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EL SR. PRESIDENT: 
Bones tardes. Comenc;:am aquesta Sessió Extraor

dinaria que ha stat convocada per tractar, com a punt 
únic, el Dictamen de la Comissió d'Economia, Risen
da i Pressupost d'aquesta Cambra sobre el Projecte 
de Llei de Finances. . 

A la Junta de Portaveus es varen tractar les 'nor
mes de procediment a les quals ens acamodarem. Feta 
la presentació per un membre de la Comi si6, se m'ha 
fet arribar el nOm del Conseller SI.... ClistOfol Soler, 
intervendran de menor a majar els diversos Grups Po
lítics que hi vulguin inlervenir, amb una duraci6 ma
xima de quinze minuts, hi haura les qüestions inciden
tal s normals i, llavors, al final, passarem a la votació 
del text únic, I'Exposició de Motius, e ls 103 articles 
de la Llei, les Disposicions Addicionals i les Finals, ja 
que no hi ha cap es mena viva ni cap vot particular 
rilanténgut. 

Per tant, té la paraula el Conseller d'Economia, 
Hisenda i Pressupost, en nom de la Comissió d'Eco
no mi a, I-lisenda i Pressuposts. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La Disposició 

Transitoria Setena del noslre Estatut d'Autonomia es
tableix que les Lleis de l'Estat relatives a materies 
transferides a la Comunitat Autonoma, continuaran vi
gents mentre el Parlament no aprovi una normativa 
propia. Aixo vol dir que, mentre no s'aprovi el Pro~ 
jecte ele Llei de Finances que ara es pre.<,;enta, la nor
mativa aplicable en materia pressupos taria financera 
és constitlüda per la Llei General Pressupostal'ia de 4 
de gener del 1977, I'obsolesd:ncia de la qual és més 
que notoria. 

La difícil adequació áe la Llei General Pressupos
taria a la realitat autoDomica balear i, en general, a 
totes les Autonomies, opIiga a efectuar anualment un 
xerciei repetitiu d"ad3ptació de les Lleis de Pressu

post, tecnjca poe desitjable, tant per la seva reiteració 
com per la inscguretaL jurídica que comporta, ja que 
es perd el necessari punt de reL'erencia que representa 
una normativa pressupostaria estable. 

La inadcouaciá, a la Llei General Pressupostaria 
per regula)' l'activitat financera de la nostra Comuni
tat AU.tonoma és patento Basta indicar la seva data: 4 
de gener de~ 1977, anterior a l'aprovació de la Cons
titució Espanyola j, per tant, a la creació de l'estat de 
les Autonom!es, per la qual cosa, evidentment, no con
·sidera les Comunitats Autonomes com a agents del 
sector púPlic. Aquesta inadequació de la Llei General 
Pressupostaria a la natur,,-Iesa específica de l'Adminis
tració Autonomica es manifesta, especialment, en tres 
aspectes fonamentals. Primer. la no tipificació de les 
Camunitats Autonomes com a agents del sector públic, 
la qual cosa comporta, al mateix temps, la impossibi
litat de clas ~ i[icar els serveis, organismes, empreses i 
institucions que en depenen dins les categories. d'agents 
que contempla la Llei General Pressupostaria, així com 
la difícil traducció deIs organismes competents per a 
l'aprovació i gestió de les distintes fases d'ingressos i 
despeses que estableix la Llei als seus homonims o pa
ral'lels a les Administracions Autonomiques. 

En segorl Iloc, els esquemes d'elaboració, aprova
ció, gestió i, sobretot, control deIs Pressuposts, no res
ponen, obviament, al nostre actual estat democratic, 
descentralitzat i autonornic, amb una clara separació 
de poders, sinó a un model d'estat pre-constitucional 

i centrálista, la qual cosa és ciar que repercuteix en 
el sistema de gestió i control pressupostari, més preo
cupat per la pura lcgalitüt que per la transparencia, 
claredat i eficacia de la gestió pública. 

Tercer, i fins i tot des del punt de vista de la 
pura tecnica pressupostaria, avan~os tecnics avui cor
rentment admesos, com el del pressupost per progra
mes, pressupost base zero, avaIuació de projectes, in
tegració de la continu'itat pressupostaria i la ompla
bilitat regional i npciQnal, ~6n només in inuats ti mida
ment a la Llei General Pressupostaria, que continua 
aplicant elmodel tradiciona.l del pX'essupo t de mit
jans, les limitacior::s del qual pero realitza!" una eficient 
assignació i gestió de recursos públics són prou cone
gudes. 

La inadequació de la Llei General Pressupostaria 
per regular satisfactoriament l'activitat financera de 
les ComunÍtats Alltonomes ha estat, possiblement, el 
que ha impulsat a la majoria de les Comunitats a pu
blicar les seves própies Lleis de Finances o d'Risen
da Pública. Com es destaca a l'Exposició de Motius, 
no pareix convenient el manLeniment de la Llei Gene
ral Pressupostaria CODl a norma jm'idica avaluadora 
de l'activitat financera. La Constitució Espanyola de 
1978, la Llei Orgar.ica de Finao~ació de les Comllnitats 
Autonomes de 1980 i el mate ix E tatut d'Autonomia de 
les IlIes Balears contenen importantíssimes innova
cioos i modifjcacions de les materies regulades per la 
Llei General Pressupostaria, per la qual cosa, la tec
nica per procedir a ef ctuar l'inevitable retoc en lleis 
anuals ele pressupost ha d'acceptar-se només com una 
mesura molt provisional per resoldre les contradiccions 
plantejades. 

Hem de destacar que ja moItes de les Comunitats 
han aprovat les seves propies Lleis de Finanees, segons 
un model re:ativament uJ1iforme, el cas del País Base, 
Ca tal unya , Valencia, Gal íci a, Andalusia. 

La Llei que presenta el Govern consta d'un Titol 
Preliminar i de cinc titols més. Al Titol Preliminar es
tan recollits e1s principis generals als quals esta sot
mesa l'activitat economica financera de )'Admini tra
ció de la Comunitat Autónoma, in pirats, per una part, 
en els criteris de coordinaci6, establerts a la L1ei Or
gan1ca de Fjnan~ació de les Comunitats Autonomes, i, 
per una altr~ part, en el mateix Estatut, que regula 
una serie de compettlOcies en materia de foment i pIa
nificaci6 economÍca distintes de les que ostenta l'Ad
ministració de l'Estat, i que donen origen al maneig 
d'uns recursos i un patrimoni eliferenciats, que han de 
ser objecte d'una adequada reglllació. 

EIs principis de pressupost anual, d'ur:itats de cai
xa, de comptabilitat i de control de comptes estan in
corporats a aquest Tí.tol Preliminar i desenvolupats 
als Títols Segan, Tercer i Quart de la mateixa LleL 

La tipología de I'Admjnistraci6 Institucional de la 
Comunitat Autónoma, materies en re erva de Hei for
mal i atribucions de funcions i competencies en ma
teria economica-financera a ·les diferents institucions 
i autoritats, configuren el contingut d'aquest Títol. 

El regim jurídic de la Risenda de la Comunitat 
Autonoma coro a titular de drets i obJigacions queda 
recollit en el Títol Primer d'aquesta Llei. Al lIarg del 
seu capítol primer esta present el principi d'indispo
nibilitat del dret, per part de l' Aclministració Alltono
mica" i aixo de conformitat 'amb la seva condici6 de 
mandatari del poble de les Balears. AixJ mateix, 'es
tableix el principi general de la no acceptació de re-

j' , 
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cursos a fins determinats, llevat que s'autoritzi ex
pressament a una Liei. Als capítols de les Obligacions 
no s'ha de silenciar la parital de tracLaments de la 
ComwIitat Autonoma COlD a deutora l'especte deIs par
ticulars. Dins el TiLol Pdmer merelx especial menció 
el capitol 3r, relatiu als recursos que la Hisenda de la 
Comunitat Autonoma pot obtenir a través d'operacions 
d'endeutament, on es regulen tots els Lipus d'accua-
ions en el mercat ele capUa!, d'acord amb el que es 

preveu a l'arlicle 62 de l'E'stat"Ut d'AulOl1omla i a la 
Llei Organka de Finan~acjó de les Comunitats AutO
nomes. 

El Titol Segon apareix. estructuraL en quatre ca
pítols, el primer destinat a regular el contingut i apro
vació del Pressupost G neral de la Comunitat AuLóno
ma, sota el Fl"incipi d'universaUtat, pel mt!canism eles
crit d'agregació del pressupost diferenciat de la prO
pia Comunitat i de les sev s entitats aut< nomes i em
preses públiques. Les classificacions de les despeses i 
els ingressos públics s6n objecte d'especial atenció 
amb el decidil proposit que el document pressuposta
ri aferebd la major informació des de tOlS e ls aogles 
per on pugui ser jutjal o anaLitzat. Ai .', l'estal de 
des peses s'articulara a més de en base a la classifica
ció el'aquestes a njvell orgauic, funcional, economic i 
per programes, en base Lambé a la clas ificació terri
torial de les despeses d'inversions reals per ambits 
insulars i, quan sigui proced~nt, per comarques i mu
nicipis. 

Hem de destacar, així mateix, la riquesa informa
tiva que ba d'oferir la documen1ació annexa a la Llei 
de Pres upo L' Generals de la munitat. Autónoma, 
que permctra el major coneixemenl per part ele I'or
gan legis laliu que ha de pronunciar-se sobre ello 

E l capital s ego 11 recull les norm.es reJative al re
gim deIs re(ULS pres upo taris de la omunilaL Auto· 
noma i de ie ev s enLitals autonames amb caracter 
administratiu. L'estructura pressuposüuia, la configu
ració deIs credits i les seves modificacions, la defini
ció de les despeses plurianuals, els suplcments i cre
dits extraordinaris conformen el contingut d'aquest ca
pital. 

Els capi lols tercer j quart desl inaLs, respectjva
m nt, a reguJar J'execució i liquida ió deIs Pres llposts 
i les norInes especials aplicables a ls P ressuposlS ele 
les ntitats autol1omes ele lipus comercial, industria l. 
financer o ar..3Jeg i de les empreses públiques tanquen, 
finalment, aouest Títol Segon. 

El Títol -Tercer es refereix a la Tresoreria i als 
Avals. En primer lloc, tracta de la Tresoreria de la 
Comunitat, constituIda per la totalitat deis .recursos 
financers, siguin doblers, valors o credits, tant per 
operacions pressupostaries com extra-pressupostaries 
a la Comunitat i a les seves entitats i institucions. 
Tot aixo SOt2. el princ ip i d'lln ital de ca ixa única i sub
jecció al regim d'jntervenció j comptabil itat general. 
L'avaluació de la oncess ió el'aval , per part de la Co
munitat Autónoma, a les seves entitats autónomes i 
empreses pútliques, fixant les qualitats deIs possibles 
beneficiaris, aixi com els mecanismes de control, quant 
a l'ús de les facultats per prestar aquestes formes de 
garantía, configuren, finalment, el contingut d'aquest 
Títol Tercer. 

El Títol Quart apareix estructurat en tres capítols. 
El primer, destinat a regular la funció interventora, 
sotmetent a la seva actuació tots els actes. documents 
i expedicnts c~e contingut obligacional de l'Administra-

ció de la Camunitat Autonoma i de les ¡;:eves entitats 
autonomes de caracter administratiu, aiXÍ com les de 
caire comercial, industrial. financer o analeg en les 
quals existeixi una interven ció delegada, i garantint la 
plena aUlonomia ele la IntervenCÍó General respecte de 
tots els organs j entitats subjectes a fiscal ització. 

En el capítol segon, relatiu al control deIs béns 
públics de la Comunitat Autonoma, s'hi estableixen tres 
formes el'cxercici: la funció interventora, ja esmenta
da, l'auditorja interna i el control financer. L'auditoria 
interna es decanta com una activitat substitutiva de 
la funció interventora pels suposits en que pot esta
blir-se sense disminució de les garanties necessaries i 
amb el fi d'agilitzar el procediment de control. El con
trol financer es concep com una tercera activitat amb 
finalitats més amplies, tendent a comprovar el correc
te funcionament en l'aspecte economic i financer deIs 
serveis, enti~ats alltonomes i empreses públiques o vi n
culades a la Comunitat Autónoma, i a comprovar, en
demés, I'efectiu compliment deis objectius que tenguin 
assenyalats, essent, a més, l'única manera de control 
aplicable a les persones naturals o jurídiques que re
bin subvencions o aItres ajudes de la Comunitat, de 
les seves entitats auto!1omes i empreses públiques. 

En el capítol tercer, relatiu a la Comptabilitat PÚ
blica, es determina la necessitat de sotmetre-bi qual
sevol operació realitzada pels administradors de recur
sos de la Comunitat, de les seves entitats autónomes i 
empreses públiques. S'estableix la necessitat d'articular 
els comptes económics del sector públic de la Comuni
tat Autónoma, per tal que sigui possible la seva ulte
rior consolida ció amb els comptes economics del sec
tor públic estatal i es configuren les dades de la comp
tabilitat com a font d'informació per a la presa de 
decisions. 

Finalment, hem de destacar el contingut del Comp
te General de la Comunitat, que comprendra totes les 
operacions pressupostaries, patrimonials i de tresore
ria realitzades durant l'exercici per l'Actministració de 
la Comunitat, les seves entitats autonomes i empreses 
públiques, i que haura de ser presentat al Parlament 
de les Illes Balears a través de la seva Sindicatura de 
Comptes i, aixi mateix, al Tribunal de Comptes. 

En el Títol Cinque es regula el regim de respon
sabilitats i les seves formes de determinació i exigen
cia als aIts carrecs i funcionaris encarregats de la ges
tió i del control deis fons públics per accions o emis
sions que faeixin els interessos de la Hisenda de la 
Comunitat. Es tipifiquen les accions i omissions lesi
ves i es determina el procediment a seguir respecte 
del seguiment de possibles responsabi)itats que a 
aquests efecte¡; podra ser civil, penal o disciplinari de
clarant-se, expressament, per part de la Llei la compa
tibilitat de les distintes rcsponsabilitats entre si. 

Per últim, la LIei, imbUIda per I'esperit que la pre
sideix quant a la transparencia en el maneig deIs fons 
públics, esü'.bleix l'obligació, per part del Govern, de 
remetre al Parlament de les Illes Balears tota una se
rie de documentació exhaustiva, ja que significa el re
flex de tota j'actuació economica financera de l'Execu
tiu, i aixó per aconseguir una major eficacia en la ges
tió deIs recursos i un major enfortiment de les ga
ranties deIs administrats, objectius aquests que han de 
ser, com bé diu l'Exposició de Motius d'aquest text le
gal, els fins fonamentals d'aquesta LIei codificadora 
del sistema financer de la Comunitat Autonoma. 

Per últim, i per finalitzar aquesta exposició, vulL 
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agrair des d'aquesta tribuna l'esfors; de tots els Grups 
Polítics, aquí presents que, elevant-se per damunt de 
posicions partidistes, han evidenciat en el debat 
d'aquest Projecte de Llei el seu coneixement pIe í la 
seva constancia del fet que ens trobam davant d'una 
norma de caracter eminentment tecnic, una norma que 
pel seu contingut ha de significar la base estable de 
l'actuació economica-financera d'aquesta Administra
ció, aiXÍ COm una passa, crejm que! sincerament im
portant, eu el desenvolupament del nostre Estatut d'Au
tonomia. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Volen intervenir e13 altres Grups? 
Pel Grup Esquerra Nacionalista-PSM, té la parau· 

la el Sr. Sebastia Serra i Busquets. 

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

trobam davant un~ Llei que era necessaria, que era ur
gent, i Esquerra Nacionalista-PSM voldria en aquests 
moments fe, memoria i recordar que es va presentar 
a uns moments en que varem veure tots els Grups 
Parlamentaris que el Govem es veia precipitat a haver 
de presentar un text, jo el qualificaria d'una mica cir
cumstancial, i evidentment hi va haver llna pYeocupa
ció global per part de tots els Diputats que treballam 
a les arees economiques i socials d'aquest Parlament, 
perque ens va preocupar una mica aquesta precipita
ció, i encara més ens va preocupar que el Parlament, 
la Mesa del Parlament acordas una tramitació d'urgen
cia per a tota aquesta Llei. Aleshores, davant aquesta 
precipitació hi va haver, jo diria que un sentit comú, 
molt important per part del Govern, un sentit comú 
molt important per part de cadascun deIs Grups Par
lamentaris aquí representats, i, de fet, es va entrar a 
veure la urgencia d'aquesta Llei. Tenir-la es veia que 
era molt important, pero, al mate ix temps, també es 
va comen\;ar a veure que s'havia de tenir una bona 
llei i que més valia que es retardas una mica l'articu
lació, es retardas una mica la seva tramita ció per te
nir una llei, la millar possible. 

Aixo pensam que s'ha aconseguit i pensam que 
s'ha aconseguit per aquest consens, per aquest sentit 
comú i, sobretot, perque el Govern ha admes esmenes 
deIs Grups Parlamentaris, i, fonamentalment, s'ha de 
dir, i Esquerra Nacionalista ho ha de reconeixer, l'es
fon;. deIs responsables de l'area economica del Grup 
Parlamentari Socialista ha estat molt important a 
l'hora de la tramitació d'aquesta Llei perque, de fet, 
avui podem dir que tenim una Llei que pensam que 
és bona. 

Per tant, ens alabam que aquesta LIei avui sigui 
aprovada per unanimitat, ens alabam també que una 
de les lleis que formen part de l'entramat institucional 
s'hagi pogut aprovar sense greus discrepancies i, en 
definitiva, p'.:nsam que és una bona passa, sobretot en 
aquesta Autonomía que ha tengut moments d'excessi
va crispació per qüestions molt importants de vega
des, pero de vegades, també, crispacions i prepoten
cies innecessaries per part de la majoría. Pero, Es
querra Nacicnalista-PSM en aquests moments vol pun
tualitzar un parell de qüestions que 1i preocuoen. 

La primera és parlar del compliment d'aquesta 
LIei. En aqucst sentit cal ser tremendament escrupolo-

sos, i encara són a la nostra memoria problem~ d'uni· 
tat de cai.xa quan el ConseU General Interinsular fun
cionava, és (l. dir, de la pre-autonomia 011 no hi bavla 
urutat de caixa, probiemes d 'auditories molt recents 
que s'han fet respecte del funcionament de determina
des Conselleries del ConselL General Interinsular, pro
blemes que voldricm que, d'una vegada per totes, des
aparesquessÍú, i que el que ha dit el ConselJer Soler 
fa un moment, d'informació, transparencia i rigor fos
sin principis que s'apl icassin sense cap tipus de dub
te. 1 per aixo volem recordar en aquests mOroents que 
fins ara el p~per del Parlament ha estat regularet quant 
a la informació, transpar ncia en el maneig de fons 
públics i rigor, i no parlero ja de l'e laptl del Consell 
General Interinsular, On sembla que les irreguJaritat 
varen ser nombroses. Pero per aixo hem de demauar, i 
aixo és el punt clau de la iatervenció nostra d 'avui, 
hem de demanar a la majoria d'aquesl Parlamenl, a 
aquesta majoria nalura] del Grup Parlamentari P pu
lar i del Grup Regionalista, que intenlin continuar pel 
sentil comú, el rigor, l'escrupo lositat, la tran pal-encia 
i la inl'ormadó respect~ deis fons públic~ i, per tant, 
pensam que avui és important que 'aprovi la LIei, 
pero lambé, que c:\ partir d'ara, els decrets que es fa
cia, les reglamentacions que es facin i el papel' d'aquest 
Parlament, a l'hora de conlToJar i a 1'hora d'estar in
formats, siguin coses que no només siguin paraule , 
sinó que siguin fets concrets ¡que puguin ajuclar que 
aquesta bona Llei de Finances que avw aprovarem pu
guem cUr que ba servil per qualque cO. a. ·1 p-ensam 
que si aquest camí de rigor. d'informació i de trans
parencia es dóna, pensam que 1 Govern tendra un 
suport molt important, almenys ele) noslre Grup Par
Jamentari, a l'hora d'enllestir la definitiva finao~ació 
a la nostra Autonomía que ni de bon de veres amb 
aque ta Llei es pot ¿ur que estigui resolt2., i aixo s'ha 
di! una mica avui per part del Govera, pero cal pro
funditzar. Fan falta e fo1"'~oS en estl1dis i en austeri
tat, fa falta negociar amb el Govern Central i fa falta 
sentít comú i oUdariL..<tt a L'hora de poder acon eguir 
una Einan~ació definitiva i uf'icient i en W1 sentit so
cial per a )a nostra Autonomía. 

Per aixo 00 dubtin, senyors del Govern, no e1ubtín, 
senyors de la resta de Grups Parlamentaris, que Es
querra Nacionalis la-PSM treballara en aguest sentit, 
pero exigim que en tOl moment aquesta transparen
cia, aquesta inforrnació, aqu l rigor, j no aquelles co
ses tan famvses c'una epoca de l'Estat Espanyol his
torica recen' .. que era l 'epoca de la Res tau ració, en 
que es va dir a110 de, facem les Beis de qualsevol ma
nera, perque llavors nosaltre , a l'hora de complir-Ies, 
ele fer·les complir, farem el que voldrem. Esperam 
que la majoria d'aquest Parlamenl seguira en el -sen
tit del consens j del entit cornú i que, les finances, 
no eran mo riu de discrepin ia , sinó mo!iu de satis
facció per a lot e l poble de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes 8racies, Sr. Diputat. 
Pe! Grup Regionalista de les Illes, té la paraula el 

Sr. Cristofol Triay i Rumbert. 

EL SR. TRTAY HUMBERT: 
r. Pre Idenl, Sres. i Sr . Diputat . Expo ades pel 

Portaveu ele la Com is i ' i onseller d'Risenc1a, r. 
Sole r . basicament le Iíni es que van motivar que aques
ta L1ei de Enance Oros j vingués aquí. él aquest PG\r-



> 

DIARI DE' SES~lONS .' Núm. 53 / 5 de febrer de 1986 1665 

lament, de manera consensuada, voldria fixar, un poc, 
la postura del nostre Grup, que donara suport a aques
ta Llei, tal com va quedar anunciat a Ponencia i á Co
missió. 

Creim, en primer lloc, que és positiu haver acon
seguit una Llei amb un consens de tots els Grups, 
creim, també, i ho hem de dir així, que és un text 
que millora el text qut! va presentar el Govern, crec 
que no hi ha d'haver guanyadors ni venc;uts en aquest 
tema, el Govf:rn ha assumit alguna de les es menes pro
posades pel Grup Regionalista, pero, basicament, i t am 
bé ho hem de dir aquí, ha admes una gran quan ti tat 
d'esmenes i propostes presentades pel Grup Socialista, 
que va ser e! que en majoria en va presentar en aquest 
texto Per tant, crec que és un text que surt consen
suat, millorat i del qual tots ens hem d'enorgullir i be
neficiar. 

Que pretén aquesta Llei? Nosaltres creim que, ba
sicament, pretén tres punts basics que són eIs següents. 
En primer !loc, aconsegueix una harmonítzació entre 
els preceptes legals i l'dicacia del sistemD financer de 
la nostra Comunitat, a fi que amb aquest~, i sense per
judici de tots els control s que facin falta per part 
d'aquest Parlament, es vegi i es fad una millor, amb 
rapidesa i des envolupament, de la Hisenda de la nos
tra Comunitat. 

En segan lloc, es configuren com a elements es
sencials, i crec que a¡;o és basic, la transparencia deIs 
doblers públics, uixí com de les responsabilitats de 
tots els alts carrecs i els funcionaris, tal com diu el 
Preambul de la LIei. 

l, en tercer lloc, aconsegueix una majar eficacia,' 
o ha d'aconseguir, a~o és l'important, una major efi
cacia en la gestió deIs recursos financers i, a la vega
da, enforteix de cara als administrats les seves garan
tieso 

Per que creim que és un text millorat al que va 
presentar el Govcrn? Basicament pels punts que a 
continuació exposaré. Creim que aconsegueix una ma
jar precisió i amplitud de mires amb la seva redacció, 
amb la r edacció del seu text aconsegueix un majar 
control del Parlament , sense perjudici de la tasca exe
cut iv a que pertany al Govern. Crec també que s 'ha 
aconseguit un text racional, equanime, que sense me
nysvalorar i dificultar la labor de l'Executiu, aconse
gueix un necessari control del Parlament, sigui envers 
del Plenari, sigui envers de la Comissió d'Hisenda i 
Pressuposts, acció aquesta que no preveia el text ini
cialmen t presen tal pel Govern. 

Clarifica i legisla temes tan importants com poden 
ser l'emissió de deute públic, un major control de les 
entitats autónomes, cosa que tampoc no preveia el text 
proposat p t!! l Govern i que, en aquest cas, ho clarifica, 
i el tan debdtut tema de les despeses plurianuals que 
diverses vega des s'ha debatut aquí, en aquesta Cam
bra. 

També, i mol1 dlpidament, voldria fer una men
ció especial a alguns articles que crec que són basics 
i importants i que tots ells han estat o transaccionats 
o els han dunat una nova redacció o han estat adme
sos pel Govern i que han sortit, crec, millorats en el 
text. 

L'article 31, sobre el Deute Públic, a fi de no sots
treure les qiiestions basiques, en aquest Parlament, del 
tema, com he dit abans, del Deute Público Aquest és 
un article important i que millora el previst inicial
ment pel text del Govern. Un altre artide, que crec 

que és important, basicament per a les Illes menors, 
i també per a l'exposició territoriaJ que ' ~s pugui Cerur 
des d'aquest~_ illa, és l'article 39.3, a fi de poder acon
seguir als Pressuposts de la Comunitat Autonoma, una 
classificació territorial de les despeses d'inversions 
reals, tant a les Illes com a les comarques i als mu
nicipis, quan aixo fos necessario 

Un altre article, que crec que va ser important i 
que va ser, en definitiva, posat coro a nou text, és 
l'article darrer, el 103, que és el que comporta les re
lacions institucionals i que, en definitiva, no és més 
que les obligacions que ha de tenir l'Executiu de cara 
a aquest Parlament, de dur aquí trimest ralrnenL les 
obligacions més importants , COlll s6n les modificacions 
de credit, el grau d'execució ele l Fons de Compensació 
Territorial, les emissions de deute público etc., etc. 

En definiliva, el Gr up Regionalista creu que aquest 
Projecte, a que donarem suporl, creim que no és, com 
ha dit el Sr. Soler, una D ei únicament de caire tecnic 
i jwidic, nosaltres cr eim q ue aquesta L1ei té un gran 
contingut pc litic, contingut polític que s 'ba mj llor a t, 
que creim, sincerament, que s 'ha ruíllorat amb les es
m enes que s'han jndos i que, com ja varem dir en 
aquesta mateixa tribuna amo la Llei c!'Artesania , per 
exemple, p el fe t de ser també una Llei consensuada, 
el Govern bauria de treUl-e conclusions vactiques i de 
futuro Nosaltres creim que un Govern en minoria, en 
aquest cas aquest Govern és un Govern en minoria, 
ha d'intentar ser més sensible i receptiu a les aporta-

··cions deIs altres Grups presents en aquesta Cambra. 
Amb la Llei abans esmentada i amb la que avui apro
varem, creim que hi guanyam tots. Hi guanya el Go
vem, perque pOl aeon eguir una millar gestió execu
tiva, hi guanyam la resta deIs Grups perque, en defi
nitiva, participam i d.onam aportacions a les Lleis que 
es presenten per part del Govern i crec, és el més im
porcant, que en darrer te.rme hi 'guanya el ciutada, re
ceptor final de les Lleis que d'aquí surten. 

Nosaltre~, per tant, el Grup Regionalista, amb 
aquesta filosofia voldriem dir al Govern que, amb 
aquesta filosofia, nosaltres els estendrem la ma, amb 
un esperit constructiu, perque creim que així feim pos
sible la governabilitat el'aquestes illes. Amb aquest es
perit, doncs, nosaltres donam suport a aquest Projecte 
de Llei, esperant, a¡;o sí, com s'ha dit també molt bé 
pel representant del Grup Esquerra Nacionalista, que 
les Lleis es promulguin per tal que sigui n complertes 
i, per tant, nosaltres esperam i desitjam que des 
d'aquest Govern es fara tot el possible perque la Llei 
que avui aprovam es complesqui, per bé i per la ges
tió efica<; deIs recursos de la nostra Comunitat i, en 
definitiva, dels doblers públics que no són nos tres, 
que són, en definitiva, de tots els ciutad::ms. Per tant, 
el Grup Regionalista donara suport a aquesta Llei de 
Finances. 

Gracies 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Sr. Diputat. 
Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el 

Sr. J osep Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VlLLANUEVA: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En 

aquest dia. que pareix que és d'unanimitat, jo voldría 
introduir un pe/it punt de discrepancia que ja ha es
tat anunciat o dit pel representant del Grup Regiona-
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lista, i és que aquesta Llei de Finances, com ha dit 
molt bé, no és una Lleí només instrumental. 

La Lld de Finances té un fort caracter polític, per
que, en definitiva regula o intenta regular les rela
cions entre el Parlament í el Govem quant a campe
tencies de cadascun d'aquests dins el maneig del fons 
público Nosaltres creim que aixo, segons siguin unes, 
segons siguin altres, té una importancia política de 
primera magnitud. A pesar d'aixo, a pesar d'aquesta 
importancia política, hem de dir que durant tata la 
cronologia del Projecte, d'un Projecte que, d'entrada, 
i també ho hem de dir al Govern, quan es va presen
tar, no ens va agradar i a posta hi varem fer cinquan
ta-set esmenes, s'ha dut una política de consensuar ca
dascun, tots _i cadascun deIs articles de la Llei, i no 
es tractava, també ho hem de dir, no es tractava de 
guanyar o perdre una esmena o una proposició del 
Govern, sinó que es tractava d'aconseguir una Llei o 
un Projecte que servís per a dues coses fonamentals: 
una, que el Parlament, i aquesta és la més important, 
tengués puntual i exacte coneixement de tates les ac
cions economiques de caracter important que du a 
terme el Govern, peró que aquest coneixement i aquest 
control no aturas el Govern, que el Govern pogués fun
cionar en materia economica, perque les materies eco
nomiques, els Diputats que formavem part de la Po
r:-encia enteníem que hiha d'haver una certa agilitat 
sense perdre control. A posta, el Grup Socialista va 
presentar cinquanta-set esmenes, la gran majoria 
d'elles, també ho hem de dir,' amb un talant absoluta
ment obert, varen ser discutides, modific,ldes o accep
tades, es pot dir que practicament tots els articles de 
la Llei han estat transaccionats, i pensam que aixó és 
l'esperit, i també no fa res repetir-ha, és l'esperit que 
tots aquests tipus de lleis que han de durar més o 
que nosaltres creim que han de durar més que el de
senvolupament polític d'una legislatura, que en aquest 
mateix moment tenim un Govem d'un cert color i a 
un altre moment podem tenir un Govern d'un ~ltre 
color, que aquestes lleis han de durar, no només per 
un Govern, ~inó fins que les circumstancies economi
ques, polítiq"L!es i socials facin necessari canviar-Ies. No 
perque canvil un President, que pot canviar a qualse
vol moment ha de canviar tam bé la legislació basica. 

De totes maneres, li hem de recordar, al Govern, 
que amb aixo no s'acaba, ni de moH, l'estructuració de 
l'economia i de les finan ces de la Comunitat Autono
ma, li volem recordar que encara queda pendent, i 
crec que cap Grup sap molt bé com l'ha d'envestir, el 
tema de la tinan<;ació de les transferencies als Con
sells, com podrem tocar aquest tema? És un tema 
molt delicat. Queda per fer un avantprojecte de Uei 
de Taxes, estara a punt, suposam que esta a punt d'en
trar a aquest Parlament, queda un Projecte de Llei de 
Patrimoni de la Comunitat Autónoma, que el Govem 
no vol presentar, queden una serie de projectes que 
Paran un entramat que ens dura a aconseguir una es
tructura fimmcera de la Comunitat Autonoma a 'nivell 
Iegislatiu, que pugui permetre que no hi hagi els pro
blemes que darrerament hem estat veient que es pro
dueixen i ja havÍem vist, qua n varem discutir la lí
quidació del 83. 

De tates manercs, creím que hem de dir molt po
ques coses, perque practicament els altres Portaveus 
ja ho han dit, sobre el que constitueix aquest Projec
te. Volem recalcar que el Projecte de LIei regula, d'una 

forma bastant clara, transparent i, sobretot, agil, tots 
els temes d'endeutament de la Comunitat Autonoma, 
si vostes ho recorden, jo mateix, des d'aquesta tribu
na, he denunciat reiteradament l'endeutáment a que 
ens ha estat sotmetent el Govern durant aquests anys 
passats, basicament a través de les despeses pluria
nuals, que sortien del coneixement previ del ParlamenL 
A partir d'aquest Projecte de Llei, i si es compleix, 
que jo esper que, com a tota llei, una vega da aprova
da i publicada, es complira, tot aixo sera de coneÍxe
ment previ d'aquest Parlament i d'apro\iació previa, 
aixo no romp agilitat al Govem, sinó que clarifica. 
També incrementa, sobretot respecte del Projecte, els 
controIs a que esta sotmesa l'activitat económica del 
Govern. Hem donat una nova forma a la presentació 
deIs Pressuposts, que esperam que en els nous pressu
posts que es presentin, si es presenten, i quan es pre
sentin, ja estara indosa aquesta nova forma. No he es
coltat, tal vegacla ho han dit, que s'introdueix un siste
ma d'auditoria de les empreses públiques i deIs organis
mes autónoms que els dóna major agilitat, pero milIor 
control, no es tracta d'intervenció previa, sinó d'inter
venció posterior, i aixo s'introdueíx a través d'una es
mena del nostre Grup, i també dóna una nova configu
ració a la liquidació del Pressupost, que és important, 
perque han d'entendre que és absolutament impossible 
que els Diputats d'aquest Parlament puguin introduir-se 
de ver en la documentació de la liquidació d'un pressu
post. Dins el Projecte de Llei es preveu, i aixó supos 
que prest vendra a aquest Parlament, la creació provi
sional d'una Cornissió Tecnica, que pugui introduir-se 
en els aspectes tecnics, comptables deIs Pressuposts, 
perque els polítics, l'únic que hagin de fer sigui l'analisi 
política deIs documents i la liquiqació deIs Pressuposts, 
i també deIs documents tecnics que ens presentin, aix0 
mentrestant no estigui feta i aprovada la Llei de Sin
dicatura de Comptes. Nosaltres creim que aixó era un 
tema important' i va quedar ben regulat. 

En definitiva, pensam que amb aquest Projecte de 
Llei queden regulats, d'una forma adequada, tant les 
garanties dt; l'administrat i, per a aquest Parlament, 
de la funció econornica del Govern, com l'agiIitat del 
Govem. Crec, per tant, que ens hem de felicitar per 
la feina que hem fet, que l1em fet tots, perque es va
ren estudiar amb seriositat les esmenes, es va ana lit
zar amb profunditat el Projecte de Llei, es varen can
viar, acceptar, transaccionar, etc., quantitat d'artic1es, 
de tal manera que, a la nostra opinió, ha sortit un 
Projecte de Llei, i no és posar floretes perque sÍ, que 
es pot comparar, si no millora, els set Projectes de 
Llei publicats a altres tantes Comunitats Autonomes. 1 
die que no és vanagloria, aixó, de cap deIs que han 
intervengut en aqvest Projecte, perque qua n un té la 
documentació del que han fet els aItres, és més bo de 
fer mil1orar-ho, i cree que ho hem millorat, 

En definitiva, per a nosaltres, aquest Projecte de 
Llei és una bona llei, garanteix agilitat, eficacia i ga
rantia d'utilització deIs fons públics, pero té una cosa 
més, no ha crispat cap anim de cap Grup Polític, s'ha 
aconseguit que el que era una !lei instrumental i una 
llei política vengués a aquest Parlament havent accep
tat les esmenes que han presentat tots els Grups. Amb 
aixo, hem de donar les gracies al Govern, perque ha 
estat obert, perque aquí no hem hagut de venir a de
fensar ni trenta, ni vint-i-dues, ni cinquanta-set esme
nes i perque, en definitiva, aquesta Llei creim que ser
vira tant per al Govern de Coalició Popular com pel 



Govern Socialista quan, després de les proximes e1ec
cions, aquest Govern s'assegui aquí. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Cosrne Vi

dal i Juan. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr. President. Molt breument. Sres. ¡Srs . 

Diputats, soIs per remarcar que la nostra po tura és, 
naturalment, la que es deriva de fer no~·tre el Dicta
men de la Corrussió, i tarnbé assenyalar e l mateix p el 
que respecta a la intervendó del Conseller d'Hisenda, 
Per tant, no repetirem. argaments ni el cansarem, per 
aixo. Pero ,si voIem remarcar, també, i volem expres
sar la nostra satisfacció pel consens aconseguit entre 
tots els Grups representats en aquesta Cambra i, per 
aixo, obviarem, en ares d'aquest enteniment, qualse
vol comentari aalgunes opinions que s'han fet avui 
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aquí, amb les quals, naturalment, DO coincidim, perque 
nosaltres creim, fonamentalment, que val la pena ha
ver obtingut aquesta eina que permetra, mitjan~nt el 
seu desenvolupament, complir la missió codificadora 
del sistema financer de la nostra Comunitat Autbna
ma. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Cosme Vidal. 
No havent-hi rnés intervencions, passarern a la va

tació i, com s'ha dit abans, votarern coniuntarnent la 
integritat de la Llei, comen~ant per l'Exposició de Mo
tius, els 103 articles, les 5 Disposicions Transitories i 
la Disposició Final. 

Per tant, dernan, les Sres, i Srs. Diputats que vo
tin a favor d'aquest Projecte de Llei, es volen posar 
drets, per favor? 

Queda aprovat per unanirnitat. 
Es dóna per canelos aquest PIe, Bones tardes. 

" 


