i dins l'exposició del Conseller Sr. Soler, pero 
nosaItres pensam que no hi ha una línia decidida 
d'augmentar quantitats del Pressupost per temes tan 
importanls com marginació, minusva lids, lIuita contra 
la drogadicci6, és a dir, que e ls tem es que pensam que 
són p r ioritaris dios Ja nostra societat, atur, m arginats, 
minusvalids, problem a de la d roga, s6n t emes que 
aquest Govern, ga irebé en tola la Iínia d'aq ues t Pres
suposts del 85, té a un segon nivell o a un segon grau 
i que ho deixa tot, una mica, en mans de l'Adm inis tra
ció Cent r a l i sense, amb els recursos propis, donar una 
actuacjó concreta . clara . H em de parlar també del 
problema de la HuiLa, de la preocupaci6 social que hj 
h a en aques tes lile en to rn° a ' lo ta la problema.ti~ · del 
m edí ambient, deIs espa is nalura ls, a les DIe Menors 
encara no hi ha finques que siguin de titularitat pú
blica, com puguin ser d'leONA o d'altres titularitats, 
nosal tres reivindjcam que hi hagi una actuaci6, no no
més de r pobJaci6 foresta l, s in6 una ac tuac ió d'espais 
pÍlblics, en tenim molL poes j aqucsts espa i públics , 
tan pocs que tenim, n o estan ben con erva ls , cal con-
ervar-los b é i cal adquirir nous espais natura l p T 

a tota la p oblaci6, p e.r gaudir lota la població d'aqu -
tes Dles, aguest . lLTI deIs Lemes que plantej am i que, 
en aquest Pressupos l, en absolut , té tam poc cap l'eOe,' , 
cap qües tió concreta. 1 acabant ja l'exposició, entra
rem en el tema c1'ajuda al Dlón cultural, en aquesL 
Pressupost continllam exactament com en els anteriors, 
en tant que en el sector de la cultura, hi ha moltes 
xifres globals, molts de programes sectorials, hem de 
dir, de totes m aneres , que la Memoria que presenta la 
Conselleria de Cultura, alroenys és estensa, almenys és 
una Memoria feta en la oostra ¡lengua, l'(ulica de les 
Memories que s'ha presenta en la nos1ra llengua, 
p eró, hem de dir que temes d'ensenyament, temes de 
renovaci6 educativa, temes d'ensenyament en la nos
tra llengua, d'ensenyament de la nostra cultura són 
temes que encara estan absents en aquest Programa 
Pressupostari, en aquest Pograma d'actuació per a tot 
rany 85. Per tant, senyors del Govern, nosaltres pro
pugnam que aquest Pressupost, així, no sigui aprovat, 
que es faci una remodelaci6, en funció de les necessi
tats socials en aquestes illes, creim que les hem enu
merades, creim que, una vegada més, hem de parlar 
d'atur, hem de parlar de cooperativisroe, hem de par-

lar le margil1a ts, hem ele parlar ele minusvaIues, hcm 
de parlar deIs seclor s més desafavorits d'aquesla Co
rnunita l Au lonoma, que són m olts, bem de p arlar deIs 
de q uilibr is territorials a cada ilIa , pens. m que no 
toles les illes 11an tengut e l mateix lractamenl inver or 
el 83 i el 84 i que hi ha ddicits a les Illes Menors, 
m és importants que a les illes, que a l'illa de Mallor
ca, i hem de parlar, també, d'una necessitat d'un con
trol r eal, per part d'aquest Parlament i de la Comissió 
d ' 'coDomia i Pressupost davant totes 1 s pal'tides 
prcssupostar.ies, aqu la discr ionali ta t per poder 
callvÍa r c1cspese e1 'un capítoJ a I'a l lre i deIs capÍlols 
m és importau ts que són man lenimeu[ j illversious, q ue 
se 'o dllen més de la mei tat del P ressupost del 85, és 
u n I Is lemes laus que contradiu , precisament, les 
cxpressions d l C llseller del Goven'l respe te a Ja 
transparencia, resp ecte a l a clareda l i a l con trol par
lamentari. I , j a per acabar, també volem insis ti r q ue 
a través de 47 Esrnen s p arcials a p ar t d'aquesta total, 
el nost.re Grllp Par lamen tat-j in ten tara millorar tota 
la política social, tota la política educativa i, en defi
nitiva, que les grans mallcances que bi ha en aquestes 
illes puguin esser subsanades dios el 85 i, p er aix-O la 
nos tr a volunta'l de cooperació, d críti ca cons tant, per o 
també de propos tes positlves , reim que s'ha manifes
la t i es contiI?:uara manifestant. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Pe! Govern, té la pa

raula el Sr. Cr istofol Soler. Sr. Conseller, disposa de 
temps iHimitat. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. Pr s ident, Sres. i Sr s. Diputats. Sr. Sena. 

VuJI comen~ar per la seva meitat c\ 'exposició, quan ha 
aHu c1 it a la falta de cJareda t j transparencia d'aques t 
PressupoS l , que era, b~\sjcamen t, el lema en el qual 
fonam eutava la seva E smena o aix í jo h o h e dec1uH 
d l 'Esmena escrita, ta l com es va presen tar en aques
ta Cambra . Hern de t eu ir en cOl11pLe, Sr . erra, que 
acusal- el Pre uposts el fruta ele transparencia, és 
una acusació tan an tiga com la m a tcixa InsLitució 
Pressupostaria, h em de tenir en compte dues coses, 
per una part l'amplitud i complexitat del document 
presSllposta ri i per l'altra, la necessila t de de tall i grau 
d'ana li i, i amb aixo, s 'ha d'an ar a cercar un equilibri, 
cqlliUbr i que , segons totes les lccniques pressupos ta
ries modernes, qui més e l garanteix és la presentaci6 
el 'una es tructura de Pressuposl p er programes, amb 
aquest entit, i repe tesc una vegada m és, hcm fet un 
gran esfor~, ho r econeix en part, p ero a p esar de r e-
oneixer , en part, aques t esfor~ , continua dien t que el 

Pressupost té falta de clareelat i transpal'éncia, vull r e
cordar també que ]'Esmena a la totalitat que varen 
presentar aquet any passat comen<;ava exactament 
amb les mateixes paraules, amb la mateixa frase. Pens 
que, així com a vegades s'acusa a segons quins Dipu
la ls de posar el contestador automatic, en aquest cas 
vostes, el que fan es posar en marxa la fotocopiadora 
putomarica, en aquests aspectes. 1, precisament, és 
molt simptomatic que l'any que el Govern inicia aques
ta nova revolució, en certa manera, en ]~ tecnica pres
supost~lria, vostes ens tornin a dir, una vegada més, 
que es torni el Pressupost a l Govem per fal ta de trans
partmcia, esperem que, dios aquest any que ve, aIman
co, els satisfacem un poc més, quan dins el nostre pLmt 
de vista, si qualque cosa tenen aquests Pressuposts és 
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que són clars i transpar ots. Li vull ~~ajr que com
parteixi, rumanco, en part, la problematlca que 110sal
tres hem posal de relleu en relació a les clificultats de 
finan~amenl de les Comunitats Autonomes, aHudint, 
específicament, al sistema de finan~ameot autonomic, 
cree que, amb aquest tem i ho vulJ dir aquí, davant 
aquesta Cambra, sera. necessari, ara que ja. ~trarem 
a una etapa d'aoar a .hxar el percentatge dCDmllu, per
centatge definitiu que tendra una serie d'aoys d 'actua
li tat, que, prccisament, inlentem [el' un esfol"9 entre 
tots, perque aixo, que és un lema institucional es po
dría aconseguir el rnaxim grau de consens lJossiblc. 
M'aHudeix, també, a ls resultats quant a les inversions 
f tes 1, fins i tol em demana per les de caneleres, jo 
Ji vuU dir que la competencia, en materia de carreteres 
la va assumir el Govern el mes de sclembre de ¡'any 
84 i que, practicam n l de setembre a dcsembre, l'únic 
que 'ha esta' fen l ha esta l continuar, coro elic, e ls 
programes que hi havia iniciats, ja dins el 85 s noten 
una serie d'actuacions priorWlries, en aquesta mate. 
ri , on la Comunitat hi de tina uns recur os bastanl 
$uperiors al que rep de t'AdmiJliSh-ació Cenlral. No 

ro preocupa, i li dic amb tota sillcerital, que no com
parteLu les nostres idee 1e poULica e onomica, vo tes 
eslan a una a l tra opció, SÓIl ben dignes de tenjr les se
ves postures, en aquest tema que, coro és logic no com
parteixen, no coincideixen o no COll1parleixen les nos
tres, aixo és un element pUl'amenl logic, precisament 
a110 absurd seria que vostes lenguessin les mateixes 
idees en materia de política ec~momiea que nosaltres. 
1 nosaltres pensam que intentar la reactivació de l'e
conomia dins els límits, dins els marges, dins les mÍ
nimes possibilitats d'actuació que té el Govern de la 
Comunitat Autónoma, entre aItres coses, a través de 
les línies de credit, és una bona iniciativa, prova d'aixo 
és que, per ex luple, no parl de Les lfn ies d'inversió 
que, ÍJldubtablem nt, han genera l Il e de feina, l e ~ H
Jlies de, 1, les de circu lanL, podem cUr que, gracies a 
aqllestes Iínies, haurem pogut mantenir, en l'ordre de 
4.700 !locs de feina, 4.700 ]J ocs de feina que estaven a 
em preses amb dificultats ecollomiques bastant nota
bles, mpre es que t: .Dien credits, que tenien endeute
ment, a uo tipus d'irtleres de l'ordre d'W1 24%, és a 
dir, a empreses condemnades, pra ticament, a la desa
pariei6 el cija de dema. Creim que, en aquest sentit, 
anam per b n camí, aoam per bon ca mí, per una part 
amb un esforc,: inversor j per ¡'altra part amb aquest s 
línies d'actuació, tant en credit per inversió com en 
circulant, per contribuir a reactivar l'economia, aixó, 
sense tenir en compte mires de política fiscal negati
ves, que el Govern, en aquest moment, té present i va 
actuant en' aquest sentit. AqUÍ hi ha hagut un cas d'una 
Societat Anónima laboral que rÍ"o ha pogut accedir al 
credit, jo no sé per quin motiu, l'únic que li puc dir 
és que aquestes línies de cá:dit són molt transparents, 
hi ha un Decret, establert per Consell de Govern, alla 
on es fixen tates les Comissions i, al mateix temps, hi 
ha una Comissió de Seguiment i Control, alla on hi 
participen Membres de les diverses Conselleries afec
tades i de les Associacions Empresarials representati
ves, la qual en combinació, en conjunció amb el Govern 
de la Comunitat Autonoma fixa els criteris. Una altra 
cosa és que determinades empreses que decideixen aco
llir les línies de crCdit, llavors no tenguin les garanties 
suficients perque la Banca els doni aquests credits, en 
aixó, dones, és un tema en el qual nosaltres no hi en
tram, ara bé, si nosaltres tenim constancia que, a un 

determinat moment, a una empresa en concret no se 
li ha donat el credit i en !loc oe taHa de garanties si
guin altres motius, aixo és un tema que es tracta dins 
Comissió i es fa vemr al representant de les entítats 
bancaries p erque doni les explicacions clavant Comis
sió. Continuava dient que la nostra política económi
ca és liberal-conservadora, com és lógic, doncs, preci
sament, ens varem presentar amb un programa elec
toral concret, és la ideologia que inspira la Coalició 
que esta, ell aquest moments, en el poder i, com é 
logic, tot el contrari seria que dugués 1m una Jinía de 
politica económica tolalmenl distmm a la Iiberal-con
se.rvadora, ('ec que a aqu ·st tema el teoim ben cIar. 
Quant a les subvcncions, he cü · i pareix que d'aixo nO 
s'lla pres nota que dios el 85, el Govcrn c!'aa disposat, 
preC1Sal11enl en virlut ele les conseqücnci que es de
rivio del Programa de Deseovolup, ment Economic Re
gional, a cOlllen<;aJ.' una se lorial1'1.zacló per rames de 
protluclivi lell 1 pelo zon\':s gcográ iques, cn 1 sel tit que 
totes aquestes aj udes a tmvés de liDies de redil i sub
vencioJls es pnoritzin, en aqu s t senti l. Quanl a les 
geografiques, puc aHudir, per exemple, a dos tipus de 
sectors, com poden ser, alió que són zones industrials 
«en declive» o zones ele pobresa que hi hagi dins les 
Illes de la Comunitat Autonoma. Quant a la política 
social. li vull recordar, una vegada més, que el Govern 
de la Comunitat Autónoma destina a tata la materia 
d'Assistencia Social recursos per damunt deIs que rep 
de l'Administració Central, és dir, el Govem fa un es
pecial esfo r¡;: en aquestes materies. Que aquest esfor.:; 
sigui suficient és una cosa que vos tes valoraran des de 
la seva óptica, ara, el que li puc dir és que atenent a 
la configura ció dels Pressuposts de la ComwlÍtat Au, 
tónoma és un esfor~ bastant considerable, de l'ordre 
del 25 al 30 %. Quant a medi ambient, ja és un to
pie, voste mateix a les ,compareixences uels diversos 
Consellers davant la CbmissÍó d'Economia, Hisenda i 
Pressuposts ·d'aquest Parlament, va tenir oportunitat 
de coneixer les actuacions que hi havia previstes en 
aquesta materia, jo he aHudit a unes con ore tes per 
part del SECONA, les quals, indubtablement, es du
ran a ternle i es veuran, arnés, refon;adcs amb aItres 
actuacions en aquest sentit, per part de les distintes 
Conselleries. Control pressupostari, el text normatíu, 
alIó que és el text articulat del Projecte de Llei de 
Pressupost contempla tota una serie de controls, tota 
una serie ele compareixences, tota una serie de meca
nismes que a aItres Comunitats Autónomes no existei
xen de cap manera, puc afirmar, amb rOLundilat, que 
aquesta és una de les Comuoital Autollomes on el 
Conseller d'Economia i Hisellda es ta més lligal a com
pareixer davant la Comissió d'Economia i Hisenda per 
explicar des de modificacions de credit, des de subven
cions superiors a 500.000 pessetes, etc .... , ctc .... aixó és 
un instrument que ja varem introduir aquest any paso 
sat, em podra dir que no ha funcionat tot el que hau
ria d'haver funcionat, COsa amb que, en principi, doncs, 
hi podria estar d'acord, ara bé, aquesta voIuntat és 
clara i cada vega da que s'hagut de compareixer da
vant la Comissió per informar de tots aquests temes, 
no hi ha hagut cap inconvenient ni un. M'aHudia, tam
bé, i jo li he posat l'exemple de les carreteres, als re· 
sultats de les inversions fetes, hem de tenir en comp
te que els Pressuposts de l'any 84 varen entrar en 
vigor bastant tard, a pesar de tot, en finalitzar el 31 
de desembre hi havia compromesos, practicament la 
totalitat deIs 600 milions de sanejament i la quantitat 
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prevista per a Centres Sanitaris Locals, ara bé, una cosa 
és la fase d'execució, i altra és la consignació pressu
postaria. 1, pel que respecta a Centres Sanitaris, li vull 
dir W1a altra cosa, en aquest moment, ja entram dins 
una segona fase, i aix6 s'haura de jutjar una vegada 
hagi expirat el vigor de la Llei de Pressllposts del 85, 
s'haura de jutjar, com die, si hem cumplit o no tot 
aquest proposit, tota aquesta iniciativa del Govern de 
dotar cada 10caUtat de les nos tres illes d'aquests Cen
tres Sanitaris Assistencials de tipus primari, alxo, 
dones, és una cosa que no ha hem de jutjar ara, en 
aquests moments, sinó que s'ha de jutjar en funció de 
l'execució, en funció de la liquidació del pressupost. 
Mol1es gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Dins torn incidental, 

vol intervenir, Sr. Serra? Disposa, Sr. Diputat, d'un 
temps de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Ates que el temps que te

nim és molt breu, haurem de ser bastant telegrafies. 
Sr. Soler, comenc;am amb la mateixa frase de l'any 
passat perque ens ha semblat, i és rúnica que, repe
tim, es veu que ha llegit, i li agra'im, La nostra Es
mena a la totalítat, pero la comenc;am perque el pro
grama que vos tes presenten, economic, també és el 
mateix, aleshores, amb aixo sembla que anam' empa
tats, Pero, voldria, Sr. Soler, recordar-li l'artide 7 de 
les competencies deIs titulars de Departaments d'aques· 
ta Llei de Pressuposts, l'artide 7.1 a) diu: «n-ansfe· 
r,encies entre credits d'un mateix programa deIs capí· 
tols 1, 2 i 6», obviament, Esquerra Nacionalista-PSM 
ha hagut d'esmenar aqucst artide, com a Esmena par
cial, pero també és un deIs elements fonamentals de 

.1'Esmena a la totalitat, perque nosaltres entenem que 
si vostes, els Consellers d'aquest Govern, poden fer 

I transferencies entre credits d'inversions i manteni
ment, sobretot als capítols 2 i 6, és grossa la discrec
cionalitat i, malgrat a altres Comunitats Autonomes 
hi hagi manco controls que en aquesta, control s parla
mentaris o, millor dit, de la Comissió d'Economia i 
Hisenda d'aquest Parlament, nosaltres creim que amb 
aquest artide 7.1 a) és realment el que -en llenguatge 
modern es diria una passada. També voldríem insistir 
un poc en un parelI de qüestions. La primera és que 
les dificuItats de finan~ament hi poden esser, pero, 
senyors del Govern, ens presentin en aquest Parla
ment, un debat seriós de Projectes d'Inversió on hi 
hagi terminis de realització, on hi hagi mitjans que 
s'han pressupostat i amb un programa real d'inver
sions i de controIs, pensam que aquest Parlament pot 
aprovar moltes de vies de solució a les dificultats de 
finan<;ament. 1 hi ha un tema, que creim que no n'ha 
donat compte aquest Govern, respecte de I'exercici 
pressupostari anterior, que és que ha estat deIs 1.400 
milions de deute públic, suposam que en la liquida ció 
del Pressupost aixo vendra, pero creim que seria im
portant que el Conseller ens contestas una mica, quin 
ha estat el resultat d'aquest deute públic de l'any 84. 
Línies de credit, bé, línies de credit, hem d'insistir 
molt, vos tes ens acaben de dir i ens ho han confirmat, 
els nos tres dubtes i les nostres critiques inicial s da
munt les línies de credit, en que qui dóna les garan
ties és la Banca i són representants de la Banca, qui 
en tot cas expliquen a una Comissió, a una Gomissió 

C¡U aques l ITlóIlcix Go ero té designada, quius són cls 
probleme a I'hora de donar credits, i és curi s, una 
Socie tc t Anonima Laboral , ROSETA de iUladelln, no 
ha tengut aque t crcdiL, i pens'lm que és una d ' mos
tració evident que el que manca s una liDia social 
i repl' s ntació deis t1' baIlador ' i de 1 s empl- es on 
no 'a tua amb un sistema ca pit alista c1assie, inó 
amb un sis tema ocjal, JU S van~aL, que poden donar 
alternativcs i poden fixar aspe L<:l ' d la rea litaL. Se'ns 
parla de sectorialització a I'hora de les subvencions, 
pero aix6 no passa de ser una voluntat i estam a [i
naIs O él mitjan mes de fcbrer i, per tanl, hi ha un 
deIs temes que, en aquest PressuposL, p:::nsavem que 
estava molt m é avaD~aL que era el Programa EeOllo.. 
míe Regional, que diuen vostes i, en aquest Programa 
Economic Regional, encara no hi hem vist cap con
creció i és wm de les coses en la qual Esquerra Na
cionalista ha in .istil més, taro davant una possible 

ntraela en el Mercat Comú, i ens dju la Conselleria 
d'Agricultura que ha creal una beca per anar a Bnt
sel.les a estudiar qüestions d'aquesl lipus i sab m que 
h1 ha secLOrS d la no Lra economía que, en absolut, 
estan, encara, preparat ni en disposjció d'enLendre 
massa la normat iva del Mc! J'cal Comú, sempre 'ns 
contesta el rnatejx, fius que DO sapiguem la normativa 
trans i loria, no podem fer res, pero 11 allr pensam 
qu si volel11 una AuLonomía, UD Autogov'ern sedó no 
hem el'esperar continuament, SillÓ que 11em de donar 
passes, en hem d'avan¡;:ar i hem e1'anar preparant la 
Dostra infraestructura economica i social. Pre suposts 
de tipus social, e'ns parla que vos les ga taran m és do
bler que el que reben del Govero entral en materia 
social, pero nosaltres reim que é mol! poe, nosallres 
creim que no basta parlar d'un 25 % mé del que reben 
vostes, sinó que es tracta de 'saber quines sÓ'n le neces
sitats i, en (unCió el'aquestes neccssitats, generar un 
Pressupost, generar una de pesa pública que creim qu , 
en materia social, és del seClor més necessitat , i en 
canvi pensam que hi ha aItres sectors de l'activitat eco, 
n omica on DO importaria gastar-hi tanl i, en canvi , a 
qüestions com minu values, in iSlim, corn atur, tlLur ju
venil, sobretot, eom ma¡'ginació, coro drogadieció, Lenen 
uns deficits molt grossos, Vostes en han cUt que el me
di ambient és un topic, pero també és un topie la des
trucció eoutínua d'aquestes iIles i el poe cas que fa 
aquest Parlament de le inicia tive de protecció i de 
¡'ehabilitació, i hcm d'jnsi tir més que hi ha espois que 
leot'Ícament es protegcixen, que s'han de proLegjr i, en 
aquests Pressuposts no hi ha Lilla línía de protecció ade
quada, com puguí esser Es Trenc. 1, per acabar, vostes 
ens parlen molt de política d'unitat sanitaria, de sane
jament de la costa, de carreteres, pero, on són els Pro
jectes concreLs per a l'any 85? Ni dins Comissió, ni als 
Pressuposts, ni en l'exposició d'avui hem vist, en abso
lut, Projectes concrets, per aixo, volem insistir, si bé 
aquest Pressupost s'ha fet amb tecniques més moder
nes, si bé hi ha alguns problemes de finan<;ament, nos
altres pensam que aquests 11.000 milions de pes se tes 
no estan, en absolut, ben destinats després d'haver es
tudiat, amb tot detall, aquests Pressuposts d'enguany. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Vol contestar, Sr. Con

seller? 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sr. Serra, compettmcies deIs titulars 
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dels departaments, una H:cnica pressupostaria elemen
tal implica que, en fer un Pressupost per programes, 
s'ha de dotar d'aquesta flexibilitat, aixo és una cosa 
que no només hem fet nosaltres, sinó que qui ha esta
blert per primera vegada aquest sistema ha estat l'Ad
ministració Central, nosaltres hem entes que aixo era 
una passa endavant i, sobretot, amb aquesta primera 
experiencia de Pressupost per programes, entenem .qu~ 
s'havia de donar aquesta passa, en aquest sentJt, 1 
l'hem donada. Deute públic de l'any 84, per a mi, voste 
s'equivoca de Pressuposts, no eren 1.400 milions, el 
deute públic de l'any 84, la quantitat prevista eren 1.250 
milions, 1.250 DO 1.400, d'aq~le ls 1.250, la Comunitat va 
jutjar que li bastarien, en (un ció de l.es . necessítats 
que tenia, en aqucll s moments , una emlss16 de deute 
de 900 milions, i aquesta emissi6 de deute se'n va anar 
a finam;:ar les invers ions q ue hi havia p revis les d Ü1S e l 
Pressupost del 84. Li he d'agrair, Sr. Serra, li he 
d'agrair que hagi tret el nom de l'empresa concreta, 
de la Societat Anonima Laboral que no va tenir possi
bilitats d'accedir a la línia de credit, vos tes que ens 
demanen una escrupolositat en la ulilització deIs do
blers públics, jo els contestaré en aquest sentit, jo ma
teix vaig poder examinar l'expedient d'aquesta empre
sa, no estava al dia amb la Seguretat Social, pero no 
només és aixo, no tenia ni tan soIs, negociat un ajorna
ment de pagament, hi havia uns deutes importants 
amb Hisenda, davant aixo varem considerar que no era 
oportú destinar doblers públics de la Comunitat Auto
noma a donar una linia, a donar un creelit concret a 
aquesta empresa, perque les línies de credit no estan 
pensades per a aixo, és dir, un dels requisits que hem 
demanat, en tots els credits que s'han donat, en aquest 
sentit, era que les empreses o bé estas sin a l'ordre del 
día amb la Seguretat Social, o almanco tenguessin ne
gociats ajornaments de credits, almanco, així com ens 
varen presentar la soHicitud a la Conselleria d'Econo
mia í Hisenda~ varem entendre que no era logic, que 
no era oportú que aquesta empresa pogués accedir a 
aquesta línia de credit. També els vull dir una altra 
cosa, quan vost.e parla de cooperatives, nosaltres des 
del nostre punt de vista, consideram la cooperativa 
com una empresa més, i en aquest sentit li puc dir que 
dins aquestes línies de credit nos tres hi ha hagut mol
tes cooperatives que hi han pogut accedir, més de les 
que voste, inicialment, pugui pensar. Projectes con
crets, en carreteres li puc dir que si es mira els Pres
suposts de la Conselleria d'Obres Públiques podra veu
re punt per punt quines són les carreteres que hi ha 
previstes afer durant el 85. Que em dira que la quan
titat que hi ha prevista pel sanejament és inconcreta? 
Amb aixo no feim més que emprar la tecnica pressu
postaria que feia l'Administració Central, en el sentit 
que la Comunitat Autonoma posa a disposició de tots 
els Ajuntaments d'aquesta Comunitat la possíbilitat de 
dur a terme aquests projectes conjunts, i la concreció 
que es fa d'aquests 799.500 milions de pessetes és, pre
císament, en funció de les peticions que hi ha, és a dir, 
que la concreció és «a posteriori», no abans. Crec que 
amb aixo he contestat les qüestions que m'ha formu
lat a la seva replica. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Díns el tom ordinari, 

volen intervenir els altres Grups? Dins els toms ordi
naris, volen intervenir els aItres Grups? Sera torn de 
fixació de posicions. Dins el tom de fixació de posi-

cions, volen intervenir? No. Aleshores, senyors, passam 
a la següent Esmena. Secretaria, vol procedír a la lec
tura d'ella? 

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

artídes 111 i següents i 125 i següents del Reglament 
Provisional del Parlament, formula la següent Esmena 
al Projecte de Llei de Pressuposts de la Comunitat Auto
noma. Esmena a la totalitat. Motivació: els Pressuposts 
que el Govern de la Comunitat Autonoma proposa al 
Parlament presenten unes característiques formal s i 
polítiques que els fan, segon la nostra opinió, poc trans
parents, poc diferenciats i amb una, pnkticament, nul
la funció correctora í activadora de l'activitat institu
cional, cultural, economica i estructural de les Illes
Aquests Pressuposts que es presenten per programes 
demos tren que els distints departaments no han entes 
el que és una formulació d'aquest tipus, encara que 
volem entendre que és una primera experiencia, el mí
nim que es podría exigir és que l'aplicació de les par
tides de despeses es fes d'acord amb un programa d'ac
tuació, imputant costs a Projectes concrets, res de tot 
aixo no existeix. El que s'ha fet ha estat desglosar un 
poc més, no massa, les despeses d'aquesta secció, sen
se entendre que un Pressupost d'aquest tipus, reque
reix, fin s i tot, en un període experimental una idea 
nova que passi, necessariament, per la formulació, en 
primer Iloc del Projecte cl'actuació, peí passar, pos
t~riorment a la quantificació pressupostaria. És així, 
en aquest aspecte un 'Pressupost més detallat i no un 
Pressupost per programes. Referits a nivells d'actua
ció la seva característica és la imprecisió, institucional
ment l'únic que es pretén és el creixement patrimonial. 
La configura ció i funcionament de l'Administració PÚ
blica Autonoma esta encara molt ver da i, si bé s'haurien 
d'aplaudir els intents d'informatització, pensam que 
aquest tema esta a uns nivells tan poe concrets que 
el faran tan poc operatiu com en el 1984. En altres 
aspectes, si realment hi ha qualque Projecte és incon
cret, és signifieatiu que aquells programes que indi
quen un avans: en l'actualització de l'Administració 
Autonoma no estiguin, en general, dotats de personal. 
En el camp cultural, tan soIs es pot dir que els Pres
suposts que són totalment dispersos, la divisió en sub
programes minúsculs que no pelmeten una actuació 
profunda a cap camp, és la característica fonamental. 
Aixo és un indicatiu que no hi ha objectius, no hi 
ha prioritats i, fins i tot, es pot posar en dubte que 
existeix un cataleg mínim de necessitats. A l'actuació 
economica, el problema s'agreuja encara més, cap de
partament no ha elaborat un programa que vagi més 
enIla de les subvencions indiscriminades i no es plan
teja el problema ele l'estacionalitat amb una important 
seqüela d'atur, ni del gradual deteriorament de la nos
tra estructura industrial, calc;at, metall, etc . .. ni l'exis
tencia de comarques i zones d'amplia tradició indus
trial que van desapareixent del mercat normal per tan 
soIs citar alguns exemples que són la més clara demos
tració d'un Govern que no ha trobat el seu camí. la 
finalment, l'adequació de la infraestructura que recull 
el major percentatge d'inversió és tan soIs una realitza
ció de Projectes que ja estaven en marxa per l'Admi
nistraeió Central, quan aquests Projectes existeixen i, 
en el cas que no estassin formulats, la idea que es 
plasma és la de la indeterminació, altres vegades ocor
re qué, o bé es desconeix el cataleg de necessit::1ts o no 



s'actua políticament en funció d'aquestes, ni tampoc es 
coneix quina és l'aplicació d'aquestes inversions per 
illes . Per tot aixo soHicitam el rebuig del Projecte de 
LIei de Pressuposts de la Comunitat Autonoma i la 
seva devolució al Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, el Diputat del Grup Parlamentari So

cialista, Sr. Josep Alfonso Villanueva. Disposa, Sr. 
Diputat, d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. President. Sr. President, Sres. i Srs. 

Diputats. M'hagués agradat, quan el Sr. Conseller ens 
ha presentat el pressupost, escoltar una exposició pro
gramatica deIs Pressuposts amb un poquet de més es
pai de temps, i no aquesta voluntat exposada, no di
rectament, sinó indirectament en la seva exposició, pel 
Conseller, de fer un debat, aquí i ara sobre transfe
rencies, finan~ament, Fons de Compensa ció Interterrito
ria!, que ha estat, i li record, reiteradament soHicitada 
pel Grup Socialista i reiteradament no escoltada per 
aquest Govern. Com sap perfectament el Govern i el 
Conseller, en aquests moments, no hi ha temps de fer 
un debat sobre aquests temes, estam debatent el Pres
supost i, evidentrnent, el finan~ament és un tema im
portant d'aquest Pressupost, pero no és el temps de 
discutir-lo. De totes maneres farem unes petitíssimes, 
moIt curtes acotacions. Crec que cal recordar que tot el 
sistema de finan<;:ament de les Comunitats Autonomes 
va ser consensuat per la practica totalitat de l'area 
constitucional, practica totalitat que incIou els líders 
actuals d'AP, com el Sr. Herrero de Miñón, que inclou 
els líders actuals del PDP, com el Sr. Oscar Alzaga, 
etc ... , etc ... , etc ... i que ha funcionat, relativament bé 
en aquest període transitori d'assumpció de competen
cies per a la resta de Comunitats Autonomes, per a 
totes les Comunitats Autonomes. Evident, i és evident 
que hi ha un problema de finan<;:ament a les Comuni
tats Autbnomes i aquest sistema precisa una revisió, 
pero aixo no ens ha de, ni ho hem de reclamar perque 
ahir, el President del Govern ja ho va posar de mani
fest, fent una cridada a totes les Comunitats AutO
nomes, precísament, per comen<;ar a estudiar conjun
tament aquest problema. Ha de quedar perfectament 
cIar que el Govern de l'Estat, i nosaltres no parlam 
com a representants d'aquest Govern, perque no tenim 
aquesta pretensió, no té, respecte a la Comunitat AutO
noma de les Illes Balears, cap voluntat discriminatoria, 
el problema de finan<;:ament és un problema general, 
en aquests rnoments, i com a tal problema general s'ha 
de tractar, nosaItres i feim aquest oferiment al Govern 
de la Comuniat Autonoma d'aquestes illes, estalona
rem qualsevol tipus d'actuació en aquesta materia, 
sempre que es tenguin en compte tant els criteris de 
les necessitats de serveis de la ComunÍtat Autonoma 
com l'ineludible sentit de solidaritat de tot l'Estat Es~ 
panyol. Una al tra , dues petites notes i és que, tota la 
queixa d'aquesta mitja hora, respecte al nivell de ser
veis, per favor, Sr. Soler, no es dirigeixi al banc de 
l'esquerra, e dirigeixi al banc de la dreta que, crec 
que aquí no n'hi ha, o de la ultradreta que varen dotar, 
durant quaranta anys de Govern, d'aquests serveis a 
aquestes illes, Ji record que el Govern Socialista en 
d~" solame~t, dos anys. 1 la darrera nota, respecte a 
alX~, que ~l ~em de recordar que esta bé queixar-se, 
pero tambe s ha de donar menjar, el Fons, vostes ma-

teixos a les compareixences ens digueren que del Fons 
de Compensació Interterritorial del 1984 s'havien gas
tat, i no en període d'execució, sinó període d'execució 
i projectes, aproximadament del 60 al 65 %, bé és ver, 
i ho hem de dir que aquest Fons es pot gastar en
guany, esperem que siguin capa¡;os de gastar-lo, aquest 
i tots els altres. Ja podem passar al tema que ens ocupa 
aquí, que és el del Pressupost de la Comunitat Auto
noma. Nosaltres li hem presentat una Esmena de tota
litat al Pressupost de la Comunitat Autonoma, aquesta 
Esmena l'hem presentada per una serie de motius que, 
en resum i molt en resum, han quedat reflectits a I'es
crit que ha llegit la Secretaria d'aquest Parlament, de 
totes maneres, v{)lem entrar en un tema en el qual el 
Conseller també hi ha entrat al principi, i ha estat la 
Memoria que presenta, juntament, amb aquest Pressu
post. Es important que sapiguem, a través de J'estudi 
economic o de l'analisi economica que fa el Govern, 
quin s són o quins haurien de ser els objectius que té 
aquest Govern de cara a la política economica, a la 
política social, la cultural, de millora d'infraestructu
res, etc ... en una paraula, el Pressupost ha de ser un 
reflex, una formulació economica d'uns problemes 
analitzats per un Govern determinat. Bé, el Govern ens 
planteja una analisi que compren un sector internacio
nal, un nacional i un insular, interinsular, un de la Co
munitat, quins són aquests problemes, nosaltres pas
sarem aviadet per l'analisi internacional perque, no és 
que sigui poc important, el consideram importantíssim 
per a aquesta Comunitat, pero li notam una carencia 
grossíssima, Srs. Consellers, nosaltres creiem que l'ana
lisi internacional estudiaría quina podria ser, al marge 
de les negociacions que s'estan acabant o estan en di
ficultat, la influencia que l'entrada al Mercat Comú 
tendria dins la Comunitat Autonoma d'aquestes Illes, 
i veim una analis.i de l'OPEP, una analisi del petroli de 
Nigeria, pero, de cap manera, no- veiIn l'analisi de la 
influencia que l'entrada en el Mercat Comú té per a la 
Comunitat Autónoma, i no ho veim i li direm per que, 
per que nosaltres creim que no l'hi veim, perque aixo 
suposava, si hi havia aquesta analisi, que s'havia de 
fer un esfor¡; d'adaptació a aqueixa problematica, es
for¡; d'adaptació que no veim en els Pressuposts. Res
pecte de l'analisi nacional és anecdotíc que, dins la 
línia de crítica normal que fa l'oposició a Madrid, en 
el Govern Central, vostes anuncun una inflacció de 
prop de 1'11 %, avui que ja esta fixada en el 9. És no 
tan anecdotic que no tenguin en compte un problema 
que es planteja aquí i que ens fa plantejar cada vegada 
més, que hi ha una contradicció evident entre el creixe
ment del PIB, el producte interior brut i el creixement 
de l'atur, que és una contradicció evident, si no pas
sas que bona part d'aquest atur, com voste sap i esta 
passant en aquestes illes, esta produit pel pas a eco
nomia submergida de certes empreses i de molts de tre
balladors, aixo ens esta perjudicant, en un principi, i 
la reacció d'aquestes ilIes és exactament fer exactament 
el mateix. Aixb encareix el mercat, com voste sap, i afec
ta, principalmellt dos sectors que vostes obliden, cal<;at 
i bijuteria. Respecte de l'Informe de les Illes, el més 
que s'ha de dir és que esta sectorialitzat en tres grans 
sectors, curiosarnent ens transcriuen la Llei d'Allotja
ments Hotelers, la coneixiem, estava en el Butlletí 
pero no actuen, no actuen en funció de dades moIts 
actuals, és dir, la darrera dada del producte interior 
brut que ens donen és de l'any 1982, Sr. Conseller, vos
te sap que el 83 va tenir un increment de l'ordre de 
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4 % i que el 84 s'esta calculat estimar, ho hem de dir 
bé, sobre el 4'5 % i, de totes maneres, per desgracia 
per a aquestes illes, l'increment de l'atur és molt fort 
i s'ha manifestat en aquests quatre darrers meso s, d'una 
forma, diríem gairebé escandalosa, a pesar d'aquests 
4.500 llocs de treball que el Conseller ha evitat, la 
política de la Conselleria diu que ha evitat que es 
produissin, de totes maneres no sé on seríem si aquests 
4.500 llocs s'haguessin prodults, perque les darreres da
des són esgarrifadores. De totes maneres, res de tot 
aixa, res d'aquesta analisi que s'havia de fer de l'eco
nomia de les Illes s'ha fet, s'ha fet una descripció, no 
una analisi, i no s'ha fet, i jo m'atreviria a dir per que, 
si m'ho permet, si es fa aquest diagnóstic, si es 
fa un diagnastic objectiu deIs problemes que té 
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, no 
queda més remei que els Pressuposts es plante
gin en funció d'aquestes conc1usions d'aquests pro
blemes que s'han detectat. Com que aquest Pres
supost, al nostre parer no té aquesta intenció, creim 
que dins l'analisi econamica és millor, que el Govern 
ha pensat que era millor oblidar-se que hi havia aquests 
problemes i ha fet una descripció. Hem d'agrair, no 
sé si ho ha recollit de les nostres Esmenes o no, la 
manifestació, ja veurem com es produeix, que ha fet 
el Conseller sobre la sectoriaIització d'actuacions eco
nomiques, ho hem, ho hem d'agrair i li demanaríem, 
després de l'eIaboració del. .. o deIs estudis pertinents, 
cosa que nosaltres hem esmenat perque es produeixin, 
que s'actuas en conseqüencia. Podríem passar a una 
analisi del que són els Pressuposts de la Comunitat 
Autónoma, aquest Pressupost l'hauríem d'anaIitzar en 
tres aspectes, un aspecte formal, un aspecte general i 
un, les actuacions per Conselleries o actuacions secto
rials. En l'aspecte formal ens diuen els Pressuposts en 
l'exposició de motius que es formulen per programes 
aquests Pressuposts, i aixó vol dir, exactament, que 
«en els quals els credits de despeses no s'articulen 
prioritariament en [unció de la naturalesa economica 
que tenguin, sinó deIs objectius a aconseguir, les fun
cions a complir i les accions a posar en practica per 
al compliment d'aquestes, deIs objectius esmentats», 
bé, si aixo és així, els Pressuposts, els programes, els 
subprogrames haurien d'estar formulats d'aquesta ma
nera, aixo suposa que primer hi ha els objectius, des
prés hi ha les funcions i després hi ha la formulació 
pressupostaria, jo vull pensar que la inexperiencia, en 
aquesta formulació pressupostaria de les distintes Con
selleries no ho ha fet així, i no és merament anecdo
tic, Sr. Conseller, que hi hagi programes repetits a dis
tintes Conselleries, fins i tot amb el mateix nom volem 
dir informatització, etc, ." no és anecdótico No és anec
da tic que les plantilles, Sr. Conseller, ens hagin arribat, 
estassin fetes quatre mesos després o tres mesos des
prés, l.es plantilles pressupostaries, que els Pressuposts 
estassm elaborats. Aixa no és anecdótico Molt malament 
~s ~oden plan tejar uns Pressuposts per programes, i 
JO h reconesc que és un avanc; intentar-ho, li reconesc, 
quan el Govern, al nostre parer, no té programes. Qui
n:s són les Hnies mestres d'aquest Pressupost? En ca
racter general hi ha un percentatge important de des
p~ses corrents, el 40,98 %, un percentatge important 
d:m-:ersió, 41,70 % i un petit percentatge de transfe
renCles 15,87%, ens oblidam de petites restes de que 
no crec que valgui la pena parlar. Les despeses cor
rents, que de personal representen el 28,64 %, crec que 
una pregunta que s'ha de fer qualsevol analista d'a-

quests Pressuposts és si és alt o és baix, i és difícil, 
com vaig llegir no fa moIt, difícil, per no dir poc se
riós, plantejar una comparació, per exemple amb Ajun
taments o amb el Govern de l'Estat o amb Comunitats 
Autónomes eom la catalana, crec que no esta bé he te
rogenis, crec que per veure si és alt o baix el volum 
de personal en aquesta Comunitat Autónoma, ens hau
ríem de plantejar una serie de qüestions previes, quin 
nivell de eompetencies tenim? quin tipus de competen
cies? i quin es necessitats hi ha per complir aquests 
fins? El nivell de competencies ens diria si hi ha ser
veis de prestació directa, que ocupen molt de perso
nal, siguin Sanitat, Edueació, sigui Policia, Exercit, que 
no n'hi pot haver, que són els que major personal ocu
pen, si hi ha serveis administratius o serveis administra
tius que afectin directament el ciutada, moIts i aquí 
n'hi ha poes, exceptuant de Cultura i el Pressupost de 
Cultura té moIt de personal assignat i ... control de 
manteniment no hi ha serveis directament afectats al 
ciutada i, un altre aspecte, que és important, també 
hi ha, lógicament, els servicis de manteniment, aixó és 
normal. 1 un altre aspecte important, és que aixo no 
una Administració que ve históricament amb una car
rega de personal moIt grossa, aixo és una Administra
ció on hi ha hagut unes transferencies de personal i, 
tota la resta és una Administració creada «ex novo». 
Bé, les necessitats de racionalització, la possibilitat de 
modernitzar aquesta Administració vos tes la comencen 
ara, jo crec que l'havien de comen¡;:ar abans, crec que 
són elevades aquestes despeses de personal i crec, m'a
treviria a donar una xifra, encara que també hem de 
dir que és practicament impossíble, donat com ens 
han donat les plantilles, peró que de 800.000 milions de 
pessetes és creació de nova despesa de personal per a 
la Comunitat Autónoma, no direm si és molt o és poc, 
pero és creació nova, de despesa de personal. La in
versió important, 4.611 milions, només que se centra, 
fonamentalment en una ConseIleria, tot ano que surt 
d'aquesta Conselleria són petites coses, sigui promoció 
turística, important, sigui l'Escola d'Hosteleria, que ja 
s'havia de fer l'any passat i no es va poder fer, no es 
va poder fer, no per falta de doblers, perque no es va 
fer, pero 3.309 milions en Obres Públíques és impor
tant, d'aquests, 1.833 en carreteres, ja ho ha dit voste, 
800 milions, el 7, 99'S, en sanejament, peró carreteres 
si estan determinades, són projectes que venien amb 
les transfer(mcies, 780, no, 99 que segons el Conseller 
de la seva Comissió no estaven planificats, estaven en 
funció de les peticions deIs Ajuntaments, i nosaltres 
creim que aquest problema, nosaItres creim que aquest 
problema de sanejament no és una qüestió d'aquests 
Ajuntaments ". El President, si em deixa un parell de 
minutets. Moltes gracies. No puc deixar de parlar del 
tema de les transferencies, les transferencies és una 
partida petita i mal utilitzada, petita perque deIs 15 i 
busques per eent, n'hi ha uns 7 que són transferencies 
finalistes al programa de desfa9ament i aquestes són 
transferencies, peró no hem de comptar com a actua
ció del Govern aquestes transferencies. Peró, és que la 
resta és moIt pitjor, es referia a les Corporacions Lo
cals, només els vulI dir quina és la política que apliea 
el Govern de la Comunitat Autanoma en aquesta trans
ferencia, li diríem que aixo és una tecnica de rebost 
tecnica de rebost perque resulta que la política és d~ 
la sobrassada penjada, que el primer que arribi talla 
un tros i el se'n du, i aixo no són paraules meves, sinó 
que són paraules d'un membre d'aquest Govem. Si 
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hagués tengut més temps, hagués continuat amb les 
analisis sectorials, que no puc seguir, de totes maneres 
els vull dir que crec que hi ha motius més que sufi
cients per rebutjar aquests Pressuposts, motius que 
van des del punt que no es pot saber cap on va l'acció 
del Govern, no podem saber, ni els ciutadans ni els 
Diputats, quins objectius planteja aquest Govern, excep
tuant el molt concret de carreteres, per gastar 11.000 
milions de pessetes, no ens planteja cap Pla General 
ni cap Pla a nivell de Conselleries que enfronti el pro
blema de l'atur, deis sectors industrials, ens han pro
mes que ho faran, de la carencia d'aquests sectors in
dustrials, de l'adaptació agrícola al Mercat Comú, sinó 
tot el contrario no hi ha una acció social definida, si 
n'hi ha, no es planteja un Pla d'Inversions Territoria
litzat, els plantejaments cultural s , i aixo que és un pro
grama detalladíssim, són superminúsculs i l'intent de 
modernització de l'Administració, a pesar deis esfor
<;os d'una informatica que hem de reconeixer, no es 
veuen enlloc, nosaltres creim que aquests Pressuposts 
demostren que el Govern no té un programa de Go
vern, i si no un programa de Govern ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, vagi acabant. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
... creim que s'ho ha de plantejar i demanam per 

aixo a aquesta Cambra que els Pressuposts tomin al 
Govern. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el Con

seller d'Economia, Hisenda i Pressuposts, Sr. CristOfol 
Soler. Queda oberta la qüestió incidental. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. He anat prenint 

nota, en la mesura possible, i intentaré contestar-li tots 
els temes que ha obert, en la defensa de la seva Es
mena. Finanr;ament i transferencles, ja hi va haver 
una oportunitat, a la qual vostes mateixos es varen 
negar a entrar en el tema, que va ser, amb motiu del 
discurs de confianr;a del President de la Comunitat 
Autonoma. Vos tes mateixos varen dir que no hi vo
lien entrar, que no era el moment, una primera passa. 
Avui, s'ha tornat donar motiu una vegada més, vostE:s 
continuen negant-se a entrar en el tema, no sé per 
quin motiu sera. Afirma, i aixo ho die amb tota since
ritat, la "ederació SociaJista Balear del PSOE aquf 
deu ser l'única que comparteix aquest criteri, ~ue eÍ 
sistema de finans:ament autonomic ha funcionat, per
que aixo, en aquests moments, les ComunHats Auto
nomes mateixes regides pel PSOE i, en concret i per 
posar-li un exemple, la de Valencia és d'alla on han 
vengut les crítiques més grosses al funcionament del 
sistema de finans:ament autonomic, el PSC, a Catalu
nya, ha estat també un deIs Grups Polítics que més ha 
denunciat aquest tema, voste aquí em diu que el siste
ma de ~nan~ament autonomic, ta l coro esta dissenyat 
ha funcIOnat, realment jo ja no sé que pensar, perque 
realmenf, la impressió que estan donant vostes és que 
són la branca del sector més sucursalista del PSOE a 
nivell d'Estat Espanyol. Diu que durant aquests anys 
darrers, durant aquests trenta, quaranta anys, jo en 
aquell temps era molt jove, encara no havía nas cut, 
s'havien produ'it tata una serie de circumstancies quant 

a la inversió, jo només li vull posar de relleu un tema, 
durant aquests anys de Govern del PSOE, a nivell de 
l'Estat Espanyol, la balanr;a fiscal de Balears s'ha 
agreujat, les dades són ben ciares, aquí hi havia una 
oportunitat per fer qualque cosa en aquest sentit i no 
s'ha fet, atenent-nos, en concret, a les dades que tenim 
en aquest momento El Fons de Compensació del 84 que 
s'ha gastat poc, hem de tenir en compte que la des
pesa de les inversions amb carrec al Fons és extre
madament complicat, a pesar de tot, cree que som de 
les Comunitats Autonomes on el grau d'execució del 
Fons de Compensació de l'any 84 és més elevat, per 
posar-li un exemple, Andalusia, el 31 de desembre del 
84 anava en un grau d'execució d'un 21 %, aquí estam, 
aquí es troba entre el 65 i el 70 %, la qual cosa és 
bastant significativa. Em diu que l'analisi economica 
que he fet en el meu discurs de presentació deis Pres
suposts no ha estat completa, ciar, és que no es trac
tava de limitar-me a llegir tot l'informe economic que 
que s'adjunta dins tota la documentació pressuposta
ria, la meva intervenció s'hagués pogut allargar dues o 
tres hores. Quant al Mercat Comú, un deis sectors que 
creim nosaltres més afectats és el sector agrícola, i en 
aquest sentít hi ha tota una serie d'actuacions pre
vistes per part de la Conselleria d'Agrieultura, que ja 
va explicar el Conseller a la seva compareixen~a a la 
Comissió d'Economia, Hisenda i Pressuposts d'aquest 
Parlamento A part que, com voste mateix sap, hi ha 
un estudi pendent de publicació que, per tata una 
serie de motius, que no vull tornar a 1reure una vega da 
més, perque el tema el donam per tancat, creim que 
es podra publicar dins aquest mes o a principis del 
mes que ve. No vull entrar en el tema de la inflació, 
de 10ts és ben sabut que hi ha hagut unes xifres que 
no són compartides per amples sectors de l'Estat Es
panyol, no vull entrar en aquest terna, el Govern Cen
tral mantén una xifra, nosaltres, en aquest terna, en 
mantenim una altra, com molts d'altres sectors i com 
molts d'altres serveis d'estudis qu:e vénen estudiant i 
analitzant aquest tema. El tema de l'atur, bé, realment, 
i aixo ho hem reconegut sempre, no té massa marge 
de maniobra la Comunitat Autonoma en aquest sentit, 
li podria dir que, en aquest mateix sentit, en aquest 
aspecte, esperam, o sigui, hem tengut la part propor
cional d'aquests 800.000 1I0cs de feina, doncs el proble
ma estaria resolt, la preocupació, la preocupació que 
té voste per l'economia subroergida, nosaltres també la 
tenim, pero crec que si qualcú no l'hauria de compar
tir són vostes mateixos, quan el seu Vice-Secretari Ge
neral, del seu Partit, anuncia que d'aquests 800.000 1I0cs 
de feina, que tenien prevists s'estan creant, precisa
ment, a l'economia submergida, realment, en aquest 
sentit, lli~ons per combatre l'atur, poques en poden 
donar. Que el Govern no té programes? J a ho va posar 
de manifest abans practicament de comenr;ar la discus
sió de Pressuposts dins la primera reunió de la Comis
sió d'Economia i Hisenda, varen compareixer tots els 
Consellers, varen explicar tots els programes, i encara 
continuen dient que no tenim programes, és una apre
ciació molt subjectiva seva, que nosaltres, evidentment, 
no compartim. La preocupació que sent per la despesa 
corrent, nosaltres som els primers que la sentim, pro
va d'aixo és que la despesa corrent dins els Pressu
P?sts del 85 en comparaci6 al 84 ha baixat 6 punts, 
dms alló que pertoca l'estructura pressupostaria. és a 
dir, que aixo és un tema que fent números, compro
vant el pes que tenia el capítol 2 dins el Pressupost 
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del 84 i comparant el pes que té el capítol 2 dins el 
Pressupost del 85, esta, al nostre judici, ben cIar. En 
personal, hem de dir, podem afirmar que, practicament 
de l'ordre del 90% de personal que hi ha en aquests 
moments al servei de la Comunitat Autonoma, prové o 
bé de l'etapa pre-autonomica o deIs serveis transferits 
de l'Estat i, en aquest aspecte, poc hem incrementat el 
nombre, i pens que en proporció, som una de les Co
munitats Autonomes que manco hem incrementat les 
contractacions de personal nou en carrec al servei de 
la Comunitat Autonoma. En carreteres, ens diuen que 
ens limitam a mantenir els Projectes que ja tenia l'Ad
ministració Central, hem de tenir en compte una cosa, 
hi havia tota una planificació feta, en aquest sentit, el 
que nosaltres feim és avan¡;:ar dins el 85 projectes que 
estaven prevists dins el 86, aixo és, realment un esfor<;: 
important en relació a les disponibilitats pressuposta
ries, a les possibilitats que té la Comunitat Autonoma. 
I les transferencies corrents, com pot imaginar, la Ca
munitat Autonoma, dins tot aquest muntant de trans
ferencies corrents, té molt poca quantitat, molt poca 
quantitat provenent de recursos propis, les transferen
cies corrents i les de capital, com són els capítols 4 i 7 
deIs Pressuposts vénen negociades amb l'Administració 
Central, amb unes finalitats concretes negociades amb 
l'Administració Central i, a vegades, es diu que el Pres
supost de la Comunitat Autonoma, en aquest aspecte, 
pot ser excessiu, pero és que realment allo que es ne
gocia, és a dir, són les quantitats que s'assignen a Ba
lears dins el mmput global que té prevista l'Administra
ClO Central, deIs seus capítols 4 -i 7. Moltes gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gdtcies, Sr. Conseller. Sr. Josep Alfonso té 

la paraula. Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de cinc 
minuts. 

EL SR. ALFONSO VJLLANUEV A: 
Moltes gracies, Sr. President. Sr. President, Sres. i 

Srs. Consellers. El Govern d'aquesta Comunitat Auto
noma té el do de la inoportunitat quant al planteja
ment deIs debats, a una Moció de Confian<;a que no 
tenia res a veure amb les transferencies, no els hem 
de dir que era o per que es plantejava aquí, ens treu 
el tema del finan<;ament, a un Debat de Pressupost que 
s'havia de fer una menció al finan~ament, ens el treu 
com a debato Que vol? Que debatim en dos minuts 
el tema del finan¡;:ament de la Comunitat Autonoma? 
Perque nosaltres creim que hem de parlar deIs Pres
suposts de la Comunitat Autonoma, no només del fi
nan¡;:ament. Ens ha dit sucursaliste?, i voste mateix ens 
ha donat la raó que no ho som, en' absolut, ens ha do
nat la raó, primer perque com li hem dit clarament, 
no hi ha cap intenció del Govern Central de discrimi
nació a les IHes Balears, ens ha donat la raó, veurem 
si protesta tant, i el que li hem dit, exactament, agafi 
notes ben agafades, és que el problema, és a dir, el 
finan9ament havia tengut una evolució acceptable dins 
tots els problemes durant aquesta etapa transitoria, i 
que ahir, ah ir el President del Govern havia dit que 
s'havia de revisar, i, obviament, on més s'ha notat 
aquest problema és a aquesta Comunitat o a les Co
munitats d'alt nivell de renda, evidentment, i ho sa
bem, i també li hem ofert el nostre suport per revisar 
aquest tema, en el sentit de solidarítat. Hem parlat de 
l'atur, i no he entrat en un tema, perque he trobat que 

no hi havia d'entrar, pero el m'ha tocat i tocaré, jo 
crec que sí la Comunitat Autonoma pot fer molt per 
l'atur, crec que pot fer molt, perque tenim un atur 
estacional enorme, i es congratula en la seva Memoria, 
que jo no he criticat el seu discurs, sinó la Memoria, 
que és un resum, es congratula de l'increment d'ocu
pació de l'hosteleria, perque han baixat el nombre d'ho
tels oberts, Sr. Conseller, jo cree que ens hauríem de 
congratular que s'incrementassin el nombre d'hotels 
oberts, encara que baixas un poc l'ocupació, perque 
aixo indicaría que el que baixaria seria l'atur. De ¡'eco
nomia submergida, no cree que entengués el nostre 
Vice-President, no crec que l'entengués, el que va dir, 
com esta passant en aquestes illes amb 20.000 lloes de 
treball que s'han perdut, teoricament o 15.000, en qua
tre mesos, és que fa l'economia submergida i que aixo, 
el que produeix, d'una forma greu és una inseguretat 
absoluta al treballador, absoluta i s'ha de Huitar con
tra aixo, evidentment no és facil lluitar-hi directament 
amb escopetes o amb inspectors de treball, ja ho sa
bem, pero s'ha de lluitar per altres camins, i vos tes, 
que són el Govern d'aquesta Comunitat, tenen doblers, 
tenen armes per poder comen9ar a lluitar, no els volen 
utilitzar. A trists punts de diferencies de despeses cor
rents, Sr. Conseller, per favor, tenen ara les eompe
tencies d'Obres Públiques, amb una quantitat de 3.000 
milions d'inversió, com no han de disminuir percen
tualment les despeses corrents? Per favor, no ens faci 
trampes ele sumes i restes. Segons les nos tres dades, 
Sr. Conseller, són 300 ·aproximadament les persones que 
ha ocupat de non -la Comunitat Autonoma, tal vega da 
ens equivocam, pero si ens equivocam no és culpa nos
tra, és culpa seva, ens haguessin donat les plantilles 
així com toca i no ens equivocaríem. J, acabaré amb el 
tema de las transferencies, evidentment hem dit que 
les transferencies són poques, el 8%, pero són molt 
manco amb la política que vostes apliquen, són molt 
manco, són tan poc ' manco, tan poe manco que han 
adoptat, i no ho he de repetir, per una política de 
ferrapilla, qui primer arriba, primer la se'n du, nosal
tres creim, senyors del Govern que ni amb transferen
cies, ni amb inversions que ens han dit el mateix, en 
certes coses, aixo no és una política, la política és sa
ber cap on han d'anar els escassos recursos d'aquesta 
Comunitat Autonoma, i a nosaltres, la impressió que 
ens ha donat aquest Pressupost, la impressió fonamen
tada és que vostes no ho saben, i per que creim que 
vostes no ho saben? els demanam que s'ho plantegin, 
que els tornin el Pressupost i ens el plantegin de for
ma que es pugui veure que sí saben on van. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Sr. Conseller. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sr. Alfonso. És indubtable que hi 

ha una relació clara entre el finan9ament, entre el sis
tema de finan~ament i el Pressupost que pot tenir la 
Comunitat Autonoma, perque precisament, per aquest 
motíu, a nosaltres els Pressuposts no ens agraden, no 
ens agraden en el sentit que, ates que no tenim el sis
tema de finan¡;:ament que creim que seria l'adequat a 
les nostres illes, dones aixo ens provoca unes distor
sions que fa que aquest pressupost per a nosaltres si
gui allo mínim que podem tenir i amb aquests recur
sos tant escassos facem el maxim que puguem fer amb 
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ells. 1 m'agradaria plantejar-}j una suggerencia, quina 
pr oCllpació han le11gll l vostes, quines passes han do
na t? Tenen senadors, pel sistema de rinaD~amel1t auto
nornie, quan s'han pronunciat? quines idees han len
gllt? qllrnes Pl"eoclIpacions? La contes ta 16 crec que és 
een clara, cap ni una. La iover ió ha crescul, indubta
ble01ent, pero no per l'esfor~, 00 per les eompetencies 
que hem rebul, úni,cament, voste se sumí lots els De
crets de Transferencies j veura que la inversió de re
posició 's bastant baixa, la inversió si ha crescut i 
ai.'o. com és logic, ha tengut UD efecte obre la de pe
sa corrent, ha e tat, precisamen t, per l'esfor~, molt 
dar i molt concrel que J a fet, en aquest aspecte, la 
Comunitat Autonoma. La xj[ra de les contractacions 
nove, li puc clonar, la on- 11 ria ['[nl ¡-jor m'ha pas
sat la dada, 138, en concret, la qual cosa sobre un 
eoHecti u tan gros com el que té la Comunltat Autóno
ma, en aquest mOluent, cree que és una xifra molt re
duj·da. 1 m 'agradada plantejar un darrer tema, tornar 
iDsi ti! que no tenim progral'ues, j jo en aixo Ji vull 
esser ben cIar, cree que vostes tampoe DO tenen a lter
nativa, en tot ca s, nosalll·es creim que programes en 
tenim, el que vostes no ten en és alternativa. Tres pres
suposts que han esmenat a la totalitat, cada vegada 
més esmenes, per que DO fan, per que nO es decideixen 
a fer un Pressupos t alternatiu, aUa on veuríem quines 
són les seves idees? Que aix6 és una política que du 
a tenue l'oposició més seriosa i més conseqüent, pe! 
posar-li un exemple, la Coalició Popular a la ' Con1uni
tat Autonoma d Madrid, l 'any 85, ha presentat tot Wl 

Projeete de Pressuposts a lterl1atius, veurem quan vos
te es decicleixcn afer aques l tema, es deeideixen a 
fer uns Pressuposls alternatius, i a ixí podrem compa
rar uns amb els altres . pero, de moment, uo han fe t 
res de res en aquest aspecte. Moltes gracies, Sr. Pre-

id nt. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Conseller. S'obrin els torns or

dinaris. Quin Grup vol intervenir? Sr. Sebastia Serra, 
del Grup Esquerra Nacionalista. Disposa, Sr. Serra, 
d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. De 

fet, no pensavem intervenir perque el debat de la nos
tIa Esmeoa a la tolalilal s'havia fet, pero bem d'apro
fitar el Reglament i direm per que, direro per que i 
ho direro molt c1arament, perque el Sl'. Soler ha apro
f itnt que tenia abans la darrera paraula, nosaltres no 
t níem dret a una replica reglamen taria i ara, coro que 
som el Gmp m inoritari, la tenirn . Sr. Soler, impreeisió 
gravíssima, retir i el que 'ha cül de l'empresa ROSETA, 
Societat Anon ima Laboral de Ciutadella de Menorca. 
Sr. Soler, ROSETA, Societat Anonima Laboral era 
una .. . 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra, es concreti a l'Esmena que estam deba

tent. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, sí. Sí, senyor. Parlavem de subvencions i parla

vem, per tant, que no s'havien de fer discriminacions, 
una empresa que ha passat a Anonima Laboral després 
de privada i que té moratoria, concedida per la Segu
retat Social, no pot ser acusada del que voste l'ha acu
sada, per tant, és un desconeixement greu per part 
seva. 

EL SR. PRESIDENT: 
Concreti. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Personal. S'ha discutit de personal i donam la raó 

al Grup Parlamentari Socialista, per aixo, ara, no se'ns 
podra dir que no estem dins el Reglament . En el sub
programa 13,02.01 parleJl de personal d'una manera tan 
familiar que diuen, «Reciclaje catalán, Miracles», no 
sabem si a Balears no hi ha altra persona que s'ano
meni Miracles, pero aixo és la preeisió de la plantilla 
de personal que ens han presentada. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Serra. El Sr. Josep Maria La

fuente té la paraula. 

EL SR. LAFUENTE LOPEZ: 
Una qüestió d'ordre, Sr. President. És per fixar 

. . ? pOSlClOns .... 

EL SR. PRESIDENT: 
Esta dins un torn ordinari, pot disposar vos te de 

quinze minuts si vol intervenir. 

EL SR. LAFUENTE LOPEZ: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Entenia, 

qui vos parla, que era un torn per fixar posieions, per
que, en definitiva, per discutir les Esmenes a la totali
tat del Gmp Socialista i del Grup d'Esquerra Nacio
nalista, no estic aquí per fer-ho, únicament vull fixar 
les posicions del Grup Regionalista, quant al Pressu
post General de la Comunitat Autonoma. Aprofit aques
ta circumstancia per posar de manifest el nostre punt 
de vista. Aquest Pressupost té, en primer Uoc, l'avan
tatge, en comparació als altres Pressuposts deIs anys 
anteriors, que a la fi tenim Pressupost de programes, 
i tenir Pressupost de programes ja demostra una vo
luntat economica, pressupostaria i política de fer les 
coses bé, i aixo ens lla de congraLular a tots, perque 
no és el mateix un Pre upost Orgaruc o UD Pressupost 
Funcional, un Pressupo t Economi que un Pressupost 
de programes, aixo ja, en principi, ens alegra i serveix 
perque nosaltres donem un suport a aquest Pressupost 
presentat per la Comunitat Autonoma, quant a Pressu
post de programa. Aixo no vol dir que estem comple
tament d'acord amb tot el que representa aquest Pres
su post, amb totes les circumstancies pressupostaries, 
perque, en definitiva, hi ha una serie de punts, en pri
mer Uoe, els objectius no tenen una definitiva conere
ció, els programes i els subprogrames no estan perfec
tament definits 1. per tant, adoleixen d'uns defectes 
tecnics que nosaltres som els primers a adonar-nos. 
També ens adonarn gue sóo uns Pressuposts que ini
cialment han estat per programe j, per tant, cree que 
aquesta idea, aquesta iniciativa compensa aquestes de
fici~ncies tecniques que pot tenir aquest document pres
supostari. El que sí jo vull posar de manifest que hi 
ha qualque cireumstancía que al Crup Regionalista ens 
preocupa d'una manera important. No és tant el que 
representa un programa mal presentat, no és tant el 
que representa un objectiu no complit, quan pot ser 
unes cireumstaneies financeres que poden perjudicar 
tota la Comunitat el dia de dema. Aixó crec que té una 
importancia decisiva i que significa que. el Grup Re
gionalista, almenys, posi un punt, no de Hum roja, 
d'ordre de cridada d'atenció, en aquest deute públic 
que va ereixent i creixent i creixent, és a dir, nosaltres 
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ens hem adonat que, per a l'any 84, s'ha intentat un 
deute públic de 1.200 milions de pessetes i s'ha 
aconseguit coHocar 900 milions de pessetes, amb 
aquests 900 milions de pessetes per subsanar o 
per cobrir, tecnicament, inversions públiques, pero 
economicament un deficit, en definitiva, perque els in
gressos no han estat suficients per suportar unes in
versions públiques, més o menys eficaces, més o menys 
especificades, en definitiva, inversions públiques que 
jo he de creure que són bones, no ha servit el Pressu
post Ordinari d'ingressos, sinó que hi ha hagut neces
sitat d'emetre deute públic, i aquell tipus de contracte 
real, unilateral que representa un deute públic, a més 
de perillós, és caríssim, pero si es fixau tots en els 
Pressuposts veureu que 900 milions de pessetes han 
representat aproximadament uns 239, quasi 240 milions 
de pessetes de despesa, si no record malament. 1 dar, 
aixo representa, 239, exactament, i busques, aixo repre
senta, practicament un 25% de cost i si ara, en er Pres
supost de l'any 85, ens anam a 1.450 milions de pessetes 
ens situam en una totalitat de deute públic que arri
bam als 235 milions de pessetes de des pesa, o sigui que 
representa, perdó, 2.350 milions de pessetes d'inversió 
en deute públic, que aixo representa aproximadament, 
seguint la proporció deIs 900 milions que havÍem dit 
de l'any passat, representa aproximadament una des
pesa que significara més o manco 700 milions de pes
setes. Nosaltres hem parlat amb el Conseller d'aquesta 
circumst~mcia perque hem volgut posar-la de manifest 
i dar, no és valid el que el! ens diu, que bé, l'Ajunta
ment de Palma té, no, no, no, no és aixo, no és un 
problema de l'Ajuntament de Palma, que és el que 
dei a el Sr. Alfonso, ni és un problema del que repre
senta el Govern de la Comunitat de Valencia o el que 
representa el Govern Central, estam parlant del Pres
supost de la nostra Comunitat, i hem de parlar del que 
és nostre i tot el nostre ens preocupa extraordinaria
ment, que per cobrir determinades inversions públi
ques que representen unes necessitats possibles, amb 
el deticit que representa ho hagim de cobrir amb un 
deute públic, enguany de 1.450 milions de pessetes. 
CIar, jo estic d'acord i ho sé i em consta, perque, en 
definitiva, hem estudiat, tots hem estudiat En Kanes, 
que aquell «sacrosanto espíritu del déficit» que es te
nia aban s d'En Kanes, és a dir abans de la Segona 
Guerra Mundial, aquella adoració per l'equilibri pres
supostari no existeix, d'acord, i ja sé que va rompre 
amb el dogma del «sacrosanto equilibrio financiero 
presupuestario», el Sr. Kanes, estic d'acord, ara de 
rompre aquest equilibri a rompre'l d'una manera or
giastica i anar d'aquest tipus dogmatic de l'equilibri, 
que ens anam en dos anys, que ens n'anam ni més ni 
manco que a 2.000 i busques de milions de deute pú
blic, és un assumpte per preocupar, no és per qualifi
car-lo ni per criticar-lo negativament, només perque 
ens preocupam pel futur, i jo sé que l'artic1e 62 de 
l'Estatut ens diu que es pot fer i que podem arribar 
fin s al 25% de les obligacions corrents, les obligacions 
corrents són, segons el Pressupost, 100.000 milions de 
pessetes, per tant el 25% d'aixo és important, no hi 
arribam, ni hi arribarem enguany, pero ens aproxima
rem al 10%, ja ens aproximam en dos anys al 10%, i 
s~ continuam per aquest camí, podem arribar a unes 
clrcumstancies perillosíssimes, no és que jo digui que 
s'ha ences la llum roja, com se'm va encendre, com se 
m'encendra tot d'una, no dic aixo, sinó que die que 
«al menos un toque de atención, una llamada», una 

cridada especial, dient, escoltin, senyors del Govern, 
tenguin en compte que el deute públic només ha de 
servir dins aquest dogmatisme de rompre el deficit, 
per cobrir discrets desfasaments de funcionament, 
pero no per cobrir quantitats importantíssimes del de
ficit. Nosaltres, no es tracta que no hi hagi deficit, es 
tracta que fixem un sostre per a aquest deficit, hem de 
fixar un sostre i hem de saber fms on hem d'arribar. 
Em dira l'Estatut diu el 25%, trob que és massa, trob 
que és massa, sobretot, en dos anys, si l'Estatut diu el 
25% i en quatre anys, perque més o menys anam per 
aquest camí, quatre anys, arribarem a aquest 25%, la 
situació la trob perillosíssima i fent un emfasi especial 
en aixo perquc em preocupa molt, no es que jo sigui 
partidari, igual que ,do entrañable» d'aquestes mes
tres ses de casa que diuen, una pesseta té aquest destí 
i només hem de gastar una pesseta. No, pero tampoc 
no per cada pesseta n'hem de gastar cinc, és a dir, 
hem d'anar amb molta cura perque el deute públic ens 
és molt car, representa un 25% del que la inversió esta 
feta i és una preocupació que hem de tenir, efica<;. No 
vull fixar exemples histories, pero si el Sr. Soler vol 
estudiar Historia Economica d'Espanya, que llegeixi el 
que li va passar a CarIes III amb els «vales reales» 
que va comen<;ar per 9 milions de «reales», va conti
nuar, l'any següent en 5 milions de «reales», a l'altre, 
14 milions de «reales» i als vuit anys no va poder pa
gar ni interessos ni capitals i tot se'n va anar a norris, 
perque"'va volar ser «escultor de Madrid» o «urbaniza-

. dor de Madrid» i, e~ definitiva, tots e1s espanyols va
ren pagar la urbanització de Madrid, amb uns «vales 
reales» que, al final, ni es varen pagar interessos, ni 
es va pagar capital i tot se'n va anar a norris. No vull 
fer catastrofisme, pero vull posar els punts sobre les 
is i vull fer saber la nostra preocupació, perque eco
nomicament ens preocupa la Comunitat, perque l'esti
mam, i com que l'estimam ens preocupa molt estudiar 
aquests desfasaments, que siguin el manco importants 
possibles entre els ingressos i les despeses, malgrat el 
Sr. Kanes pensas que aixo era una situació completa
ment obsoleta, pero ara, els estudiosos d'economia es
tan tornant a reconsiderar l'assumpte que, per ventu
ra, en Kanes no estava tan encertat de dir que aixo 
deIs desfasaments i aixo deIs deficits són beneituries 
o que no van enlloc, els desfasaments i els 
deficits són importants i, s'han de cuidar i aixo és el 
que, al nostre entendre, la Comunltat hauria de tenir 
en compte en els Pressuposts. Aquestes alegries d'ad
metre deutes que representen, per una banda uns des
credits, per altra banda, una entrada a un mercat de 
capital s i per altra banda, un cost financer extraordi
nari, són tres circumstancies que hem de tenir en 
compte, ara el desfas-ament que representa, el cost que 
significa i després que hem d'entrar a un mercat de 
capital s, que cada any tendrem manco possibilitats que 
ens comprin, que ens comprin aquestes obligacions de 
deute públic, ens desacreditam, aixo li hem d'evitar. 
Per tant, nosaltres donarem suport a aquest Presu
post, pero volem tocar la campana, que alerta amb 
aquest deficit i alerta amb aquestes emissions de deute 
públic, perque si no tenim aquesta consciencia d'aquest 
criteri meticulós, «exquisito» que va dir el President 
l'altre dia, en altres qüestions, el President del Govern 
Central, creim en el risc de cometre, de tenir dificul
tats importants en la nostra economia. Res més, mol
tes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Molles gracies, Sr. Diputat. Sr. Josep Alfonso, vol 

replicar? Govcrn? Queda obcrta qüestió incidental pel 
Sr. Lafuente, eh? 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Agrair, en primer lloc, al Sr. Lafuente que reco

neixi, com ha fet altre Grup aquest avanc; tecnic que 
suposa aquest Pressupost per programes que, per pri
mera vegada, presenta el Govern, i intentar llevar-li un 
poc la preocupació per aquest endeudament que voste 
ha qualificat d'orgiaslic, un democrata-cristia, com jo, 
que les coses no em van massa bé, acIarir-li un con
cepte, i és que l'emissió que hi havia prevista de deu
te públic per a l'any 84, els 1.200 milions no es varen 
coHocar, no querque el Govern no els pogués coHocar, 
sinó perque hi va haver una reducció a altres compo
nents, altres partides de la despesa i, per tant, varen 
jutjar que amb 900 milions bastava. Realment, en 
aquest tema hem anat molt, molt prudentment j, pro
va d'aixo és com dic l'emissió de deute d'aquest any 
passat. Dir-li també que aquestes emissions de deute 
no es fan per cobrir desfasaments transitoris com 
voste aHudia quan es referia als desfasaments de fun
cionament, sinó, precisament per augmentar les pos
sibilitats d'inversió, per augmentar la inversió de la 
Comunitat Autonoma, que creim que és un tema molt 
important i que és un objectiu amb el qual els esfor
~os que facem seran pocs, i també el que és més im
portant, aquestes emissions de deutes, en primer lloc, 
no hem arribat, ni prop fer-hi, al sotre de carrega fi
nancera que té la Comunitat Autonoma, aixo no vol dir 
que la tendencia del Govern sigui arribar-hi, no és 
aquesta, farem l'endeutament prudencial a cada exer
cici pressupostari i, per altra part, dir-li que aquestes 
emissions no es coHoquen als particulars, no esdeve
nen, per així dir-ho, oferta monetaria del sector privat, 
sinó que, com he dit en el meu discurs de presentació 
deIs Pressuposts, es destinen, excIusivament, als coefi
cients d'inversió obligatoria de Caixes d'Estalvi i, en 
aquest moment, li puc dir que el coeficient d'inversió 
obligatoria de Caixes d'Estalvi estan molt poc emprats 
per part del Govern de la Comunitat Autónoma, és a 
dir, que hi hauria moltes més possibilitats d'acollir-nos 
als coeficients aquests. Realment pens que l'endeuta
ment és prudencial, esper que no tenguin temors en 
aquest sentit i ja li avanc; que si dins el 85 creim que 
aquests 1.450 milions no són necessaris, tornarem em
prar la mateixa tecnica de prudencia que hem emprat 
dins el 84. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. ConselIer. Vol replicar, Sr. La

fuente? Vol replicar al Sr. Sebastia Serra o al Sr. La
fuente? Vol fixar posicions el Grup Popular? 

EL SR. VERGER POCOVf: 
Molt concretament, Sr. President, just dir que des

prés d'escoltar les paraules del Conseller d'Economia 
i Hisenda i deIs Diputats que han intervengut, el nos
tre Grup rebutjara les dues Esmenes a la totalitat i 
donara suport al Projecte de Pressuposts. De totes ma
neres, m'agradaria fer una serie de petites puntualit
zacion, respecte a aqueix Pressupost. Una, que realment 

. pensam que la reactivació economÍca ha estat, és i sera 
i es produira sempre a través del sector privat i no dd 
sector públic i, per conseqüent, veim, amb molt bon 
carinyo, que es continuen potenciant les accions cap a 

aqueix sector que és l'únic que pot reactivar l'econo
mía i si no, basta pensar la immensa quantitat de 
doblers que s'han dut cap el secLor públic aquests 
cJarrers anys i, realment veim que la reactivació eco
nomic<l, per aquesta via no s'ha procluit. En segon lloc, 
voldria dir que crcim que en aqueix Pressupost sí que 
hi ha planificació, en contra del que s'ha dit, i el pro
blema que hi ha, realment, és el de finmwament, les 
subvencions que aquí s'han acusat que molles vega des 
es donen indiscriminadament, pens que no és així, el 
Govern fa un Decret, i s'hi pot acollir tot aquell que 
arribi i cúmpleixi les normatives que eliu el Decret, per 
consegüent d'indiscriminació, res en absoluto Per una 
altra part, pens que és bo ten ir com un objectiu prio
ritari el manteniment deIs lIocs de treball, i si no, pen
sem en aquells sectors on hi ha hagut una reconversió 
industrial quina és la' preocupació deIs sectors socials, 
si és mantenir els llocs de treball o crear-ne de nous, 
per a nosaltres, en primer lloc, mantenir els llocs de tre
ball, cosa que ja és molt difícil i després també crear
ne de nous. 1 dir, per acabar, que el sistema social més 
avan~at, pensam que no és el que propugna el PSM 
ni el PSOE, sinó el que propugnam nosaltres. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 1 passam, senyors a la 

votació conjunta de les dues Esmenes, la 200 i la 97 
de l'any 85. Per tant, les Sres. i Srs Diputats, que votin 
a favor d'aquestes dues Esmenes, es volen posar drets, 
per favor? Secretaria, poden procedir al recompte. 24. 
Poden seure i moltes gracies. Les Sres. i els Srs. Dipu
tats que votin en contra d'aquestes Esmenes, es volen 
posar drets, per favor? Secretaria, el recompte. 28. Po
tenen, no n'hi ha. Per tant, queden rebutjades les dues 
Esmenes que han tengut a favor 24 vots i 28 en contra. 
1 passam a la votació deIs Estats Generals del ~res
supost, on la xifra d'ingressos i despeses esta anivella
da en la quantitat de 11.056.599.296 pessetes, les 
Sres. i Srs. Diputats, he de dir que també s'inclou dins 
aquesta, a part d'aquesta xifra la de 59.730.685, compre
sa en el Patronat per a la millora de la Vivenda Rural 
de les Illes Balears. Per tant, és que, sÍ... 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President. Posam a votació l'Estat de despeses, 

i crec que ha dit el Sr. President que, els quals es 
presenten anivellats, li vull recordar que nosaltres te
nim una Esmena a l'article ler. que desvirtua aixo, su
posam que no queda rebutjada aquesta Esmena, sinó 
que és discutira en el seu mament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Totes les Esmenes, una vegada aprovades aquestes 

xifres, seran objecte de discussió dins la Comissió d'E
conomia, Hisenda i Pressuposts. Per tant, repetesc que 
els Pressuposts, la xifra són 11.056.599.296 i el de MilIora 
de Vivenda Rural de 59.730.685.Les Sres. i Srs. Diputats 
que votin a favor d'aquesta partida, es volen posar 
drets, per favor? 28. Poden seure, moltes gracies. Les 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra es volen posar 
drets, per favor? 24. Poden seure i moltes gracies. Les 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen. No n'hi ha. Per 
tant, queden aprovades aquestes xifres i es passara la 
integritat d'aquest projecte, d'aquest Pressupost de la 
Comunitat a la Comissió d'Economia, Hisenda i Pres
suposts per esser debatudes les Esmenes Parcial s pre
sentades, una vegada acabat aixo, es tornara convocar 
aquest PIe per al debat final. Bones tardes. 
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