
DIARI DE SESSIONS 

DEL 

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
Número 63 1 Legislatura 

Presidencia 
de l'Exm. Sr. Antoni Cirerol i Thomás 

Sessíó celebrada día 7 i 8 de Maig de l'any 1986 
a les 18 i 1 7 hores respectivament 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

", 

SUMARI 

Any 1986 

Punt Vnic,-Debat de Totalitat del Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autónoma de 
les, ¡lles Balears per al 1986. 



1870 DIARI DE SESSIONS / Núm. 63 / 7 i 8 maig del 1986 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el primer PIe Extraordinari, que havia estat 

clegudament convocat, s'ha¡;ia, d'acord amb la Junta de 
Porla\ eus, convocat un segon PIe Extraordinari per a 
les 18 llores, com ja aquesta hora, el poclem comew;:ar. 

I, pelo tant, entram ja en el clebat de totalitat de la 
Llei ele Pressu]Josts per a l'exercici del 1986, presentat 
pel Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Ba
lcars, i per fer, precisamenl, aquesta presentació, té b 
paraula el Conseller el'Economia, Hisenela i Pressuposts, 
Sr. CristMol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Aquesta és la quarta ocasió des que va comen~ar 

la Legislatura, que, com a membre del Govern, acce
desc a la Tribuna ParlamenUlria amb el proposit de 
presentar a la consideració de la Cambra un projecte 
global d'aplicació deIs recursos públics de que disposa 
aquesta Comunítat, i per al qual soHicítam el suport 
pIe del Parlamento 

Ho fcim així sense quasi canviar la ja vella i cone
guda situació en que les Balears es troben, de manca 
de recursos. Degut a aixo, a la inexistencia, encara avui, 
el'un marc adequat de financ;:ació de les Comunitats 
Autanomes, situació que no deixarem d'esmentar fins 
que la injustícia amb que es tracten aquestes Illes sigui 
corregiela i solucionada adequadament, ]Jrecisament, 
perque els nostres. ciutadans no continuln queixant-se 
que paguen molt més del que reben a canvi. 

Seguim, avui, en 1986, presentant la terrible pa
radoxa de ser una de les regions amb un nivell més alt 
de vida, peró que alhora disposa, en canvi, del Govern 
Autonom més pobre. Aquesta situació repercuteix ine
vitablement en l'atenció als nostres ciutadans, que és 
certament menor que la que s'esta realitzant a altres 
regions de l'Estat. 

Pero no és la meya intenció que aquesta interven
ció constitueixi només una llarga i amarga queixa per 
aquesta situació, sinó que al llarg el'aquesta exposició 
vull explicar el que el Govern entén que ha de ser el 
nord de les seves actuacions durant el present exercici, 
precisarnent per corregir dintre de les seves limitacions, 
tant pel que fa a les despcses com en relació amb els 
distints nivells d'inversió, l'anterior situació. 

Efectivament: el Govern presenta novament uns 
Pressupost Generals, formant un cos més unitari i evo
lutiu respecte deIs d'anteriors exercicis, tant en el sen
tit de les seves actuacions de govern, coro en el pura
ment funcional de la mecanica pl"esSll pos taria, per 
quant el present exercici constitueix el de l a consolida
ció de l'ordenació de la despesa per prOgrames d'actu a
ció, una tecnica que el inlegrants e1'aquesta Cambra co
neixen ja ampliament, pel que 1" presenta quant a niti
desa d'exposició, claretat de coutingut i facilitat de con
trol de les diferents aplicacions a les quals van consig
nats eIs nostres recursos. 

Malgrat aquests aspectes substancials del Projecte 
de Pressuposts Generals, per als quals soHicitam el su
port de la Cambra, tindré una ocasió més adequada al 
lIarg d'aquesta exposició per a tractar-Ios més amplia
ment. 

Permeteu-me ara d'incidir en l'analisi de la nostra 
situació economica, previa a la presentació concreta 
d'aquests Pressuposts. 

Quant a l'evolució economica més recent, s'ha de 

dir que l'any 1985 pl"t?senlm·a. segons el sector que [os 
objccte cl'analisi, i dins l'ámbit ele l'illa que s'estudias 
unes diferencies importants que el configuren a nivel! 
global com una reluracla passagera clintre del contcxt 
general obser\'al en el::; e.\tTcicis anteriors de reacliva
ció economica. 

El nostl-e princip,¡] "cctur economic -el turisme
ha visl redui'da l'acli\'itat en relació amb l'exceHent 
exercici de 1984, aqucs ta reducció s'ha vist afavoric1a 
per la clepressió elel mercat turístic brilúnic (que ha 
tingut una major ínciclc.'ncia a l'illa d'Eivissa). Com ja 
se sap (él1esos els seus efectes indireclcs el'influencia 
sobre el lotal de les activitats rcslants de la nostra 
economia) aquesta retroacció -que no recessió- de la 
producció turística ha propicial una ralentització de 
toles aquelles activitals lligacles elirectament i inelirec
tamenl a la bona mar:,;a cl'aquest sector. Així s'ha pro
clu'it una disminució deIs visitants turístics de l'ordre 
del 12 % a nivell regional, aproximadament, la qual 
cosa ha tingut una traelucció directa en el descens col
lectiu deis nivells el'ocupació hotelera en promecli a les 
zones. 

La temporada turística aconseguí una reactivació 
a finals elel mes de sclcmbre ele 1985, que no sera, tan
mateix, suficient per a poder rescabalar el sector de les 
baixes produ'(des en el transcurs de l'exercíci. Tot aixa 
ha tingut una traelucció en el camp energetic, impor· 
tant indicador economic, ja que els consums el'energia 
-que si bé han crescul a nivell global de la regió, cap 
al 2'2 % en comparació amb 1984- aixo no obstant, re
gistren una reduceió en la facturació per a usos hote
lers ele l'ordre del 0'7 %, al contrari -i salvant les 
diferencies de consum internes de cada illa- s'incre
menten els consums ]Jer a usos domestics i d'iHumina
ció, en un 4'1 % i així mateix s'amplia encara que 
quasi impereeptiblemept el consum per a utilitzacions 
industrials, agrícoles, comereials i eliverses (un 1'8 'Va). 

En termes general s i segons les fonts del sector 
energetic, l'increment enregistrat pel consum electric 
durant 1985, es troba per c1avall ele les previsions ini
cials per al present exercici economic. 

A un altre nivell -el del consum de derivats del 
petroli- es registren també disminucions, per quant 
Mallorca concretament, ha redui"t el seu consum en UD ' 

16 % fins el mes de juny de l'any passat (en compara
ció amb el mateix períoele ele 1984) i ha continuat amb 
la tenelencia de restricció en el consum de gasolines i 
gasolis ja iniciaela en 1984 i 1983. 

Passant a l'analisi deIs escassos indicadors dispo
nibles respecte de la situació general de les transac
cions comercials, ofereixen aquests símptomes contra
clictoris sobre el nivell d'activitat, quant que uns indio 
cadors suggereixen una reactivació de la nostra econo
mia, mentre que d'altres demos tren un nivell eseas de 
liquidesa d'actius en mans de la demanda, respecte 
el'aquests temes, la relació el'incidencia del volum glo
bal de dipósits en el sistema financer de Balears, moS
tra -fins al 31 de desembre de 1984- una recuperació 
sobre el total espanyol, notable, i que confirma les 
dacles d'anys passats de recuperació del nostre nivell 
general d'activítat (en relació a la resta de regions 
espanyoles) malgrat mantenir encara un similar niveIl 
d'incidencia durant els tres exercicis anteriors a aquest 
any. . 

La recuperació economica segueix una tendencia 
de sosteniment, lenta, pero sense retrocessos des de 
1980 de manera apreciable, que ofereix signes d'espe-
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ran<;:a en relació amb la definitiva superació de la crisi 
económica, seguint precisament pautes internacionals. 

Un altre indicador del nivell d'activitat, també ens 
dernOstra una connotació positiva, quant que per pri
mera vegada des d'abans de 1979 ha disminui't el nivell 
de Balears. 

Quant al nombre de Protestaments Notarials, com 
el volum total de la seva quantia en pessetes, el resul
tat d'aixo ha estat una reducció de l'ordre del 8 % 
en l'índex de pessetes per protestament realitzat, i 
rompent d'aquesta manera amb una tendencia enregis
trada des de períodes anteriors a 1979 de continu i fort 
augment del nombre de protestaments, de la seva quan
tia global i de la relació de pessetes per cada protesta
mento 

Davant d'aqucsts indicadors es registren disminu
ciOI1S de l'activitat comercial, tant en els Ports com en 
cls Aeroports ele Balears, durant els tres primers tri
mestres de l'an)' 1985, variació aquesta que se situa cap 
c:l 9 % referent al conjunt ele Pürts de Balears, i que 
assumeix un Índex major en el Port de Palma, on asso
Icix valors recessius supcriors al 10 %. 

Finalment, i contra\-"cnint el que hem dit abans, es 
registra una expansió del nombre total deIs nous vehi
cles matricubts, indicador important economic, també 
a la regió, amb un incrcmenl que se situa en 1'11 % 
per als primers nou mesos ele 1985, encara que I'atura
ment tradicional ele les vendes de vehicles cap a finals 
d'any, unit als augn1cnls anunciats fan preveure un de
creixcment d'aquests ínclexs, dintre de l'expansió expe
rimentada. 

Les perdues sofertes per I'agricultura, conseqüencia 
de les gelades de gener de 1985, foren o s'atracaren a 
la quantitat deis mil milions de pessetes, i roren el gar
rofer, els cítrics i les hortalisses els cultius més afec
tats. 

La resta de l'any es va caracteritzar per la secada 
que ha estat especialment greu en el sud-est de Ma
llorca. 

Les pluges, escasses i distribuldes desigualment, va
ren arribar massa tarel per al cereal, que produí una 
collita un poc inferior él la el'un any normal. 

Quant él altres temes, l'acció del Govern Balear du
rant I'any passat ha lingut en el camp agrícola l'objec
tiu de la modernització tecnológica deIs cultius, i la 
introducció de nous sistemes d'ajuda a les explotacions 
familiars. 

També s'ha aconseguit mantenir el pla d'ajudes a 
la zona de Campos, amb importants obres de canalit
zació hidraulica i que estan destinades a palEar la molt 
greu situació provocada per la salinització de I'aigua 
de reguiu, en una zona especialment apta per a l'explo
tació agropecuaria. Així mateix, s'han dut actuacions 
Com a la zona ele Sa Marineta i a lél concentració par
ceHaria Son Mesquida, i a I'illa de Menorca, la milIora 
de la xarxa vial rural en el terreny industrial, la si
tuació presenta traces d'optimisme per quant la pro
ducció tant a nivell general de la inelústria com en el 
terreny ele la construcció mostra símptomes el'una re
cuperació amb alguns retrocessos en la tendencia gene
ral ele sos teniment, per la qual cosa s'ha el'enfocar 
aquesta via cap a la reactivació, amb les cautcIes neces
saries que proelueix el fet de que si bé la tendencia ge
neral alberga esperances, la distinta posició de forta
l.esa estructural deIs sectors industrial~ (i la seva ma
~or o menOr resistencia davant alteracions de tipus COI1-
Juntural) donin com a resultat distints graus de com-

-

portament davant la crisi, concretament, sectors indus
trials de futur i amb una bona situació estructural (com 
per exemple la bijuteria) conviuen amb sectors, la crisi 
deIs quals és d'estructures i de manca d'adequació als 
nous metodes productius i de disseny que exige ix en els, 
cada vBgada més, competitius mercats internacionals 
(com el de calyat) o s'enfronten a competencies exte
riors de tal magnitut que els obliguen a la reconversió 
(cas de la construcció naval), a nivell global de la in
dústria s'ha donat una desacceleració en les expectati
ves de creixement de les vendes, a causa de la debilitat 
ele la demanda, aquesta debilitat es constata amb ma
jor amplitud en les empreses dedicades a coUocar la 
seva producció en el mercat interior i peninsular, men
tre que les empreses exportadores no plantegen exces
sius problemes, aixo ha generat un increment deIs 
stocks de productes acabats, que troba dificultats de 
coHocació, la qual cosa per via d'inducció esta provo
cant un manteniment deIs preus, amb escasses cxpec
tatives ele variació en un futur inmediat, excepte per a 
un reduIt sector d'empreses. Aquesta situació es pro
dueix en un moment d'cxpansió internacional e1el co
men;: i de manlenil11ent deis preus energctics que 
el'aquesta manera no és aprofilat (excepte per les em
prcses exportadores, com ja he comentat), la conslrue
ció en el darrers dolze mesos elemostra un compor
tament semblant, ja que si bé s'han reactivat els 
permissos el'obra nova en edificis industrials, s'ha pro
du"it una elisminució en la construcció de vivendes en 
regim lliure, mentre. que s'observa un elespla¡;ament pro
gressiu ele l'oferta cap a la construcció ele vivendes en 
regim ele Protecció Oficial, en un intent el'adeguar-se 
a la creixent demanela potencial de vivendes a preu 
baix i subvencionaeles. 

Finalment, aquesta desigual situació general ha tin
gut la seva traducció en termes d'evolució de l'atur 
registrat, i així. a nivell de Balears, i sempre segons les 
dades oficials, es mostra una reducció de l'atur cap el 
3'54 (H! en termes reals, és a dir, la taxa d'alur que 
l'any 1984 se situa en el 16'7 %, se situa el 85 en el 
15'9 %, una lleugera disminució de 0'8 punts. Aixó ma
teix té una distribució desigual en tota l'extensió de la 
geografia Balear, ja que la disminució de la manca 
d'ocupaeió es produeix preferentment a la zona de 
Palma, i dintre d'aquesta en el sector industrial i de 
se r"Veis. 

Els Pressuposts Generals de la Comunitat Autóno
ma per al 1986 marquen, com deia, una nova etapa de 
la Comunitat Autónoma i inicien una fase de consoli
elació ele la Comunitat. 

Reflecteixen la culminació del procés de transferen
cies de la 1." etapa, _<;le l'etapa provisional, amb un qua
dre practicament complet de serveis assumits i de tri
huts cedits per finan¡;ar-los. 

Encara que no es reflecteix un percentatge ele par
ticipació definitiva, eom desitjaria aquest GDvern, per
C]ue, precisament, a través d'aquest percentatge defi
niliu s'erradicassin els errors i les limitacions de la 
fase provisional, sobre els quals no m'estendré perque 
só n conegu ts per tots. 

Passant él analitzar concretament els pressuposts, 
el Projecte de Pressupos lS que es presenta a aquesta 
Cambra, comenyarem per 1'estat de les despeses . 

A l'estal de des peses es consignen els creelits ne
cessaris per atendre el compliment de les obligacions 
de la Comunitat per un import de 12.054.704.683 pesse
tes, anivellats amb e)s ingressos, com és costum aIs 
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cliferenls Projectes de Pressuposts que ha presen
tat el Co\"ern cla\"ant aquesta Cambra. Les despcses elels 
organismes, entitats autónoJ11es i empreses públiques 
clepenelents ele la COJ11unitst Au!onoms asceneleixen a 
66.374,826 pc~sdcc;, 

Analitzant la seva elistribució en capítols, segons la 
naluralesa economica de la clespesa, i p er seccions pres
suposlaries, que mostl-en els centres gestors d'aquests 
crcelits, ens trobam: 

Quant al Capílol 1, «Despeses ele Personal», que 
compren les despescs ele retribució i de prcstacions so
cials ele lot el personal al servci ele la Comunitat AutO
noma per un imporl ele 3.803'6 milions dc pessetes, xit'ra 
que, si bé en termes absoluts pot semblar elevada, es 
presenta relativament baixa tenint en compte que no
més suposa el 31'5 qú del pressupost i que el percentat
ge d'aquest capítol al conjunl cl'administracions públi
ques de Balcars se situa al voltant del 46 %. 

Al mateix temps, i elins el capítol 1, a fi de corregir 
situacions injustes ele coHectius de personal transferit 
per l'Aelministració Central que parteix d'una situació 
espé':cialmenl desfavorida, es dediquen en aquest exer
cici 152 milions per equiparar les retribucions el'aquesl 
personal, continuant el'aquesta manera la política ini
ciada a l'exercici anterior. 

,El capítol II «Despeses de Funcionament», amb 
1.014 milions, tot just assoleix el 8 '4 % del total ptessu- ; 
post, reflex de les mesures d'extrema contenció i de la 
racionalltzació de la despesa pública realitzades davant 
d 'una deficient financ;ació deis serveis transferits (el 
50 % d'aquest capítol es distribueix en tres seccions 
pressupostaries), dotan t precisament aquest capítol 
amb els 127 milions del Parlament, els 191 milions de 
la Conse11eria de Cultura i Esports per l'especial natu
ralesa deIs serveis que gestiona i amb 188 milions de la 
Conselleria d'Economia i Hisenela deis quals 143 corres
ponen als premis ele cobramenl de les zones recapta
tories, 

El capítol IlI, «lnteressos», puja a 375'6 milions ele 
pessetcs el 3'1 % del total, dcls quals 292 corresponen 
a interessos elel deule públic emes, sempre en quanti
tats sensiblement inferiors a les autoritzaeles pe! Par
lament, i 83 milions que corresponen a prestecs de I'ex
tingida Diputació i al deficit de l'Impost General ele 
Trafec d'Empreses. 

Aquest capítol, juntament amb el capítol IX, «Va
riació de Passius Financers» amb 103'9 milions, el 
0'86 % del total pressupost, constitueixen la carrega fi
nancera per a 1986 ele la Comunitat Autonoma, la: qual 
no assoleix el 4 % del pressupost, entre d'altres motius, 
gracies a les avantatjoses condicions de negociació del 
deute públic que permet una dispersió en el temps de 
la carrega financera assumida per la Comunitat, per a 
compensar els dHicits el'ingressos provocats pel defi
cient sistema provisional de financiació de les Comuni
tats Autonomes, els quals no s'haurien de produir o no 
s'hauran de produir amb la implanta ció del percentatge 
definitiu. 

El capítol .IV de la despesa, «Transferencies Cor
rents» assoleix la xifra de 1.160'9 milions de pessetes, 
és a dir, un 9'6 % del total pressupost, xifra que no re
sulta exagerada si tenim en compte la seva distribució 
entre els centres gestors i les funcions de la Comunitat 
Autónoma com a coHaborador de les distintes adminis
tracions púbIiques existents en el territori de la Co
munitat j per incidir el seu camp d'actuació en el sec
tor privat, potenciant determinades actuacions. Veim 

així com cl 67'1 % d'aquest capítol, 799 milions, és 
absorbiL pcr la Consclleria ele Sanitat cn les seves fun
eions assisteneials, beques a elisminuits, 28'3 milions 
transfert~neies a guarcleries infantils, 20'6 miliol1s, trans~ 
fereneies a institueiolls sensc finalitat ele lucre, 114'4 
milion s, pensions assisteneials, 526 milions, tractamcnt 
de lel drogaeliceió, 17'5 milions, etc. 

El capítol VI, «1n\'ersions Reals», amb 5.005'7 mi
lions ele pessetcs, és el capítol més impori<:mt el'aquest 
pressupost, per la seva quantia, el 41'5 % del total preso 
supost, i per la naturalesa el'aquesta clespesa, compen
sadora del cleficit el'infraestructura de serveis llegats 
per I'Administració Central a B;¡lears i al mateix temps 
agilitac10r a més de l'activital economica de les Illes. 
La Conselleria d'Obres Públiques absorveix el 76 % 
el'aquesta inversió amb 3.806' milions, dcstinant-ne 1.400 
milions a la creaeió el' infraes truct ura viaria de carrete
res, 556 a conservació i manteniment de la xarxa vial. 
491 a prom oció de la vivenda, 1.120 milions a prove1-
ment i sanejament el'ai,gua a les poblacions ele Balears, 
i 150 milions per compensar el lamentable estat ele con
scrvació deIs ports transferits per l'Aelministració Cen
tral a la Comunitat Autonoma. 

Menys importants en quantia, pero no en inciden
cia ens trobam amb que despres el'Obres Públiques, la 
Consell eria més inversora és la de Turisme, amb 320 
milions, el 6'4 % elel total ele la inversió, destinats a la 
promoció del turisme, principal font ele riquesa de la 
nostra economia, la segueixen les inversions en agricul
tura, 298'5 milions com a disposició compensadora de 
l'enfonsat agre illenc amb afany revitalitzador amb la 
creació o millora de la infraestructura rural de manera 
que les explotacions agraries siguin competitives i així 
facilitar la seva reconversió en solides bases economi
ques, eledicant-se, precisament, a aquest tema 96'9 mi-
1ions de pessetes i també a potenciar i mili orar el'medi 
na tural am b el manteniment deIs equilibris biologics 
d'ecosistemes naturals, als quals es dediquen 119'9 mi
liol1S. 

Així mateix, s'han ele eles tacar les inversions en ma
teria de sanitat amb 155 milions, a fi ele completar les 
in\'ersions ja realitzaeles a centres sanitaris locals i a 
centres socials de la tercera edat i a la promoció de la 
salut, les inversions en Cultura i Esports per import de 
140'8 milions, amb 48 milions precisament per a la res
tauració ele monuments, 16'5 milions per a muntatges 
propis de dansa i teatre, 12 per a l'aclequació de la Casa 
ele la Cultura, 10'8 milions per realitzar excavacions 
arqueologiques i submarines, són una serie entre mol
tes d'altres. 

E'l capítol VII, «Transferencies de Capital» amb 
573 milions, suposa el 4'75 % del total pressupost i es 
configura com un complement del capítol VI «d'Inver
sions Reals» en transferir la Comunitat Autonoma, mit
jans economics a aItres administracions o particulars 
perque aquests realitzin determinades inversions que 
interes$a potenciar, així, el 52 % d'aquesta partida, 298 
milions, s'assigna a la Conselleria d'Indústria per a les 
activitats de promoció comercial i industrial. Segueix 
a aquesta, en importancia, amb 90'9 milions, les trans
ferendes de capital realitzades per la Conselleria de 
Cultura i Esports per a la construcció d'equipaments 
esportius i altres serveis d'índole cultural realitzats per 
corporacions locals, o institucions sense finalitat de lu
cre que supleixen serveis de caracter cultural i es-, 
portiu. 

Tenen, abó mateix iniport~mcia els 61'9 milions 
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assignats a la Conselleria de Turisme per a transferen
cies a empreses turístiques que realitzin promoció tu
rística i per ayudes a la finau«ació d'inversions a 
aquestes en'lpreses. 

El capítol VIII, ,<Variació d'Actius Financers» és sig
nificat amb 17'6 milions, el 0'15 % del pressupost, i 
reflecteix les quantitats assignades per a possibles con
cessions de bestretes de pagaments al personal, regulat 
tot aixo per la normativa sobre el personal al servei de 
les administracions públiques. 

El resultat de tot aixo és un pressupost de despe
ses, amb una importancia extraordinaria concedida a 
les operacions de capital, amb un 46'2 % d'aquest de
dicat a inversió, tot seguint la política del Govern, d'uti
litzar l'instrument dels pressuposts de la Comunitat 
Autónoma per atendre les necessitats socials, assisten
cials i culturals a un nlvell alt, i crear i promocionar 
aquella infraestructura física de serveis públics que fa
cititi la realització de la persona i el foment de la 
riquesa i de l'activitat economica precisament com a 
principal mesura en la Huita contra l'atur. 

L'cstructura deis capítols ele I'estat d'ingressos amb 
les consignacions en el capítol 1, «Imposts Directes», 
per import ele 1.400 milions, i capítol II. <dmposts In· 
dircctes», amb 2.374'4 milions, es deu com tots vostes 
saben a la cessió de tributs l"ealitzada per l'Adminis
tració Central, després de !largues i difícils negocia
cions, i significa un gran avall~: cap a l'autonomia ri
nancera de la Comunitat Autonoma. 

El fet que en aquest estat d'ingressos, apareixi en 
el capítol IX, "Variació de Passius Financers», una 
cmissió de deute públic per un import de 871.412.000 
de pessetes es deu a la insuficiencia de recursos ele 
la Comunitat Autonoma per a inversions, conseqüen
cia del vigent sistema provisional de finan¡;:ació que 
hauria d'haver estat, com he dit anteriorment, substituIt 
c:n 1986 pel sistema defi ni tiu. 

El capítol IrI, "Taxes i altres Ingressos» ambo 1.396 
milions, el capítol V, «Ingress.os Patrimonials», amb 
152 i el capítol VI, "Aliemrció cl'Inversions Reals», amb 
400 milions de pessetes reflecteixen una gestió e1'in
gres sos per a prestació de sencis propis ele la Cornu
nitat amb el desig d'autofinan¡;:ació en determinats ser
veis. 

Les Transfcl-encies Corrents, per import de 2.129 
1l1ilions comp¡-enen els percentatges de participació en 
els ingressos de l'Estat, per imporl ele 468 milions, la 
Subvenció pel- a Despeses d'Autogovern, 743 i Transfe
renejes Corrents de I'Estat, el famós capítol VII que, 
precisament, haurien de ser incloses en el cost efectiu 
deis serveis. 
. El capítol VII, ele Tr:msferencics ele Capital, per 
lmport de 3.067 milions reflectcix els 1.547 milions de 
convenis amb l'Administració Central pel- finan,;ar 
o?,res públiques i recull també el Fons de Compensa
CIO, així cüm d'altres transfercllcies per a inversió [ar
men pan elel cost efectiu deis sc¡-veis i que no té el seu 
reflex en el sistema eJe finan~ac ió, una \'egacla més. 

En clehniliva, ens trobam clavant d'uns Pressuposts 
~enerals per a 1986 ele gran transparencia prcssuposta
na, perquc sigui més [aci! la comprensió i el seguiment 
deIs ingressos i de les des peses generals per finan¡;ar 
les activitats a elesenvolupar ])('r la Comunitat en 1986 
e,n.l'cxecució de les polítiqucs elel Güvern, aquestes po
l~tlques es poelen classificar en do.~ gral1~ [!nlps: Polí
tlques Socials on s'inclullen aquelles activilats e1e')cn
volupaclcs pel Govern en I'u s ele les sevcs competencies, 

dirigides a cobrir les necessitats social s de diferents 
sectors de les nos tres illes a fi d'aconseguir un major 
grau de benestar i les Polítiques E'conomiques que inci
deixen en els sectors basics de la nostra economia i 
que són necessaries per al manteniment de l'activitat 
economica de la nostra Comunitat. 

De la Política Social a desenvolupar al llarg de 1986 
hem de destacar: 

La d'Assistencia Social, amb la finalitat de prestar 
serveis directes, mitjan~ant els centres transferits de 
I'INAS i clesenvolupar els serveis socials amb ajudes 
pcriocliques als ancians i malalts. Ajudes d'urgencia, 
ajudes subsidiaries a institucions dedicades a l'assisten
cia als dismimúts, infantesa, tercera edat i marginats. 
Així com la lluita contra la drogadicció. 

La situació del nivell ele protecció d'aquests col
lectius és inferior, i aixo ho hem de dir, al desitjat 
pel Govern, encara que com tots vos tes saben, la 
finan¡;:ació transferencies de 1 'Administració Central és 
molt baixa. 

En materia d'equipament social, es finalitzaran els 
centres sanitaris ja iniciats els anys anteriors i es 
continuara també la COl1stmcció de centres per a la 
Tercera Eda!. 

Política cultural i esportiva. Dins aquest camp s'hi 
troba la realització el'importants activÍlats en el camp 
del teatre, música i clansa, la recuperació del patrimo-
11.i historico-artístic i documental, l'execució de la polí
tIca de Normalitzaci0 Lingüística, el programa de pro
n:oció socio-cultural, esport escolar, esport de temps 
lhure, tot segons una filosofia ele cI:eació de la infraes
~rl!~tu~a cultural i esportiva per donar suport a les 
Imcla tlVCS ele la societa t. 

La promoció de la vivenda ,amb un ampli pro
grama de construcció de noves vivendes, a ti de cobrir 
les necessitats de vivencia de la població, detectades 
en els diferents municipis, i, així mateix, ajudes finan
ceres per estimular el mercat immobiliari. 

Pe! que pertoca a les Polítiques Economiques s'ha 
ele destacar: 

~a Política Inclustrial, amb un esfor¡;: de gestió es
sencJalment tecnic i professiünal, coorelinant tots els 
cstür¡;:os dirigits a potenciar el desenvolupament indus
tnal amb la promoció i caplació de noves inversions 
ind~s~rial.s, mit)ant¡;:ant j'elcvació de la capacitat tec
I~.ologlca I ,de dlsseny ele la nostra empresa, i el SUpOl't 

flJ1a~Cel-,. el acord <lmb les cxigencies moclerncs per acon
segUIr l1lveIls optims de competitivital en els mer als 
aetuals. 

En m<ltCria de Política Agrária, partint eI'unes de
ficiencies estructurals historiques de l'aQ:ricultura i ra
mac1eria balear i consideran t I~ menor p;oductivitat del 
sector agral"i respecte deIs aItres sectors economics '. 
s'intenta, mitjanc;ant la "clivulgació i assistencia agrar;~ 
; la capacitació agrária» mil!orar els coneixement; dels 
nosl res agricuttors i ramac1crs per c;,¡nviaT la !lostra 
3gricultur3. i mitian'¡;~lIlt J'orclenació i foment agro
pecuat-j .aconseguir una millora en les tecniques cle~'les 
producclOns agrícolcs i ramaderes. Així mateix, és la 
nostra intenció de potenciar la inclúslria aQ:ro-alimenta-
ria i la comercia!ilz<lció ele proc1ucte.s el'()~-iuen acom
r<llw<lcb t<llllhé el'un,¡ LTcació o millora de ~la 'infraes
tructura rural ele manera que les explotacions agraries 
rigllill compeli!in's ~ 

El' 1ll:1I~ria de Política Turí.stica, la massificació 
elel tllrjsme a la nostl-;:¡ Comunitat ha proc!ult una ne
cessit3t de controlar la qualitat deis se¡-veis prestats i 
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el compliment de la normativa vigent. És també cone
guc\a la importancia el'aquest sector en la generaeió 
del nostre elevat ni\"cll ele renela i per aixo l'activitat 
a desenvolupar va també encaminada a la scva prom 0-
ció mitjan<;ant accions promocionals en aquells palsos 
que consli lueixco els nosll'es ro rcats arnb l' bjc te 
de consolidar o d'augmcnrar los guotes de panicipa
ció din Lre l;\qucSlS. 1 a més, com 'ha venguL fenl ftns 
ara clonar supon financer a aqucllcs inver sions qu 
compoJ'IÍll Llna rnillora de l 'Of'¡:!['I-, ludst L 'a, una mill . 
ra de l'entorn turístico 

Quant a Política de Creació el'Infraestructura, és 
d'una importancia vital per a compensar el deficit de 
les inversions d'anys anteriors i per respondre a la 
demanela el'infraestructura que ha provocat la massi
ficació del turisme a la nostra Comunitat. En aquest 
sentit, en carreteres s'actua en la creació d'infraes
tructures i en la millora de ferrns i de la seguretat 
vial, i en obres hidrau liques s'esta creant una infraes
tructura d prove'irnenl i sanej ament el'aigües que 
pugui ateodre e.l massiu creixement deIs darrers anys 
i eviti la legradaci6 del medi-ambient. 

Per tot aixo, amb la creencia ferma que aquestes 
polítiques són les adequades a seguir en aquests mo
ments d'escassesa de recursos financers de que dis
posam, vos demanam, membres d'aquesta Cambra, 
l'aprovació d'aquests pressuposts presentats avui. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Aquesta Presidencia decreta un descans de eleu 

minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Diputats, vagin prenent !loe als seus. escons, 

i en breus instants recomen~ara la sessió. 
Tractarem en primer lloc ]'csmena, de les dues que 

hi ha vives, presentada pel Grup Parlamentari Esquer
ra Nacionalista-PSM. Sra. Secretaria, vol procedir a la 
lectura de 1'esmena en qüestió? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Exposidó d e MoLi u . El Proj ec te ele Llei de Pres

SUI ost.s Generals de 1<1 COnlun il<.1l AuLonoma ele l es lile ' 
Baleal's per al 1986 és l' 'XPI . ió en lermes ecanomi s 
d'un Gavera iocapar; de c1ur a lerme el pro és cap a 
la 1l1s titucianaliLzació el l'a u wgovero que proclama el 
preambul de l'Estatut. El Projecte de Llei presentat .". 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
. .. no traspulla només un ideari aferrissadament 

conservador, on al costat de J'ostentació del concepte 
patrimonial del poder, tradu'it amb multimilionaries 
partides a disposició del President o deIs Conse11ers, hi 
trobam el més absolut desdeny en relació amb sectors 
més desafavorits de les I11es Balears, que a la trage
dia de l'atur, la miseria i la marginació han d'afegir 
haver de subsistir enmig d'una societat opulenta, ges
tionada per un Govern que els ignora. Malograt alguns 
progressos en relació amb pressuposts anteriors, par
ticularment a l'ambit de les Conselleries d'Agricultu
ra, Ramacleria i Pesca, i de Sanitat i Seguretat Social, 
el Projecte de Llei continua essent una proposta abso
lutament impresentable davant els pobles de les Illes 

ac 

Balcars, com a pl"ugrama ele futur, tant a nivel! d'ac
ció institucional, com sectorial. Les des peses pluria
nuals que arribaran a constituir una feixuga hipoteca 
en el futur, coexislcixen amb discutibles o inexistents 
programes en uns prcssupo~ls que es proclamen in· 
\'ersors. No hi és afrontada, ni en esbonany, I'articll
lació futura de la Comunitat Autonoma on les previ
siuns en ordre pL'l-sonal i infraesll'uctul'al són inajor· 
nablcs, si es vol que els Consells Insulars juguin un 
paper real en breu ternps. EIs Pressupusts 1110slren 
també com les preteses accions previsibles en un Go
vern de signe conservador, a nive!l d'obtenir J'adhesió 
del sector patronal, no es tradueixen en vertaders 
plans d'actuació racional a ni\'ell de turisme, indústria, 
comen;:, etc., sinó que reiteren la practica de subven
cions i credits escassament conlrolats de tan trist re
cord. 

Des el'un punt de vista tecnic, ens elemanam sobre 
l'efectivitat de les previsions contemplades en aquest 
segon Projecte de Pressuposts, donat que en dos me· 
sos s'han rebaixat les previsions respecte del primer 
projecte en quasi 1.000 milions de pessetes, que si quan 
es presentá aquell s'assegurava que el disseny deIs pro
grames es basava en una elefinició clara deIs objectius 
mÍnims a aconseguir amb la política economica del 
Govern, pretensió que es continua mantenint en aquest 
segon . projecte, ara, amb aquesta rebaixa ens hem de 
qüesiionar l'ef'ectivitat de les previsions del Govern, ja 
que o s'equivocava fa elos mesos o s'equivoca ara. A 
més, si els diners a recaptar am b el deute públic ana
ven destinats a finam;ar despeses el'inversió, no podem 
entendre, a no ser que el Govern no s'ajusH\s a la ve
ritat en el primer projecte, com ara la rebaixa efec
tuada de quasi 1.000 milions que prové únicament 
d'haver revisat a la baixa la previsió sobre el deute pú
blic,. representa una minora ció a la despesa corrent de 
l'ordre deIs 530 milions, quan, amb bona tecnica, úni
cament haurÍem el'haver vist redu'ic1es les previsions 
del capítol d'inversions. 

A nivell d'enl'ortir els lligams de soliclaritat entre 
els pobJes de les IlIes Balears, poc figura en el Pres
supost que respongui a I'imperatiu establert per l'Es
tatut a I'article 54.3 que la Comunitat Autónoma, té obli
gació de vetIlar pel propi equilibri territorial, especial
ment entre les diverses illes que la formen, a fi de fer 
possible la plena realització elel principi ele solidaritat. 

On resulten també escandaloses les mancances del 
Projecte de Llei de Pressuposts és quant al foment i 
protecció ele la cultura autoctona i la norrnalització 
del catala a les Illes Balears, l'absencia d'una decidida 
voluntat de defensar el llegat cultural lingüístic es tra
dueix en unes partides marginals. Totes aquestes man
canees poden ser atenuades per esmenes a l'articulat, 
pero només una reelaboració integral deIs Pressuposts 
Generals per part del Govern perrnetria oferir uns pres
suposts institucionalment responsables i socialment sO
lidaris, eina fonamental per promoure la 11ibertat, la 
justícia, la igualtat i el progrés socio-economic entre 
tots els ciutadans de les Illes Balears, com estableix 
l'article 10 de l'Estatut». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Per defensar l'esmena, té la paraula, pe! Grup Es~ 

querra Nacionalista-PSM, el Sr. Sebastia Serra i Bus
quets, 

Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de quinze minuts; 
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EL SR. S'ERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. En primer lloc, aquest Di

putat i Portaveu d'un Grup Parlamentari ha de dir 
que avui es traba un poc perplex i que aquest des
eans que hi ha hagut ha ajudat una mica que la per
plexitat fos racionalitzada, perque quan el Conseller 
ens ha presentat el Pressupost, realment, hem escoltat 
una serie de coses precioses, pero que, en realitat, ens 
ha semblat que no hi havia res concreto Per tant, nos
altres intentarem mostrar una altra peHícula, evident
roent procurarem poder fer un poe de via, perque tam
poc no es tracta d'alIargar-nos tant com ha ha fet ell, 
, per tant nosaltres presentarcm una mica el que nos
~Itres ent~nem que és la realitat, d'acord amb els Pres
suposts que ens ha presentat el Govern per a l'any 86. 

1 ho hem de dir, i hem de dir d'entrada, que es
trueturarem basicamenl en set, en set grans apartats 
la nostra intervenció, i el primer apartat és molt breu. 
Esquerra Nacionalista-PSM creu en l'autogovern, ereu 
en ¡'autonomia, hem Iluitat i lluitarem per ella, pero 
també voJem que deis doblcrs públics se 'n faci una 
utilització de tipus popular, i el dia del debat de l'es
t:Jl de l'autollomi:1, aques t m:1teix Portaveu ho va clir: 
crcuen els ciutaclans i ciutadanes de les IIles Balears 
i Pitiüses que aquest Govern Autonom actua amb un 
criteri popular i presligia, amb la seva actuació, l'au
tonomia, o més bé cstam en una situació, no direm 
decadent, pero sí, alm enys, sense unes propostes de 
[utur reals i que, al mateix temps, facin que la pobla
ció se senti identificada amb l'autonomia? Nosaltres, 
aquest int~rrogant el tcníem fa uns mesos, fa mig any, 
i el tenim en aquests moments, i davant la concreció 
del Pressupost de l'any 86, no veim, en absolut, Sr. 
Conseller, no veim, en absolut, i aixo ens agradaria 
que se'ns desmentís clarament amb exemples concrets, 
com podem fel' de l'autonomia una eina popular que 
[aci que tOh0111 en pugui estar satisfet i, per altra ban
da, hem de dir que així com els primers pressuposts 
que vos tes presentaren eren uns pressuposts un poc 
circurnstancials, ja als de l'any passat i als d'enguany 
no es permeten aquesta circumsUlllcia. Per tant, la pri
mera afirmació rotunda que feim és que, malgrat les 
seves bones paraules o bones intencions, aixo ja no ho 
sabem tant, és evident que aquests Pressuposts no ens 
presenten una perspectiva de futur articulada per a 
aquestes iIles, a partir de l'eina basica que són els do
blers ele lots els ciut:1dans per él l'actuació, per a la fi
Dan~ació ele l'autonomia. 

Ens h:1 paregut encertat, i és el tercer gran apar
tat que tractam en aquesta introducció, ens ha pare
gut encertat que ens parlassin de les dificultats de fi
nan~acíó ele l'autonomía, pero recordara aquest Go
vern que er' nostre Grup Parlamentari va ser l'únic que 
es volia oposar a l'acceptació del percentatge que l'Es
tat oferia a través, a la Comissió Mixta de Transferen
cies. i vostes acceptaren el percentatge de l'any 85 i 
digueren, ja trebalIarem respecte del 86, pareix que 
Do sera acceptable el del 86, pero sempre estam en el 
mateix, quan el Gove rn Central de Madrid ofereix un 
percenl 1ge de pUl'tic il'ació al fons eJe mp · nsac ió 
tnterlclTilorial. I'únic que SlI ccecix és que hi ha una 
serie de dcclaracions vcrbals, una serie d '-¡nle¡-vel1ci n$ 
Públiques que. a nosal tres ens pareíxerall i ens -parei
Xen den a (giqu s. s i no van acampan ades de tota 
lma filosori i una pd\ tita política con tan respe te 
del que to a ser una justa financ;ació de la !lostra au
tonomia. compensada ¡soli daria. pcr vos te n ho 

fan, i jo ja em veig venir el debat públic del percen
tatge que s'oferira, del Fons de Compensació Interter
ritorial, la seva disconformitat, els debats que hi hau
ra en els mitjans de comunicació, pero no hi haura 
un plantejament seriós que havia d'haver vengut ja 
de la filosofia i la practica deIs Pressuposts per a l'any 
86. 

Bé ha estat, i entra m en el quart apartat de la 
nostra intervenció, que ens faci una panoramica ge
neral respecte de la situació economica, respecte de 
la reactivació, i molt interessant és que ens parli de 
l'estalvi de la Banca i, evidentment, que ens constati 
el Govern una cosa que sabem tots, que en aquestes 
i!les a niveIl global, parlam d'un nivell d'activitat eco
nomica acceptable, que fins i lot després de la troba
da, aquests darrers dies, deIs set estats més impor
tants a nivell mundial, del món capitalista, sembla que 
aquí les coses van un poc dins l'orbita que eIls prete
nen, que eIls veuen, que ells planifiquen. Bé esta que 
vos tes ho diguin, pero, en canvi, molt malament esta 
que no tenguem un programa economic, que no ten
guem una planificació economica per a aquestes illes, 
una planificació indicativa, cvidentment, d'acord amb 
la Constitució i d'acord amb el nostre Estatut d'Auto
;10111ia, i que encara esperam, fa tres anys, que aquest 
Govern du·gui en aquest Parlament o bé via comunica
ció elel Govern, o bé chns els Pressuposts de qualque 
any concret, evidentment, aquesta manca de planifica
ció economica desdiu, contradiu aquel! nivell d'activi
lat acceptable que hi ha a la nostra panoramica eeono
rnica, cosa que, eviclentment, ens alegra. Pero quan vos
tes interrelacionen qüestions de tipus economic secto
rial, conjuntural i fins i tot estructural, ho relacionen 
amb problematica social, óbviarnent aquí els hern de 
contraclir amb tota rotunditat, voste:s ens han dit que 
I'atur ha clavalIat i que clsituam a un 15'9 %, pero vos
tes no ens han dit que hi ha 50.000 aturats a les Illes Ba
Jears, vostes cns han parlat d'uns nivells interrelacio
nats satisfactoris de l'evolució social, pero jo els he de 
dir que vostes manegen només unes paraules, uns con
ceptes de tipus teoric, unes estadístiques fredes i asep
tiques, i vostes no entren a debatre, no entren a cer
car quins són els problemes socials, acuciants en aques
tes illes, problemes socíals que nosaltres no volem dra
matitzar, pero sabem que existeixen i creím que el 
Govern hauria de fer una reflexió seriosa, i no només 
eles del punt de vista de la teoría social i economica, 
sinó una reflexió seriosa d'aquests problemes i, en con
seqüencia, intentar aportar unes solucions a curt ter
mini, que és el que pot fer un pressupost com pugui 
ser el pressupost del 86. 

Per tant, la visió aseptica, freda i des d'un punt de 
vista de teoria social j tecnica respecte de la situació 
economica ens du efectivament a afirmar, una vegae!o. 
més que no estam davant una concepció social de l'eco
nomia, sinó que estam davant una concepció de tipus 
neoliber:11, de tipus que, fíns i tot, no satisfil les as
piracions i la problematica social que qualsevol país 
el'Europa Occidental en aquests moments ja posa en 
practica. 

r, per aixo, logicament, hem d'entrar a l'apartat 
número cinc de la nostra exposició, i és alIa on sí vo
Jem concretar moltíssim, i són que és el que Ii falta a 
aquest pressupost i que és el que li sobra. 1 que és el 
que Ji falta, segons Esquerra Nacionalista-PSM? En 
primer 1I0c, li falta una política institucional clara. Si 
tenim unes institucions, que són els ajuntaments. els 
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Consells Insula r,; i el Govern ele la Comunitat, com és 
que encara no hi ha unes previsions respec te e1el s Con
sells Insubrs que sih'lün aclequades a la seva realita t? 
I parlam, lógicam ent i basicament, deIs Consells Insu
Iars d'Eivissa i Formcnt cra i e1el Conse11 Insular ele 
Menurca. I entrem ja a la problembtica sucia l que nos
altreo; no hem vist enlloc rdlecticla. Se'n s parla que 
l'atur ha e1avallat, peró, al mateix temps, se 'ns parb, 
i ho ha fet avui un membre del Govern, o ahir, que té 
un pruj ec le ele lIuila contra l'atur jU\'cnil, pero que no 
hi ha doblers per posar en marxa aquest projecte, con
tradicció gravíssima a uns pressuposts. Si el Parla
ment ha acoTelat que es fa ci un Proj ecte de Lluita con
tra l'atur juvenil, si el Go\'ern mateix pareix que l'ha 
fel a través d'un dels seus deparlaments o Consellc
ries, com és que no exi s lcix una previsió pressuposta
ria sul'icient, segons el maleix Conseller ele Trebétll e n 
declaracions públiques ele fa 48 hores aproximaelament? 

Problematica de medi ambient, logicament estam 
e1avant uns deIs problemes basics e1'una economia com 
la nostra , terciaria, una societat de caela vegada més 
sensibilitzada davant el problema del medi ambient i, 
sobretot, amb el problema de voler mantenir un creí
xement que sabem que no es pot accelerar, pero sí que 
sabel11 que es pOl mantenir, i cns tro ham q ue no hi 
ha ca p lipus d'actu aci6 concre ta , de r ecomposici.ó d'es
pais na lurals deg rada ls, e1'educa ' i6 medí-ambienta l i ni 
tant soIs creim qu h i hagi previ ions p r i aquesl 
Parlamen t aprova, haver de conservar, preservar qual
que bocí del nostre territorí, i si aíxo ocasiona unes 
e1espeses públíques que h auria d'assumir el Govem de 
la Comunitat Autonoma. 

I entram en el problema cabdal ele les IIles, en 
aquest moment, i que afecta totes les classes socials 
per igual, que és el problema de. la drogadicció, que 
és el problema ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sil eneí, per favor. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
. . . d e la m arginació social. 1, repetim, que afec ta 

totes les classes socials d' aquestes illes, perque és ben 
cert qu e hi ha qualque sector socia l que p ot dur els 
seus fills i filI es a centres e1'Eur op a occidental, p ero 
el que és cert és que no hi ha una previsió clara més 
que m olt residual, molt sectorial j que, si bé exísteix 
la preocupacíó, i ja ho h an dit, que dins la Conselle
ría de Sanítat hi ha hagut qualque esfon;: í bona vo
luntat, p ero, p er favor, a les Illes Balears el proble
ma basíc , a part de l'atur í, sobre tot, l'atur juvenil, en 
aquests moments , és el problema de la drogadiccíó. O 
entre tots feím un programa, una acció decidida i cla
ra, o , en aquestes illes, de cada día, el problema sera 
m és a cuciant í ens afectara a qualsevol moment a tots 
nosaItres amb actuaCÍons de cada vegada molt m és de
lieades i de cada vegada amb més responsabilitat. No 
comprenem com és que no hi ha, en aquests Pressu
posts uns criteris clars, unes prioritats de quins són els 
problemes i quina saludó s'articula, perque se'ns ha 
dit, 17 milions i mig per qüestions de drogadiccíó, 
pero no és qüestió de subvencions, no és qüestió d'aju
des a particulars o a entitats per 17 milions i mig per 
trobar unes sortides, no senyors, el problema de la dro
gadicdó requereix planificació, requereix actuació i ob
viáment tots sabem que no basta el centre previst a 
Campos i el centre d'Eivissa, -sinó que ens fa falta una 

x a L,," ,\ cllllplíssilll,¡, sabClll que és un temé1 molt clilíCi l, 
pcrú, úb\·iamenl. é:c. un deb lemes a l qual hcm de do
nar sonicb , i creim que \" OSlCS no 1'l1an lcngut en CU111p

le, aixi C0111 hallricll el'ha\ c:r feL 
El maleix hCIll ele: dir, lugicamcll t , ele la lem~l tiea 

de la marginació en gen era l. Se'ns ha dit avui que és 
perquc l'Aclministració Central envia poes cliners per 
a la marginació, pero nosa ltres, que som autonomistes, 
que som nacionalistes, que ereim en l'autogovern, peno 
sam Cjue Cjual1 hi ha unes ckficicn cies de l'Administra
ció Central, I'Autonómica és la que s'ha ele Jlanc;:ar a 
cobrir, i mili ora r , a superar aquestes mancances que 
hi pugui haver per part elc la financ;ació de l'Adminis. 
tració Central, í vostes saben que encara no fa molts 
ele clies, la Federació e1'Entitats va visitar el President 
elel Gúvem de la ComunitaL i, precisament, li va ma· 
nifestar e l seu dcsacorel global amb Lola la política que 
es clll al respecte, i nosaltres, en aquest moment, si bé 
pOl ser que certs aspectes d'entitats privaeles o públi
qucs no ens semblin adeguats, el que és evident és 
que el tema ele la margina ció, deIs disminui"ts, són te· 
mes qu e van dalTera, en ordrc ele priori tats, en el 
tema ele la drogadicció. 

I parlant, ja molt concretament, d'un deIs temes 
que poden ajudar a solventar aquestes qüestíons plan
tejades, que ningú no t é fórmules exactes ni matema
tiques per resoldre-ho, pero que sí hi pot haver una 
voluntat i una actuació, hem de parlar de la línia el'ae· 
tuació r especte de cooperativisme, sindicalisme, asso
ciacionisme de tipus juvenil, de tipus cultural, de ti
pus ecologic, etc., i que eom \lostes saben, Sres. i Srs. 
Diputats , és la via que pai"sos com Aústría, Suecia, etc., 
es tan seguint p er tal de resoldre, almenys intentar-ho, 
la problematica greu de drogadicció o problematica 
greu de marginació, en termes globals. I vostes, en 
aquest sentit , també la veritat és que no hi ha elins 
els pressuposts previsions a temes tan claus com coo· 
perativisme, sindícalisme i associacionisme, en temes 
globals. 

I entrant ja també a un tema que en s estranya 
que el Govern no hagi fet, un tema que han fet altres 
Govems ele Comunitats Autonomes dins les seves pe· 
tites possibilitats, és ten i1' cura de la sensibilitat ciu
taelana c1avant els problemes socials, els problemes cul
turals, els problemes que hi pugui haver a la nos tra 
Comunitat Autonoma. Sensibilitzar mitjanr,:ant campa
nyes vol dir, ni més ni manco, que fer participar, obrir 
víes de p articipació i de solidaritat entre la nostra po
blació. I vol dir prestigiar l'autogovem i vol dir pres
tigiar 1'autonomia, s'ha fet alguna campanya per a es
menes puntuals, altres anys, com puguí ser, dins la 
Conselleria el'Agricultura, pero, el que és evident és 
que no hi ha previstes unes campanyes de sensíbilitza
ció, de temes eom puguin ser espais naturals, llengua 
i cultura, com puguí ser la mateixa problematíca de 
drogaelicció, com pugui ser la mateixa problematica de 
marginació, el'atur, etc., o la greu problematica ele de
linqüencia que, si bé no som partidaris de parlar
ne massa, sí sabem que existeix i també -sabem que 
qualque tipus ele campanya o preocupació podria man
tenir el Govern de la Comunitat Autonoma. 

I que és el que sobra en aquests Pressupos ls ? Hi 
sobra el que hem dit tan tes vega des, subvencions in
discriminades, ampliacions de plantilles poc clares dins 
l/organigrama que, per aItra banda, or-ganigraroa moIt 
irregular pel que nosaltres coneixem deIs diversos cen
tres, Conselleries, etc., d'aquesta Comunitat Autonoma, 
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. despeses de tipus discreccional, que trobam que en-
1, 'b" cara u Slstelxen. ,.' , , 

Pero, entrant ja al final d'aquesta mtervenclO, SI 

ue volem dir que hi ha uns problemes d'estructura 
q ressuposHlria i que voldríem que, d'una vegada per, 
fotes, es resolgues sin. Un és les desvi~cions que es po
den produir respecte del que s'aprovl en aquest Par
lament durant l'any 86, nosaltres volem un contr?l par
lamentari, a través de la Comissió ParlamenUtna per
tinent o del Plenari, com es vulgui, i, per tant, .les ~es
viacions pensam que no s'han de poder prodUlr galre, 
sobretot, en materies tan importants com són les in
versions. Volem també que el deute públic tengui una 
utilitat social en la flexibilitat que té aquest concepte 
d'utilitat social, pero el deute públic no pot ser per a 
despeses de fUl1cionamel1t, sinó que ha de ser per a 
despcses d'inversió i d'utilitat social, com pugui~ s.e,r 
els temes que hem apuntat abans d'atur, drogadlcclO, 
c\isminu'its, -etc, 1 també volcm que quedi clarifical el 
tema de les despeses plurianuals, per a nosaltres no 
només és una bon a mesura rebaixar el deute públic, 
perque, per altn, banda, ens preocupa, pero no tanl, 
perque, la vcritat, hem ele dir que Esquerra Nacionalis
ta-PSM és particlari del deute públic raonable, si és 
d'utilitat social aquest deu(e públic, pero sí el1S preo
cupa la via indirecta que s'utilitza a través ele des peses 
plurianuals de deixar aquesta Comunitat Autonoma 
bastanl hipotecada respecte elel futur. Aquests són tres 
temes estnlcturals o tecnies, pero que ten en un conlin
gut i un fons polític indubtable,.i que, en aquests Pres
suposts del 86 se segueix pá l'estil deIs anys anteriors. 
Pero hi ha un tema, i per acabar hi hem de fer refe
rencia obligada, que és el que ha succe'it entre el Pres
supost inicial i el Pl'essupost actual que sc'ns presen
ta. 1 no entrarem aquí respecte de cada Grup Parla
mentari , de la seva manera d'actuar, de dir si hagués 
estat més corree te negociar dins el Parlament i dins 
la Comissió d'Economía, Hisenda i Pressuposts, o si 
ha estat corree te que el Govern retiras uns Pressu
posts, negociar i presentar-ne uns altres. A nosaltres 
ens és igual, creim que hagués estat millor per a 
l'autonomia i per a ¡'opinió pública i per a tothom, 
haver-ho fet dins el Parlament mateix, no haver-ho de 
ter com s'ha fet, ens ha paregut desagradable, pero 
és una valoració molt individualitzada i és un tema 
que, en definitiva, no tractam per un respecte escru
polós a tots els Grups Par1:.mentaris. Cadascú sap per 
que fa les coses i com les fa. Pero, el que és evident 
és que aquesta rebaixa de quasi 1.000 milions, que s'ha 
produi't, no la v-eim una rebaixa ordenada de manera 
lineal. la veim una rebaixa que va, practicmnent, a un 
conjunt de partides indiscriminades, i si el Govern 
en aqucll momc nt ens deia que eren uns Pressuposts 
ben pre entals, amb LlIlS programes realistes, etc., que 
és e l q ue passa qu<t n trobam que aquests quasi 1.000 
mUion són reh. ixal s c\'un conjunt de partides i no 
només en el capítol d'in\'crsions, que és el que en 
principi pareixia que afcctaven els 1.000 milions de 
pessetes, 

Per tant, aixo ens ha obligat, en definitiva a hZ\ver 
escrit, a haver dit que entre ~l primer pressupost i el 
segon , hi 11a coses que fallen, o bé el Govern i el seu 
equip ccono mi e no ,Ie ien In ycritat en el pril11 r pres
supos t o no la lill<!O en el egon o no la di uen a cap 
ele l do. , que :.,' e l q~l t: n. gla'ia, r. per a ltra banda, 
en. fa la im l r ::; ió qUt,;'n lola <tC¡ue la qüe fió no 
s'ha 'Ic tuat encerlad"m 'nI i. en definitiva. \;; I1S trob. m 

amb uns pressuposts totalment continmstes respecte 
deIs deIs anys anterior s i amb u1}a manera de fer la 
política economica molt tecnocratica, molt poe clara 
i que, si bé és veritat que probablement a m?~tes 
Comunitats Autonomes es fa igual, nosaltres crelem 
que ja en aquestes illes podríem .donar unes pass~s 
d'autonomia i ,autogovem 'molt dlferents, molt mes 
solidaries, molt més clares i molt atenent a les prio
ritats deIs problemes socials, economics que hi ha en 
aquestes illes. Per tant, creim que en aquestes altures 
del mes de maig del 86, més que anar a aprovar 
aquest Pressupost d'una manera global, si bé suposam 
que dins Comissió s'admetrien al~~es, e.smenes q~e 
suposam que seran de sentit comu 1 loglques, crelm 
que més que aixo, ben bé es podria tomar ~laborar 
un Pressupost que fos molt millor per a 1 any 87, 
prorrogar el del 85 i, per aixo, hem fet aquesta esmena 
de totalitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, senyores i senyors . Voste em deia 

que estava perplex al comen¡;ament de la. seva ~nter
venció, perque he dit molte~ coses preclOses 1 res 
concret, jo aquí el que li hauré de cont~star és que 
jo estic perplex perque, del que es deduelx de la seva 
intervenció és que mal que bé no s'ha llegit els Pressu
posts, aixo és el mÍnim que li puc dir en relació amb 
aquest tema. , . . 

Hi ha tot un programa, tota una sen e de partldes 
que van a polítiques socials, totes unes altres que 
van a polítiques economiques que, miraré si al llarg 
d'aquesta segona intervenció puc concretar-1i alguna 
cosa. 

Ens diu que no feim una política de tipus popu
lar, que no tenim propostes de futur, que no entenem 
aqtiests Pressu}Josts com una eina per du.r a tenn~ 
tota una serie de realitzacions en aquestes llles. Precl
sament, aixo és una cosa que no es pot dir de cap 
man era en relació amb uns pressuposts que són emi
nentment inversos. Voste pot criticar la despesa corrent, 
poi criticar el Capítol I, pot criticar el Capítol n, pero 
miri dins aquests Pressuposts quina proporció es des
tina a inversions, quins esfor¡;os es fan en inversions 
en materia d'obres públiques, quins esfor''$os fa aquest 
Govern en la millora de la xarxa viaria, quins esfor¡;os 
fa aquest Govern en manteniment de la xarxa viaria, 
etc., etc. El que voste diu d'UllS Pressuposts eminent
ment inversors, com els que presentam aquí, no és 
una acusació que es pugui fer de cap manera. 

No són uns pressuposts en absolut circumstan
cials, hi ha una correlació, són uns pressuposts aIla 
011 es fa, i li repeles e unZl vegada més, un cmfasi 
excepcional en reIació a les invers ions . Per altra part, 
el segon punt que ens posa de manifest, jo no sé si 
encara voste no ha arribat a en tendre el sistema ele 
financament de la Comunitat Autonoma, perque diu 
que ,~ostes no varen estar d'acord amb el pereentatge 
elel Fons de Compensació, Sr. Serra, una cosa és el 
percentatge ele participació de la Comunitat Autono
ma damunt els imposts estatals no cedits, i l'altra és 
el Fons de Compensació, són dues coses que no tenen 
res a veure, pero és que, endcmés, s 'equivoca eI'any, 
s'equivoca d'any, no ens referíem a l'any 85, com vos te 
diu, ens referíem a l'any 86. 1 en relació al Fons de 
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Compensació, són nosaltres ds primers que no hi 
estam d'acord, ara, hi 11a una Llei a nivell de l'Estat 
Espan)'ol, aprovada pel Congrés de Diputats, aprovada 
pel Senat, on es fixen uns barems, on es fixcn uns 
Índcxs a partir deIs quals es reparteixen les qmm ti tats 
que s'assignen a les Comunitats Autónomes en virtut 
elel FOl1s de Compensació. 1 <tquÍ, poca cosa hi podem 
fer. Ara, pcr favor, no m'ho mescli, que són coses 
totalment distintes, el percentatge de l'any 85, el per
centalge de 1'al1y 86 i el Fcns de Compensació. Perque 
aixó de no estar d'acorel amb el percentalge del Fans 
de Campensació, perdoni, pero no ho entenc. 

Em c1iu que a l'cxposició economica, a la breu 
exposició economica que he fet, només parJava de 
banca i estalvi, vas te no m'ha entes, Sr. Serra, voste 
no m'ha entes, jo el que he dit és que un Índex, pre
cisament un indicador ele la recuperació economica, 
de la certa recuperació económica que hi ha en aques
tes IHes, i aixo és assumit per tots els economisles, 
és que els proteslaments notarials, que eles ele l'any 79 
en aquestes lleis anaven en augment, dins el 85, és el 
primer any que ens situam per davall 1'any 79, és 
el primer any que ha dismimút, la qual cosa, en certa 
manera, i vostes supos que aixo ho comprendra, no 
només estam parlant de Banca i Estalvi, estam par
lant que ja no es protesten tantes lletres, que ja no 
es duen al protestament notarial tants d'impagats, que 
aquí, del qüe es tracta és que, en certa manera, esta 
millorant l'activitat comercial, esta millorant en certa 
manera, encara que molt tímidament, l'activitat comer
cial industrial d'aquestes illes. 

Un altre punt és la manca de programa economic, 
indubtablement, d'aquests Pressuposts es dedueix un 
programa economic concret, ho varem discutir cree 
que a una interpelJació o a una proposició que va 
presentar en aquest Parlament no fa molt de temps. 
Tenim unes línies de poiític2,' economica concretes: 
foment del turisme, foment de la indústria, foment 
del comen;, ajuda Cl l'agricultura, esfore;: especialment 
inversor per part d'aquesta Comunitat Autonoma, per
que creim que és a través de totes aquestes aetuaeions 
com es pot actuar d'una manera ferma, el'una n1anera 
constant, d'una manera efectiva, en relació amb l'atur. 
Precisament, un atur que, indubtablement ha davallat, 
una cosa és que vos te vuIgui emmascarar, és a dir, 
efectivament, aquest atur ha dava11at, en un percen
tatge que ja l'hi he indicat anteriorment, indubtable
ment, aixo és un fet que s'ha de constatar, hem de 
prendre nota, i no s'ha ele valer entrar a fer una certa 
demagogia en re!ació a aquest tema. 

Em diu que no tenim unes polítiques socials con
cretes. Jo li faré un petit resum del que nosaltres 
entenem que dedicam dins aquesta divisió que feim 
entre polítiques socials i polítiques economiques, en 
materia que podríem considerar com a social. Per a 
rehabilitació d'espais naturals degradats, 28 milions; 
quant a viven da, noves promocions de vivenda on la 
Comunitat Autonoma fa un esfor'9 important, 461 mi
lions; conservació de patrimoni, 30 milions; subven
cions a empreses privades, precisament per crear un 
nou mercat de vivenda, una vivenda que tengui entre 
90 i 120 metres, ajudes a aquest tipus de vivenda, que 
és un tipus de vivenela que té demanda en aquestes 
illes, 35 milions de pessetes; inversions en centres 
sanitaris, 65 milions; inversions en centres de tercera 
edat, 26 milions; campanyes sanitaries. 27 milions; 
tractament de la drogadicció, 17 milions i mig; i 
768.598. 754 pessetes en serveis socials; molt per da-

munl, molt per c1amunt les transferencies que rebem 
en relació amb aqucst tema. I és més, li \ 'uH clir una 
cosa, en relació a serveis socials, en relació amb 
aquest tipus cl'ajudes, tenim les mans fermades, tenim 
les DlaIlS fermac\es, perquc precisament es tracta c\'ac
tuacions que han el'encaixar clins Capítol n, o clins 
Capitol IV clels Prcssuposts, que no els poelem ti
n ~m;:ar amb deute públic, que no "an a inverslO, que 
no són inversions i que, precisament en aquest cas, 
no poelem emetrc deute públic per solventar nixo, 
per sulventar aquests temes, el que hem ele Ier és 
recluir la despesa corrent destinada a totes les sec
ciol1s prcssupostaries, fer un esfore;: de conslrenyiment 
d'aquesta clespesa corrent per poder ajuelar, per poder 
incrementar aquestes quantilals que es duen a elespe
ses ele tipus socials. 

Dient que falta una política institucional en rela
ClO que no queda reIlectiela en aquests Pressuposts, 
ens ve a dir que la Comunitat Autonoma actua a'illa
dament, actua únicament dins ella, que no té un 
programa de transferencies a corporacions Iocals, 
transferencies a a!tI es ins ti tucions; hauríem ele clis
tingir, primer en relació amb els Consells lnsulars, 
que estam esperant que es clugui a terme, que s'apro
vi, per part el'aquest Parlament, el Projecte ele Llei 
que esta, crec, en Ponencia, ele transferencies aIs Con
sells lnsulars, que permetra desenvolupar tota aquesta 
política. Ara, tamb~ li vu11 elir, per una altra part, 
que dins el que són transferencies, dins el que són 
ajudes a corporacions locals, precisament dins aques ta 
política institucional, s'hi destinen 161.682.156 pessetes, 
una quantitat important amb relació al que és el 
muntant global deIs Capítol IV i VII. 

Deia que el Conseller ele Treba11 i Transports 
tenia un programa en relació amb l'atur juvenil que 
no es podia elur a terme, per manca de doblers, com 
eH havia manifestat, aqui del que es tracta, Sr. Serra 
és, el!, la Conselleria ele Treball i Transports, té una 
previsió ele l'orclre de 10 milions de pcssetes, és un 
program8 que s'ha ele clur conjuntament amb l'Aclmi
nistració Central, una vegada es defineixi l'aportació 
que dura l'Aelministració Central, l'aportació que dura 
la Comunitat Autonoma, si aquesta quantitat no basta, 
s'intentara incrementar via moclificacions pressupOSla
ries, etc. , ara, primer, el que hem ele fer és anal' a 
delimitar quina és la quantitat que aporta l'Adminis
tració Central i quin? és la que aportam nosaltres, en 
principi, 11i ha una previsió inicial elepenent de com 
quedi concretat aquest programa. 

Em diu també que no tenim, en perspectiva 
adquisició de finques eI'interes ecologie, en relació amb 
aquest tema, la Conse11eria d'Agricultura, pel que va 
optar va ser pel següent, en primer 110c, deixar una 
partida oberta dins aquests Pressuposts, en pri
mer 11oc, aquestes adquisicions de finques es duen 
conjuntament amb l'lCONA, que és precisament l'or
ganisme de l'Administració Central que es va quedar 
dins els seus Pressuposts, quan es va proceelir a la 
transferencia, importants quantitats per clur a terme 
aquestes actuacions, i quan hi hagi una previsió, quan 
hi hagi un cas concret, ja, de procedir a adquirir una 
finca d'interes ecologic, lCONA hi posara la seva quan
titat, la Comunitat Autonoma hi posara la seva, i coro 
que no té partida es dura a aquest Parlament la 
corresponent Llei de tredit Extraordinari amb la qua! 
supos estarem tots d'acord. Ara, en aquests moments, 
fer una previsió inicial, sense que els contactes amb 
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l'ICONA en relació amb aquest tema es trobin sufi
cientment avan<;:ats, seria, almanco, temerario 

Quant a la drogadicció, ja li he dit que hi desti
nam una partida que consideram important, de l'ordre 
de 17 milions i mig de pessetes, arnés d'aixó hi ha 
totes les actuacions general s de la Conselleria de 
Sanitat que també tenen una incidencia en relació 
amb aquest apartat. 

I repetir-li una vegada més que, en relació amb 
aquest tema, en relació amb el tema de la marginació, 
per dur a l'abast, per dur a terme un ampli programa 
d'ajudes, que, com li he dit, no es pot finan~ar en 
carrec a Capítol VI, no es pot finan~ar amb carrec 
a deute públic, perque no pot anar a Capítol VI, hi 
ha aquestes mancances de finan~ació i els hem de dur 
a terme amb una reducció de des pesa corrent, reduc
ció de la despesa corrent que, dins tot aquest Pres
supost és importantíssima i que realment no vull 
dir que s'ocasioni algun transtorn, peró realment les 
Conselleries van totes molt ajustades, les seccions 
pressupostaries van totes molt ajustades en relació 
amb la despesa corrent, i si no, compari la xifra de 
despesa corrent, el percentatge que suposa la despesa 
corrent en relació amb aquests pressuposts i els pres
suposts de l'any passat. 

Diu que hi sobren subvencions, dient que són 
subvencions indiscriminades, Sr. Serra, bona part, el 
90 % o el 99, per dcnar W1a xifra, de les subvencions 
de Capítol IV, de Capítol VII que dóna aquest Govern, 
parlam de subvencicns d'agricultura, parlam de sub
vencions de cultura, etc., vénen reglades per Decrets, 
no són subvencions indiscriminades, no són subven
cions discreccionals, les corresponents Conselleries 
treuen anualment, algunes les tenen en una vigencia 
indefinida, uns decrets conquerits de requisits, condi
cions, etc., per concedir-se aquestes subvencions. I 
aixo ho fan lOtes les Conselleries, ho fa la Conselleria 
d'Agricultura, ho fa la Conselleria de Cultura, ho fa la 
Conselleria ele Comer~ i Indústria, ho fa la Conselleria 
de Turisme quant a ajudes a empreses per a activitats 
promocionals, ho fa la Conselleria de Comer~ i Indús
tria quant a subvencions i ajudes a les empreses per dur 
a terme inversions, ho fa la Conselleria d'Economía i 
Hisenda quant al credit per circulant, és a dir, que 
de subvencions discreccionals, no vulguem despatxar 
tota la partida de ';ubveneions dient que són indiscri
minades, dient que són subvencions discreccionals, per
que, realment, no hi ha motiu, entenem que no hi ha 
motiu. Una aItra cosa seria, com li die, que es deixas
sin les partides únicament i que no es fessin els De
crets, com és logic, eIs Deerets no li vendran dins els 
Pressuposts, ara, per dur a terme, per efectuar la 
despesa corresponent a aquestes partides, s'hauran de 
treure, Sr. Serra, els corresponents Decrets. 

1 fa una acusació molt greu, dient que amb el 
deute públic o per ventura que possiblement amb 
el deute públic estiguem finan¡;ant despescs de funcio
nament. No sé si l'he entes malament, jo l'únic que li 
puc dir en relaeió mnb aquest tema, és que analitzacla 
la composició deIs Pressuposts, en aquest moment, 
1.640 milions de pessetes, aproximadament, fa la Co
muni ta tres fon; de deduir-Ios de despesa corren t per 
dur-Ios a inversió, la qual cosa és tot el contrari del 
que s'ha pogut suposar, aventurant que possiblement, 
amb aquesta despesa pública es feia, amb aquest 
deute públic es feien unes despeses de funeionament, 
pentura, ho cleia en relació amb el Projecte número 1 
que varem presentar, del primer projecte, elel pro-

jecte que va ser retirat d'aquesta Cambra, també Ji 
puc dir que en aquest projecte destinavem 910 milions 
de pessetes, 910 milions de despesa corrent a finan¡;ar 
a inversió, la qual cosa fa que ens mantenguem en la 
mateixa tonica, l'únic que en aquest cas, multiplicam 
encara més l'esfor~ de despesa corrent que es destina 
a finam;ar inversió. 

Critica una vegada més les despeses plurianuals, 
les despeses plurianuals que hi ha contemplades en 
aquests pressuposts per a l'any 86 es redueixen, basi
cament, a Obres Públiques, i si hi ha previst fer una 
carretera, si hi ha previst fer una depuradora, si hi 
ha previst fer una serie d'obres concretes, el que no 
es pot fer és imputar tota la despesa a l'exercici 
corrent del qual estam aprovant el Pressupost. S'han 
de prevcure unes anualitats, indubtablement en rela
ció amb Obres Públiques, en re1ació amb aquest tipus 
d'inversions, és necessaria la despesa plurianual, per
que si es comen~a una carretera enguany i no s'acaba 
fins l'any que ve, haurem de delimitar la part d'aquest 
cost d'aquesta carretera, imputable a un exercici a la 
imputable a l'altre exercici, i 3ixo, indubtablement, 
provoca una despesa plurianual, una despesa pluri
anual que, superada aquella primera etapa, aquesta 
primera etapa on la Comunitat Autónoma va haver 
de fer front a tota una serie d'inversions per equipar 
d'edificis administratius la Comunitat Autónoma, per
que no hi havia espai físie on ubicar les Conselleries, 
una vegada superada aquesta primera etapa, tota la 
clcspe5.:1. plurianual que pugui elur a tern1e la Comu
nitat Autónoma durant l'any 86 es dedica específica
ment al que són inversions, al que són aquests pro
jectes d'Obres Públiques que no es poden realitzar 
en un any, que tenen fases d'execució, que tenen 
períodes d'execució superiors a l'any. 

'En resum, esper haver-li aciarit alguns concep
tes, ara que, indubtablement, i d'aixo es tic ben con
ven~ut, 11ns pressuposts que faci aquest Govern mai 
no seran acceptables per vostes, sempre presentaran 
les esmenes, logic, sempre demanaran que es torni al 
Govern, ara, crec que, indubtablement, seria trist, que 
no compliria amb els meus compromissos ideologics 
si jo aquí presentas uns pressuposts, un projecte de 
pressuposts que fos acceptable per a vostes, a ulls 
clucs. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grácies, Sr. Conseller. 
Sr. Sebastia Serra, vol replicar? 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS'; 
Estigui segur, Sr. Conseller, que voldríem accep

tar a ulls clucs i aplaudir el Pressupost que voste 
presenti, pero li vull dir una cosa, jo observo, de 
vegades, el Govern des d'alla, quan xerren els mem
bres del Govern, i avui hi ha hagut una estona que 
he obsel-vat dos membres del Govern, que es miraven, 
quan feia voste l'exposició i amb un somriure ironic. 
ells dos dialogaven respecte del que voste deia, que 
per a mi ha estat idíHic, perfectament idíHic, no Ii die 
el tema amb el qual somreien, perque no crec que estás 
bé dir-Io, pero Ji vull dir que crec que tots els presents 
en aquesta sala hem vist que l'exposició era una cosa, 
i la realitat, una altra. 

Miri, Sr. Soler, inversions, certament n'hi ha més, 
pero quines són les inversions? Voste només ens parla 
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dé xan;a vJana, "oste només cns parla d'Obres Pú
bliques, de qualque depuradora, i sense concre tar 
gaij'c bé, voste atoa no cns ha sabut exphcar el~ 
1 J)GG milions de elifen::ncia en lre un Prcssupost 1 

un altre, que és el que s'ha retallal i per que s'ha 
retallat, aixo són temes que crec que l'opinió pública 
i aquest Padament ens cl emanam i, logicam~n:,. hau: 
rícm ele trobar resposta. Crec que entre voste 1 JO 1:1 
ha hagut un pare!l ele malentesos, nosaltres nomes 
hem dit que si vostes acceptaren el percentatge del 
Fons de Compensació" haurien el'haver no acceptat, 
aixo és el que hem dil, no només una batalla verbal, 
sinó una no acceptació a partir el'uns estuelis i el'una 
p1'Oposta alternativa i de clarificar el'una .~egaela per 
totes el tema d'una part ele la finan<;:acJO, no som 
economista, pero així mateix he treballat i així mateix 
crec que tecnicament no estic equivocat, el que p.assa 
és que políticament, vostes actuen amb un verbalJsme 
i elesprés, a l'hora ele la veritat, bé, si els elonen qual
que coseta ele més del que esperaven o elel que els 
han adjudicat el'entrada, estan el'acord amb aquest 
sistema també ele subvenció que fa l'Estat Central, 
cosa que a nosaltres ens pareix malament. 

Atur, certament, una estadística inelica que elava
!la, pero alerta, aquesta estaelística no parla, no t~ 
en compte els joves que cerquen el primer treball 1 

no el tenen, i tampoc no es parla, en aquesta esta
elística de la elestrucció ele !locs de feina que hi ha. 
1, amb la seva política ele foment a la inelústria, al 
comen;, a l'agricultura, etc., certament pot ser que 
es cre'in 110cs ele treball, pero és molt indirecte, no té 
en compte simuWmiament la destrucció i la gent que 
no té el primer lloc de feina. 

Problemes ele elegraclació el'espais naturals, etc., és 
cIar que hem mirat els Pressuposts i els hem estudiat, 
per qualque cosa feim una esmena, seria més senzill 
per a nosaltres, que som quatre Diputats i molt enfei
nats, hagués estat, bé, ho deixam anar i feim quatre 
esmenes sectorials i s'ha acabat la historia, ens hagués 
agradat molt poder-lo aplaudir, a aquest Pressupos t, i 
esperavem un bon pressupost, pero la veritat és que 
no el veim de cap manera. 

Temes com finques, una partiela oberta, negocia
cions amb lCONA, -ctc., finques per qüestió de tipus 
naturals, pero no creuen vostes que ja és hora, tenint 
l'estudi ele l'lNESE, coneixent la realitat economica 
el'aquestes illes, coneixent l'agricultura, ja és hora de 
saber quines finques s'han ele comprar, amb quines 
prioritats, on hi ha perm el'urbanització, on hi ha més 
elegraelació i ja tenir un pla concret i elemanar a aquest 
Parlament una solielaritat conjunta i a les entitats fi
nanceres que en aquestes mes els va tot tan bé, dema
nar-los una ajuda per precisament preservar aquest as
pecte ele la nostra cultura que són els espais naturals? 

1, per acabar, elos temes que ens han astorat, tema 
de llengua i cultura i ele serveis socials. Hi ha elues 
lleis, una aprovada i l'altra a punt el'aprovar-se, les 
elues crec que sortiran consensuades per igual, on són 
les previsions, en aquest Pressupost, d'aquestes dues 
!leis tan importants com el'Acció Social o de Serveis 
Socials, la elenominació ja veurem quina sera i la ele 
Normalització Lingüística? 1, per altra banela, el tema 
ele deute públic, que el volem recalcar, deute públie, 
sí, pero per a utilitat social, per tant, ho creguin, se
nyors del Govern, nosaltres haguéssim volgut donar
los suport, no estalviar-nosaquesta feina, que en te
nim prou, de feines, pero, la veritat és que no només 

hem fet esmenes seclorials. que supos que ens n'ad
mctran quaJcuna, perqué hCl11 procurat ser molt con
crcts i molt realistes, pero també creim que hem ha
gul de fer aquesta global, perque creim que s'ha eI'anar 
mult l11és enllá i moH més scrios~\]llent. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grilcies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té "oste la paraula _ 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, Senyores i Senyors. Bé, Sr. Serra, jo 

no entraré en les rialles que vosle deia que feien dues '. 
persones, tothol11 té elret a expressar el que trabi, en 
el moment que trobi, qual1 ho trobi, que per aixo hi 
ha llibertat. 

En relació amb les inversions, precisament, una 
de les coses q lle hagués pogut elir és que elins aquest 
Pressupost que els hem lliurat enguany vénen detalla
eles capítol per capítol, apartat p er apartat, partida 
per partiela, tates les previsions que té el Govern, no 
només en les inversions, sinó també en tots els res
tan ts capítols. Si voste, si voste s'asseu a mirar el des
glossament total elel capítol VI, veura que hi ha tata 
una serie d'inversions a Agricultura, que hi ha tota una 
serie d'inversions a Sanitat, que bi ha tata una serie 
el'inversions a Comen;: i Inclústria, que hi ha inversions 
a Cultura, i que també, com és logic, hi ha moltes 
cl'inversions a Obres Públiques, perque aquest Govern, 
a través d'aquest Pressupost, a través el'aquest Pressu
post fa un esfon; eminentment inversor en materia in
fraestructura!. l no només són carreteres, també són 
depuradores, tumbé és sanejament, és a dir, també és 
en viven da, i amb aixo, també entram en materia ele 
política social, on feim un esfon; bastant notable en 
materia ele construcció ele vivendes. 

1 ql1ant a l'atur, sempre es vol carregar a aquest 
Goyern el problema de l'atur, jo no em vull apuntar el 
mcrit, únicament, o aquesl Govern no es vol apuntar 
el merit únicament que I'atur hagi disminu'it, nosaltres, 
precisament, pensam que la millar manera per reduir 
I'atur, d'acord amb ]a nostra filosofia, d'acord amb la 
nostra ideologia, és, per una part, reduir el cost de la 
Seguretat Social, flexibilització de plantilles, també en
truríem elins el tema ele foment ele la petita i mitjana 
empresa, de foment de la inversió, nosaltres, elins tot 
aquest conjunt de mesures que es poden prenelre per 
elur u terme aquesta ]Juita contra l'atur, entram en les 
que podem, i els resultats ho elemostren, nosaltres 
creim que la millor manera ele reduir l'atur en relació 
amb les competencies que tenim nosaltres és el foment 
de la petita i mitjana empresa, ates que és la que, pre
cisament, pot crear més 110cs ele feina, i feim feina en 
aquest sentit, i en aquest sentit estam fomentant aquest 
tipus el'inelústria, i moltes de vegades el Conseller ele 
Comen; i Indústria i jo mateix els hem donat dades, 
els hem donat índcxs de lloes de fe ina creats, que no 
són m olts, pero és que tampoe n o en varem prometre 
molts, v~n-ern pr ometre que faríem tot el que pogués
sim per r eclui r l 'atur, en me) no varem entrar en pro
meses vanes, ara, hi ha unes elaeles concretes, hi ha 
unes xifres concretes, que pentura no els agradaran a 
vostes, ni tampoe no ens agraelen a nosaItres, haurien 
de ser més, pero estam anant cap a aixo, a través del 
foment de la petita i mitjana empresa. 1 també, a tra
vés d'una aItra mesura eom és fer una política ecoDo. 
mica essencialment inversora, que també creim que 
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aixO pot crear Uocs de feina, tant directes com ·¡nd
dul"ts, i en aixo estam. Ara, en el que són altres tipus 
de decisians macroeconomiques a les quals aquest Go
vern de la Camuru tat Autónoma no té competencies 
perque han de pensar que de tota la gamma, de tota 
la varietat d'in truments de política económica que 
existeixen avui en dia, que es poden aplicar avui en 
dia, és una mínima part, molt mínima la que té, en 
relació amb les quals té competencia la Comunitat Au
tónoma, basicament en dos temes, com dic, foment i 
inversió, i amb aquests dos temes, política de foment 
i política d'inversió, crec, Cl" im que duil1l a terme les 
actuacions adequades. 

En acció social, voste l1li¡-j la quanlilat global que 
es destina en aquest aspecte, sumj les diver es parli
des, el munlant és bastant gros, i, com li dic, estam re
duint despesa corrent, des pesa de Capítol 1 i II, per 
dur a terme aquestes activitats d'actuació social. aques
ta política d'acció social, i, amb aixo, estam fermats 
una vegada més, que difícilment es poden dur a ter
me aquestes actuacions, es poden aconseguir finan<;:a
cions rer <l aquestes actuncions, com no sigui a través 
d'aqu(:! ta via, pent llfa, si hi hagués la possibilitat per 
poder cJur nqucsL tiPllS l'actuacions, per poder dur 
aques t tipLls d'ajudes a través d'emissió de deute pú
blic, llaguéssil11 incremental un poc més aquesta emis
sió de deu te per dur a terme aixo. 

1 llavor, voste em diu que el deute públic s'ha de 
destinar a activitats d'utilitat social, i jo li pue dir que 
nosaltres entenem que el deute s'ha de destinar afer 
inversions, i mentre complim aquest requisit, mentre 
el deute públic es destini a dur a terme inversions i 
aixo és un muntant impressionant, perque voste sap 
que sobre 5.000 milions de pessetes d'inversió, i amb 
aixo no entraré en els convenis ni entraré en el Fons 
de Compensació, en relaeió a aquest tema, en relació 
a 5.000 milions de pessetes d'inversió, emetem deute 
públic per valor de 871 · milions, la qual cosa ja deno
ta que és un esfon;: ilJlPortant, ara, quina inversió con
creta financia aquest deute públic? La inversió global 
de la Comunitat, mentre aquesta xifra estigui molt per 
davall la inversió global de la Comunitat, voste podria 
entrar o podríem entrar en clisquisicions sobre si aixo 
és cl'utilitat social, si aixo no ho és, ara, mentre aquest 
deute es destini a carreteres, mentre aquest deute es 
destini a construcció de centres sanitaris, etc., etc., in
dubtablement aquí hi ha una utilitat social que tots 
reconeixem, una altra cosa, com Ji elic, seria que la xi
Pra de deute fos superior a les previsions d'inversió que 
hi hagués, i haguéssim d'anar a concretar quina quan
tital concreta, aquesta pesseta de deute públic, quina 
pesseta de deute públic es destina a inversió de tipus 
social o d'utilitat social. 

Mo l tes gracies, Sr. Presiden t. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molles gracies, Sr. Conseller. 
Valen intervenir els alires Grups Políties? 
En relació a aquesta esmena, no. 
Crup Popular, Crup Socialista. 
El Crup Socialista té la paraula. 
Disposa, Sr. Diputal, d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Moltes gracies, Sr. President. S. President, m'ha 

donat un temps de quinze minuts, no l'ocuparé ni molt 
manco . 

Sr. Conseller, quan voste ha intervengut, no llem 
tengul oportunitat de parlar del que voste havia dit, i 
ens la donen ara, molt curteta, per donar suporl a l'es
mena de totalitat del PSM. Coro voste sap, nosaltres 
hem prescntat tilla esmena a la totalitat, pero de l'ex
posició del PSM ens han agradat una serie de temes, 
que rec que hcm de posar damunt la taula, i una se
I-ie de temes que DO ens han agradat. En primer lloc, 
cree que l1em de posar damunt la tallla que, en la nos
tra opínió, vostes, senyors del Govern, fan una políti
ca social que és pUl" contjnu·¡ me, no és que no hi hagi 
despe es per a aque ta política acial, o'hi ha, aixo no 
ho hcm de negat-, en Saoitat ón 700 i no sé quants mi
lion de pess tes, és ver, n'hi 11a. El que passa 's que 
aqu Sle· despeses, en pcsseles constants, són més o 
manco el que feia la Di.putació, és a dir, el conceple 
no ha canviat, i ,que t és el greu problema d'aquests 
Pressuposts en aquest tema. 

Que ens digui que hi ha 17 milions per a drogaclic
ció, jo crec que és, bé, dir-nos que realment no fan 
una política contra la clrogadic i6. 

És ver que que la vegad, el Sr. Soler no ens ha, 
en absolut, fet la re lació de greuges de 25 minuts que 
ens va fer l'any passat, perú, Sr. Soler, el seu discurs, 
lIevat cl'aixo, és el de l'any passat, ha canviat els per
centatges, les quantitats, en certa mesura, i, més o 
manco, suposam que percentatges, quantitats, etc., cls 
ha dit correclament, perque un no els pot agafar tots, 
i que no hagi passat com amb els organismes auto
nom5, que I'ordinador s'hagi equivocat, jo crec que 
aquesta vega da, amb voste, l'ordinador no s'ha equi
vocat. 

Crec que vostes obliden una cosa: si aquí, en aquest 
país, en aquesta Comunitat Autolloma hi ha necessi
tats socials imperioses, i n'hi ha, i n'hi ha, bj ha dis
tintes maneres de fer-ho. Una és esperar les b nedic
cions de l'Estat Central, del Govern de l'Estat Central. 
que ja sabem que seran, sigui quin sigui el color, rnés 
o manco, unes benediccions, Sr. Soler, no tan agrada
bles com les de l'Església, seran bastant més desagra
dables, sigui quin sigui el color, o agafar una actitud 
d'intentar obtenir recursos d'una altra manera. És evi
clent que a curt termini o a mig termini, cada Comu
nitat Autonoma haura d'enfrontar un tema que esglara 
tothom, que és la imposició a la propia Comunitat Au
tonoma. Aixo és absolutament evident, i aixo ho diuen 
els seus companys de Galícia, i aixo ho diuen els nos
lre compan s de Valencia o ' nd lusia, p . rquc no 
queda més rcm L Aleshorcs, si hi ha aquestes n e si
l L socials. po cm-no c1'acord a arr nlar temes 
d'aqucs t , i alaq uem el ver I.es ncccssilats socials, el 
que pa a é. que astes tenen poca con ciencia d ne
ce - itar social. i tenCn una con. ¡' n i. a islencial i 
d'aiuda i de presents de necessitats socials, i ciar, aixo 
és una consciencia heretada per 20 s0gles de fer-ho, bé, 
aques t és el problema, aquests 20 segles els cluen da
munt i segurament no poden canviar. 

Com a darrer tema, perque tampoc, evidentment, 
no vulI a Il<:lrg<:lr, jo no éstic cl'acorcl que tenguin polí
tica economica, tenen polítiques economiques, i voste 
ho ha dil bé, I nen p Iíli.qu s, i n poUlica econom ica, 
In p¡lraula ¡'ha (lita exac tam · nt, i la di ' [ioció que en la 
no Ira esm · na li explicaré, voste .ia la sap, és que le
ncn Iispcr j ' d'< c w acions economique . 3ixo ón po
líliques '011 miques, no ¡cnen política economica. 

{, Ull. cosa de qu \ rea lmenl no se n'ha parlat aquí, 
i m'h" dcixat, realmenl , SO I-rl"i~~S , ens han [eL llJ1 es tu-
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di a la memoria sobre el Mercat Camú, que passa? Que 
no existeix el Mercat Comú? No ha fet el Govern cap 
actuació respecte de l'aelaptació ele la nostra economia 
al Mercat Comú? En els Pressuposts no hi és, evident
ment, pero és que a l'exposició elel Conseller, i, per 
desgracia, tampoc a l'exposició del Grup 'Esquerra Na
cionalista, del Mercat Comú no se n'ha parlat, i cregui 
que en el fu t ur, aixo és -un tema fonamcntal per a les 
nostres Illes. 

Sr. Conseller, crec que en aquests Pressuposts, hi 
falten més coses de les que hi sobren. A la nostra es
meha, tendré ocasió d'explicarles-hi. 

Gracies. 

EL SR_ PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conse!ler, té vosle la paraula. Queda oberta 

qüestió incidental. 

EL SR. SOLER CLADERA : 
Sr. Presiden t , molt breument, per n o abusar ele la 

pacien cia el'aquesta ambra. Co m diríem en bon ma
Ilorquí, ja tenim la S eu plen a d'ou s , ja cn s ha t.~et ~~ 
qüestió socia l e l Sr. Alfon o, ja en s ~a . t ret l~ ques tlO 
social el r epre e nl ant d 1 Grup SOCIalIsta, dient que 
no hem canviat, m 'estranya que una person a com vos
t e , que coneix exactament el sistema de finam;ament 
autonomic a l'etap a provisional, s'es tranyi que el m ar
ge ele m aniobra d'aques l Govem s i!rui ur l en aqu L 

tema, perqu vO tt ap qu te les ajudc , to tes le.s 
pensi ons, tota la maleria assis .ene ja! ens ve de l'Aclml
n is tració Cen tral , a par l deIs eston;:os que faceT? no -
alt!' , i j a em dira s i a ixo ho p uc coHocar din~ el 
Fa ns de Compensac.i6 I nl rt lTilorial o ha p u c [¡nan-
ar l1mb deu te públic, 11 ve a través dels famosos 
apít 1 IV i VII deis P re SU} sts el J'. slat, i són vos: 

le', en e l seu Gove!ll, é l'Adm in istració Central, qUJ 

p rogressívament, qui anu alment des que esta en e l po
der, ha anat davallant, no tan soIs per a a questa Co
munita t , sinó p er a t a t es les Comunitats Autonomes, 
les quantitats que es ven ien destinant en temps d 'UCD 
en materia d'ass istencia social; són vostes que ha h an 
d avaIla t , p er t ant , no siguin vost es els que ens treguin 
aques t tema aquí dins, p erquc cr ec que són els m an
co indicats per p arlar-neo 

Quant que enguany n o he fe t el discu r s de greu
ges , són sabudes de tots, són sabudes ele tot~ , op.ortu
nitats hi haura, i ja hi torna haver greuges, Ja hl tor
na haver greuges amb aquesta famosa proposta ober
ta, tancada, que encara n o se sap com funcionara, del 
sistema de percentatge definitiu, on la m eya impres
sió , i j a ho discutirem m és ampliament , és que per 
desgracia s'agreugen els gr euges, p er a aquestes illes, 
s'agreugen els greuges p er a B alears. 1 jo, no Ji de
manaré que vos t'e em doni les bene diccions sobre aquest 
t ema, sinó que l'únic que li demanaré en relació amb 
tots aquests temes pressupostaris és que, almanco, hi 
hagi la comprensió, no n ecessitam benediceions, el que 
n ecessitam és comprens ió. 

1 h a tret un punt important, ha tret un punt im
portant: obtenir recursos , també és la paraula magica 
que usen vostes, s'ha d'augmentar la pressió fiscal, que 
és la manera per obtenir recursos; perque, deute pú
blic, Fons de Campensació, ajudes de l'Administració 
Central, deute públic, h em d'anar alerta a incrementar 
la xifra de deute públic, Fans de Compensació, cada 
any ens el disminueixen, i, a més, en el 87, hi ha la 

pre\'lslO encara de disminuir un 20 o un 25 % més; ¡ 
la pressió fiscal, com comprenelra, bé, en primer !loe 
aquest Govern ho va dur al seu programa electoral, 
que no incrementaria la pressió fiscal, pero atesos els 
ínc!exs de pressió fiscal que hi ha en aquestes illes, no 
se 'ns ocorrira posar redluee sobre l'impost elc la ren
da, o sobre qualsevol impost, perque, li die una \'ega
da més, creim que la millar manera ele reactivar l'eco
nomia és, precisament, clavallant la pressió fiscal, i si 
la pressió fiscal aquí la posam excessiva, dones prau 
motius tenim per incrementar la pressió fiscal, encara, 
d 'aquestes illes, perque ens aconduiria a l'absurd, Sr. 
Alfonso. 

I en la disti;;ció entre política i poIítiques, dir-li 
que hi ha una política economica general, i aquesta po
lítica economica general es du a terme, es elesenvolu
pa a tra\'és ele polítiques economiques sectorials, i 
aiXlJ, voste ha comprengui, hi ha c\'haver uns principis 
basics ele política economica que els he esmentat mol
tes vegades, pero aquesta política economiea, aquests 
principis estan posats, que els acceptam, aquestes 
idees són les que Jlavors es desenvolupen a través de 
tota una serie de polítiques sectorial s concretes. 

Quant al Mercat Comú, bé, hi ha tata una serie 
d'actuacions dins les Conselleries que, com és logic, ja 
ten en present, tant la· Conselleria el'Agricultura, com 
la Conselleria d'Indústria i Comen;;, -que en aquests te
mes són les que més coses ten en a dir, ja tcnen pre
sents totes les seves aetuacions. Pero com que amb 
aixo es tracta, basicament, eI'actuacions de foment, i 
que aquestes actuacions de foment véncn una vegada 
més via Capítols IV i VII, vénen via FEDER, vénen 
via Fons Social Europeu, etc., primer hem d'esperar 
que l'Administració Central, que el seu Govern s'acla
reixi sobre aquest tema, arribem a una nova dinamica 
sob¡-e aquest tema, mirem si al final els Capítols IV i 
VII queden afectats per la política comunitaria, si al 
final qucden inclosos clins el cost efec1Íu deIs serveis, 
perque aixo és una cosa que, a aquestes altures, a 
aquestes altures, al mes ele maig del 86, encara es c1is
cuteix, encara no hi ha idees ciares, COIl1 vol voste que 
nosaltres ja ens pronunciem sobre si foment, situa
cions ele foment en aquest sentit, si no tenim els re
cursos, que aniríem una vega da més al deute públic, 
o aniríem una vegada més, que el deute públic en Ca
pítols IV i VII és dubtable que es pugui aplicar, i que 
tenen finan¡;:ació dins l'Administració Central, ja em 
dira voste com nosaltres podem comen¡;:ar a actuar 
amb aquests temes, el que hem de fer és col'laborar 
amb ells, en relació amb el Fons Social Europeu, en 
relació amb el Fons Europeu de Desenvolupament, si 
és que al final aconseguim, una vegada més, que aixo 
no que di tot a Andalusia, no quedi tot a 'Extremadu
ra, sinó que a aquestes illes pugui venir alguna cosa, 
sera aIla on s'haura d'actuar, i, com és logic, tant la 
Conselleria d'Agricultura, com la de Comer~ i Inelús
tria, tenen tota una serie de programes per dur a ter
me reforma d'estnlctures comercials, reforma d'estruc
tures agraries, per que? A que vénen aquestes refor
mes? Es fan en el sentit d'orientació de cara a l'en
trada al Mercat Comú. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Conseller. 

Sr. Diputat, té voste la paraula. 

--
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EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Molt rapidament, tres contestacions. El del Mer

cat Comú, jo no era aixó que li havia demanat, eren 
actuacions d'adaptació al Mercat Comú, no me n'ha 
contada ni una. 

Política económica, Sr. Conseller, si fa tres anys 
que esperam el Pla de Desenvolupament Economic Re
gional, fa tres anys que l'esperam, i li podem dir que 
no tenen política economica, almanco, aquí no ens en 
temut, i en els Pressuposts tampoco Per tant, idees ba
siques, la veritat, Sr. ConseIler, n'hi ha poques. 

Pressió fiscal, la veritat és que el que fan les Co
munitats Autónomes, i aquesta de ver, és dir que l'Es
tat es carregui amb la impopularitat de la pressió fis
cal i reclamar-li fons. Bé, d'acord, és una política, pero 
ho han de dir així, perque quan han d'aplicar alguna 
cosa que és pressió fisca l, vos tes, aplicar alguna cosa 
que sigui seva, ja s'encarreguen de posar unes taxes o 
de proposar unes taxes , suficientment carreguedetes, 
com perque no pugui quedar clar que aixo de no aug
mentar la pressió fiscal, no existeix. 

1 ja res més, quan debatem la nostra esmena, ten
drem ocasió cl'entrar molt m és a fons amb aquest 
tema . 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Cumcnc;aré pel darrer. Política fis

cal, s'ha produú tota unZl serie, un procés de transfe· 
rencia a les Comunitats Auton omes, coincidint amb 
aquest procés de transfcrencies ha sorgit un impost 
nou, l'impost sob re e l Valor APegi t, l'IVA, aquí hi ha
via l'ITE, l'Impost de Trafec d'Empreses, es recapta
va per aques t concepte, en aquestes ilIes, de l'ordre de 
4.000 milions de pessetcs, i ja a aquestes illes tenÍem 
una pressió fiscal excess iva, i només una, dada, perque 
pensi, dins aquest primer trimestre, només per l'IVA 
s'han recaptat, en aquestes iIles, 3.000 milions, en tres 
mesos, el primer trimestre, quan per l 'ITE, en tot un 
any, se 'n recaptaven de l'ordre de 4.000. Voste em di
gui si aixo és incremen tar la pressió fiscal en aques tes 
illes o no. 

Programa de Desenvolupament Regional, una al
tra vegada el tenim enmig, anem a contestar a aixo. 
Com voste sap, un Programa de DesenvoIupament Re
gional és , primer, uns objectius, aquests objectius són 
establerts , feia poc temps que aquest Govern havia 
pres possessió, quan ja dins caela Comissió, i jo con
cretament dins la Comissió d'Economia, Hi senda i 
Pressuposts elel Parlamen 1, vaig e\.posar totes les línies 
de política economica general d'aquest Govern, així que, 
voste no pot dir que no hi hagi una política económi
ca. Les Iínies són clares, són esbo¡;acles, i supos que hi 
deu haver el Diari de Sessions on són recollides, i, si 
no, una vegada més, les hi puc proporcionar. Ara bé, 
el Programa de Desenvolupament Regional. com deia, 
objectius, mesures i recursos. Objectius, e ls tenim; me
Sures a dur a terme, sabem quines són i les venim apli
cant en la m esura ele les nos tres possibilitats a cada 
exercici pressupos tari , una alt ra Cosa són eIs r ecursos, 
~ue els recursos, en aquest moment, són incerts. 1 vos
te em c1ira que suposZlria dur en aquest moment, avui 
e~ día, sense que encara estigu i definit e l sistema de 
fman c;amcl1t dePinitiu )Jer a les Comunitats Autonomes, 
a discussió, ara. avui, el Programa de Desenvolupa
n:ent Regional, alta on podrícm parlar de grans ob jec
hus, allZ¡ on podríem parlar de grans mesures, pero 
sense els recursos definits, quan varcm comenc;ar afer 

el Programa de Desenvolupament Regional, hi havia la 
garantia, per part de l'Administració Central que els 
recursos quedarien definits aban s de dia 31 de desem
bre del 85, estam en el mes de maig del 86 i encara 
no estan definits els recursos, amb la qual cosa, indub
tablement aquest programa quedaria coix. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Joan Vergel' 

PocovÍ. 

EL SR. VERGER POCOVf: 
Gracies, Sr. President . Jo centraré la qüestió per

que estavem parlant d'una esmena a la totalitat del 
PSM, del Grup d"Esquerra Nacionalista, i jo cree que 
és aquí on ens hem de centrar. Se'ns ha contestat o 
se 'ns ha c1it per part del representant, Sr. Sena, que 
el que Paltava en aquests Pressuposts era veure plas
mada la realització e1'una política institucional, una 
problematica, veure resolta la problematica social, el 
tema de l'atur, la problematica del me di ambient, la 
c1rogadicció, marginació social, couperativisme, del in
qücncia, la delinqücncia i tot volen que la resolguem 
a través deIs pressuposts ele la Comunitat Autonoma, i, 
el que és cert, i tots en som ben conscients, que vol
clriem vcure resolts tot s i cadascun d'aquests punts, el 
que passa és que per r esolclre tots, o, més ben dit, un 
sol punt d'aquests que s 'han presentat aquí, nece.ssita
ríem tot el pressupost de la Comunitat Autonoma, si 
és que ens bastava. Per consegiient, jo pens que, com 
que dins els pressuposts de la Comunitat Autónoma hi 
ha mitjans, no suficients, ho sabem, perque els recur
sos són escassos, pero que van a solucionar en part la 
problematica social, la problematica del medi ambient, 
la drogadicció, la marginació, el cooperativisme, etc., 
e tc :, jo pens que nosaltt·es no poclem acceptar de cap 

. manera aquesta esmena a la totalitat del Grup d'Es
quena Nacionalista. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Moltes gracies, Sr. Conseller i Srs. Diputats. Aques

ta Presidencia aixeca aquesta sessió que recomen¡;:ara 
dema horabaixa a les desset hores . 

Bones tardes i fin s elema. 

EL SR. PRESIDENT: 
Recomenc;a la sessió, per tractar la segona esmena 

a la totalitat, presenlada pel Grup Parlamentari Socia
lista. 

Secretaria, vol procedir a la lectura ele l'esmena, 
per favor? 

LA SRA. ENS EÑAT ENSEÑAT: 
"MotivaciÓ.- L'anv [986 significa dins el elesenvo

lupamcnt administratiu de la Comunitat Autonoma de 
lcs II1es BaJears una etapa decisiva en materia pressu
postaTia, és l'any en que el Govern ele la Comunitat 
Autonoma haUl'ia cl'haver aplicat, d'acorcl amb la més 
demenlal políti ca organitzativa una concepció nova ele 
la funció adminislrativa, en fUllCió ele les necess itats 
ele la Comunital AutonOllla . La reorganització adminis
trativa. la creació . sup ress ió, ll1odificació, etc., de ser
veis, programes, etc., hauria d'haver COl1stitult la pri-
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m er a gr an noveta t del pressupos t. La r ealitot ha esta! , 
com sempre, cleccpcionant. E l Govern ele la Comuni
tal Autonom a ha continuat mnb el m atc ix esquema 0 1"

ganitza tiu i pressupostari deIs anys cmteriors, les dis
funcion s d'una administroció centrali sta es perpetucn, 
i els pressupos ts són, en conseqüen cia , una simple COI1-

tinuació deIs anteriors. La presentació , r etirada, nova 
r eelabor ació i nou pressupos t no ha significat una mi
ll ora , s inó tot el contrari : aques ta racionalítat admi
ni stra ti va . E l Govern , sobre aques l tem a, no té G Il' 

idea n ova, aixó ja seria sufi cient p er sol'li citar la elevo
lu ció ele l Proj ecte al Govem, pcro encaro n 'hi ha més. 

Pcl que fa al Capítol l, amb un pressupost de m és 
ele 4 milions, i a pesar de les r eite.rades recomanacions 
elel Parl ament, es continua amb la intenció el'incremen
tar la plantill a que, en la majoria deIs casos, no estan 
jus lifi cades. Que més el'un 15 % de la plantilla, que 
hem de recor dar, asccneleix scgon s la relació aporta
da p el Govern a 1.823 treballa el or s i amb un cost ele 
3.803 milions de pessetes, es plante ja com a vacant, 
indica l'enorme inflacció pressupostaria en materia de 
personal en que ha incorrogut la Comunitat Autono
ma de Balears. 

A to t aixo, hem d'afegir una plantj]]a que en la seva 
presentació li falta, en relacionar-la amb el pressupos t, 
l'adequada normalització entre les Conselleries, el que 
fa encara més difícil l'analisi per programes. La falta 
de noms, classificacions, repeti cions d'altres, etc.; són 
altres tan tes incorreccions que propicien la devolució 
del Pressupost. 

El Capítol n, «Compra de béns i serveis», és la 
mostra m és palpable de com es plantegen els pressu
post s de les Conselleries, haver aconseguit la presen
tació per programes, del que parlarem més endavant, 
queda desvirtuat pel total desconeixement del que es 
fa p a t ent en general a cada Con selleria e1el que aixo 
significa fent desapareixer la funcionalitat en base a 
un r ep artiment en petites quantitats a cada subprogra
ma, indica que les Conselleries n o ten en un concepte 
clar el el que és un pressupost per programes. Les Con
selleries conceben el pressupos t com un repartimen t 
de doble r s i no com un mitja p er aconseguir objectius. 

E Is Capítols referits a subvencions , tant corrents 
com de capital , demostren que l'únic objectiu d'aquest 
Govern és r epartir fons sense programa ni idees o, tal 
vegada, amb unes intencions que qualifi caríem de pu
ram ent partidistes. 

La previsió per inversions, amb els mateixos de
fectes que els anys anteriors, quant a la confusió ter
minológica, partides que estarien millor situades a 
despeses corrents o transferencies , partides que tan 
soIs amb molt bona voluntat poden considerar-se in
versions, etc., i ha empitjorat considerablement en re
ferencia a la precisió i el detall de les inversions. És 
practicament impossibIe coneixer el destí de quasi 4.000 
milions, fent així difícil la possibilitat d'altematives. 

L'actuació en mat.eria económica, considerada glo
balment, encara que qualcuna de les indicacions fetes 
pel Grup Parlamentari Socialista l'any passat s'han re
coIlides, pateixen de dispersió. 

Cada Conselleria económicament té una quota d'aju
des, sense un pla conjunt que inici'i una Huita contra 
la gradual desaparició d'empreses i sectors, l'increment 
de l'atur, industrial, etc., sense tan soIs posar en fun
cionament actuacions per adequar la nostra Comuni
tat a la resta del Mercat Comú. 

En materia social, les úniques novetats són les que 

s'incorporen per iniciativa parlamentaria, a\"ui per avui, 
el GoncTn de Coalició Popular no consi dera l 'existencia 
ele borses de pobresa a les llles, ni la possibili tat ele 
cOl11cn<;:ar una Il uil a contrél la marginació, en coBabo
rélcicí amb els Conse ll s i A¡untaments . 

En cultura, la dispersicí denunciada el passat any, 
s'ha incremental, és totalmenl impossible l'actuació co· 
herent de la Conselleria en el cúmul de pctitíssims pro
grames que no se sar on acondueixen . 

La formu Jac ió per programes té com a missió la 
fixació d'uns objectius i, en funció d 'aquests, utili tzar 
uns mi Ljans i després seguir de forma pun tual i con
tinuada en el temps, l'exccució ele les actuacions. Aixo 
és pura ciencia-ficc ió per éll Govem de Coalició Popu
lar. 

La contumacia en oblidar les actuacions que acon
dueixen a complir les Lleis de Protecció, ap r ovaeles pel 
l'arlament, és u na més de les carac terísliques d'aquest 
Pressupost. 

De les poques actuacions que q ueden especificades, 
es cledueix una clara acció encaminada a les ajudes, 
d'acorel am b e l programa de Coalició Popular, els sec
tors socials m ill ors clotats, oblidant , com ja hem dit, 
les classes socials més necessitades . 

Per to t a ixo, la n oslra sol'lici tud de r ebu ig a l Pro· 
j ecte ele Pr essuposts per al 1986 i la seva el evolució al 
Govern». 

E L SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. S ecretaria. 
Per defensar I'esmena, té la paraula, en nom del 

Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Josep Alfonso Vi
lIanueva. 

Disposa, Sr. Diputat, el'un temps de quinze minuts. 

EL SR. ALFONSO VlLLANUEV A: 
Sr. Presielent, Sres. i Srs. Diputats. Ahir varem es

coltar una exposició elel Sr. Soler, que, per al nos tre 
Grup, i crec que per a tota aquesta Cambra, i, a m és , 
per al poble de les nostres illes, va ser un autentica 
el ecep ció. El Consellcr va callar les raons poIítiques i 
econ omiques per les qua ls aquest Pressupost ha t en
gll t un retard de m és de quat re mesos, no ha explica t 
p er que la nostra Comunita t Autonoma ha estat quasi 
a tur ac1a, semi-paralitzac1a durant aquest mig any. Nos
altres creim que teníem, t o ts, elret que un deIs epi so
dis m és estranys, més rocambolescos d'aquesta Comu
nitat Autonoma, i n'hi ha hagut molts, hagués estat ex
plicat aquí. Per que, senyors del Govern, es varen re
tirar els primers pressuposts del 1986, quan estava a 
punt de debatre's una esmena a la totalitat o les esme
nes a la totalitat? Quines modificacions han tengut 
aquests Pressuposts, que avui discutim, respecte deIs 
anteriors? 1 no em referesc només a les quantitatives, 
em referesc també a les qualitatives. Quins canvis de 
programació hi ha hagut en aquest Projecte de Pres
suposts que fessin necessari la retirada d'aquells, deIs 
anteriors? Aquests i mol t s d'altres interrogants espera
vem que haguessin estat aclarits, i creim que ningú no 
sabra per que els pressuposts que, com deia el Sr. So
ler, rany passat, són l'expressió de la política del Go
vern per a un determinat any, han estat decidits fora 
d'aquesta Cambra, han estat decidits fora del Govern, 
anant un poquet en contra o, almanco, molt agafat pels 
pels, respecte del que diu la Constitució i el que diu 
l'E'statut. Senyors del Govem, vostes tenien l'obligació 
d'explicar al poble d'aquestes illes, i explicar a aquest 
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Parlament per que no han assumit la responsabilitat 
completa en l'elaboració deIs Pressuposts. yostes, te
nien l'obligació d'explicar al Parlament per que no s ~an 
pogut iniciar els projectes d'~nversió de. la .Co~umtat 
Autónoma fins cinc mesos, cmc meso s 1 mlg, SlS me
sas, després de l'inici de l'any. Vostes tenien l'obliga
ció de donar a coneixer al nostre poble les raons que 
avui, en aquest moment, creim que són increibles, per
que vostes no les han explicades, de propasar unes par
tides de des peses en el mes de gener i al cap de dos 
mesos i mig, tres, canviar-les, reduint-les d'una forma 
lineal, practicament en un 20 %, tant a .niv~l,l ~'arti
ele com de secció. Amb la peregrina exphcaclO, 1 per
metin que l'expressió peregrina sigui molt suau, do
nada pel Molt Honorable President, que eren despeses 
superflues. Sr. PresidenL, que no hi és, senyor~ .del Go
vern, si pel gener vostes programaven 1.000 ml.]¡~ns de 
pessetes més en despeses, i avui els retir~n,. que es que 
vol dir, aixo? Nosaltres creim que, o be mtenten en
ganar en aquests Pressuposts, en el mes de gener: in
flant de forma injus tificada uns pressuposts, o be no 
varen ser capa¡;os de preveure'n les necessitats o bé, 
en tel-cer 1I0c, que no tenen cap in ten ció d'adaptar-se 
als pressuposts que, possiblement, s'aprovin. 

Tot aixo, creim que és suficientment greu, com que 
per a nosaltres, vos tes hagin perclut, practicarnent, tota 
la credibilitat. I creim també que el poble d'aqueste~; 

i!les, els passara factura, i no només a vostes, sinó a 
tots, . i quan die tots, ja saben a qui em rcfcresc, a 
tots els que han propiciat aquesta jugada, se'ls passa
ra cornplida factura, deia, de la incongruencia d'una 
presentació, retirada, pactes suposats, ningú no ha sa
but com ana ven i nova presentació d'un projecte de 
pressuposts que el rnateix Govern reconeix que esta
ven i estan, encara, mal presentats, pitjor formulats i 
amb una programació prilcticament nuHa. 

I així d'entrada, els hem de dir que la responsabi
litat, senyors del Govern, senyors de Coalició Popular, 
no és seva només, sinó que aquesta responsabilitat, ja 
ho anirem veient, és també, i important, del Grup Re
gionalista. 

Passarem ara a veure, que és que hi ha en aquests 
Pressuposts, quina política económica, social, cultural, 
d'ordenació del territori té la Comunitat Autónoma, i 
a veure si aquesta, almanco en la nostra opinió és la 
convenient, la necessaria, la interessant per a la nos
tra Comunitat Autonoma. 

És evideot que no entrarem, com entrava ahir el 
Sr. Soler en una permenorització del detall d'aquests 
Pressuposts, ahir ja ha va explicar, ja li varem dir que 
cr(!iem que no s'havia equivocat amb les xifres, enca
ra que qualque vegada. s'equivoquen, i creim que s'ha 
d'entrar en una altra cosa. També és evident que al
guna xifra hem de donar, perque, a pesar que siguin 
fresques, aquestes xifres són molt significatives. En 
que han vari:11 els Pressuposts de 1986 o aques t pro
jecte de Pressuposts de 1986 respecte del Projecte de 
Pressuposts de 1985, que és l'únic punt de referencia, 
perque ja, la veritat, és que no vol la pena entrar en 
el punt de referencia deIs pre-Pressuposts o l'avorta
meot ele pressuposts que varen presentar en el genero 

El Pressupost, globalment considerat, té un incre
I'nent de 1.000 mítions de pessetes, d'aquests, i per ca
pitols, s'incrementen en 730 milio.ns el capitol I.e per
Sonal, 63 miliol1s la ampra d béns ¡ser eís, T mi
Iians que disminucíx el CapíLol nI. 75 míliol1 s tam
bé manco del capiLol IV, l.ran 'fcrcncies con"cnt , 394 

-. 

milions d'increment del Capítol V, és evident, per tant¡ 
que en comparaclO amb el del 85, el que li passa a 
aquest pressupost, en contra del que deía ahír el 
Sr. Soler, és que el que s'incrementa són les despeses 
corrents, despeses corrents i despeses de personal. 
Aquestes xifres, resumides així ens donen una visió de 
l'objectiu del Pressllpost, quines són les grans parti
des que produeixen variacions en el Pressupost res
pecte de 1985, quines són les grans partides que fan 
incrementar aquest Pressupost en 1.000 rnilions de 
pessetes? En primer 11oc, i destacat per damunt de 
tot, 73%, Personal. Hem dit bastantes vegades que la 
inflacció laboral en aquesta Comunitat Autónoma és 
imparable, més endavant, quan discutim les esmenes 
parcials, si hi arriba m, ja veurem com es produeix 
aquesta inflacció. No es tracta, i en aixo hem de con
tradir el Sr. Soler, que les despeses de personal siguin 
percentualment molles o poques, no es tracta de com
parar aelministracions públiques de nova crcació, com 
és aquesta, amb aelministracions públiques el'un passat 
llarg, del que es tracta aquí és que el Govern, i a pe
sar d'haver-ho previst tres anys, quatre anys a la Llei 
de Pressuposts, no té una plantilla organica, es tracta 
que el Govern no ha planificat les seves necessitats 
de personal, es tracta que el Govern no ha planificat, 
i no és excepció aixo ele no haver planificat amb aixó, 
aquÍ, els recursos humans disponibles avui en aquesta 
Comunitat Autonoma, en [unció de les necessitats que 
té, i aixo té com a conseqLiencia immediata la crea ció, 
a nivell de serveis centrals, i aixo és important, el'una 
continuada quantitat de vacants, sense coneixer si en 
el futur seran o no necessaries. Si aixo ho relacionam, 
i crec que dins aquesta Cambra tots ha hem de rela
cionar, amb la posada en marxa, a mig termini, de 
les transferencies a Consells InsuIars, no escapa a nin
gú que el problema s'agreuja considerablement. 

D'aquÍ, que el Grup Socialista hagi mantcngut que 
s'haurien de suspendre la gran majoria d'aquestes con
tractacions fins que la reorganització administrativa i 
funcionarial de la Comunitiü Autonoma estigués com
pleta, fins que vos tes complissin les Beis i presentas
sin aquí una plantilla organica, cosa que no fan ni 
pareix que pensin fé'r. l la demostració més evic\ent 
que totes aquestes 'lacants no deuen ser molt neces
saries, és que en un termini de dos mesos es mengen, 
desapareixen, no se sap on van, 100 vacants, 250 mi
lions de pessetes. Aixo vol dir, senzillament, que és 
igual prevcure una cosa o preveure'n una aItra. 

A part d'aixó, dins el capítol l, hauríem de fer la 
reflexió que pensa el Govern sobre la transferencia de 
mitjans humans als Consells Insulars, ja no li volem 
demanar, perdó, el que pensa el Govern respecte de 
mitjans administratíus irnmobiliaris, perque aixo ja ho 
sabem, ja ha fet suficients desastres, en la nostra opi
nió, en aquest aspecte per demanar res més, pero sí, 
perque ai;..:o encara creim que és més greu, que pensa 
respecte dels mitjans humans el Consell de Govel'n, 
respecte de les transferencies als Consells Insulars. 
Que és que pensa? Que quan es facin transferencies 
es transferira només paper, servicis, certes competen
cies i cap mitja huma? Perque la creació, a nivell de 
serveis centrals, de funcionaris, laborals, etc., el que 
fa és cre3r una rigidesa a les estructures administra
tives, que seran, em creguin, molt difícils després de 
rompre, com hi ha suficients experiencies en aquest 
país. Tot aixo, en la nostra opinió, hauria d'haver es
tat un deIs eixos fonamentals de la reorganització a 
nivell organic i econ()l11ic ele la COl11unitat AutollOl11a, 
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i de tot aixo, el Govérn ha passat absolutament, hu ha 
tengut totalment ignorat, no cnguany, tres an~ s ho 
ha tengut totalment ignorat. En la nostra opinió, 
aquest Govern no es preocupa per la creació i conso
lidació de la Comunitat Aulonoma, i b veritat, al mar
ge de verbalismes a que cslam molt acoSlumats, s'obli
da, absolutament, de lcs característiques insulars d'a
questa Comunitat. No es tracta, i és una pena que el 
Sr. Huguet no sigui aquí, de propugnar certs tipus de 
lIeis electorals. sinó que és tracta ele donar bla! quan 
s'ha de donar blal. 

Si el capítol 1 és una dar¿¡ mostra del elesconcert 
.organic, en la nostra opinió, -ja ho he dit dues vega
des, no ho diré més-, i aelministratiu e1el Govern ele 
Coalició Popular, el Capítol II ha posat de manifest 
l'absoluta falta dc direcció, de coneixcment que té el 
Govem de les seves necessitats. Com és possible que 
l'administració en el mes de gener presentí unes des
peses ele funcionamcnt i en el mes cJ'abril en presenti 
unes altres, 240 milions de pessetes, el 25%, 20, 25% 
més petites? Com és possibJc que aquesta rcducció es 
faci a una mitjana ele! 20%, amb una e1esviació mÍni
ma, de decimes, de decimes, tots iguals a nivell d'arti
ele i a nive11 de secció? Explica t en e1ues parau les: 
cada Conselleria redueix un 20% de les seves e1espeses 
corrents, cada artide reducix el 20% de- les seves 
despeses corrents. La veritat, senyors del Govern, 
o aquests Pressuposts, en el gener, com hé' dit abans, 
estaven inflats en un 20% o vostes no saben realmente 
de que van. La veritat, senyors del Govern, i per que 
no dir-ho?, senyors del Grup Regionalista, vostes han 
tengut, en aquest élspecte, una actitud molt poc se
riosa. 

1 és evident, i ho hem de dir així, que encara hi 
ha despeses corrents que creim nosaltres que són in
necessaries. És clar que per a l1osallres, el Govern in
tenta, aixo ho cÍiu, ho \'0. reconeixer el Consellcr 
Sr. Gilet, intenta 1Enir partides indiscriminades de 
c1é'speses per utiíitz<lr-lcs així com vulgui. 1 aquestes 
partides fan el pressupost, moll en contra del que ens 
dei a ahír el Sr. Soler, com a minim, confús. De totes 
maneres, que sigui confús a considerar que en dos me
sas aquestes partides es rebaixen 240 mílions, el 20% 
de tOl un capítol, creim que hi va un abisme. En de
finitiva, senyors del Govern, vostes han tengut un únic 
objectiu que és presentar un pressupost amb un deute 
públic rebaixat, imposició que els va fer el grup Regio-
nalista, i han passat per la, m'ho permetin, ............... , 
d'acceptar el que per a qualsevoI Govern hagués estat 
inacceptable, i aixo només ocorre a un Govern que té 
només un objectiu: mantenir-se. 

El Capítol IV, transferencies corrents, mereix 
pacs comentaris, d'un capitol, quan el 70% es dedica 
a assistencies socials imposades per legislacions que 
vénen d'enrera i transfel'encies que vénen d'enrera, 
no té massa comentari, ahir ja ho discutíem, i els hem 
de dir elarament que demastra molt poca imaginació, 
el Govem, en aquest tipus d'actuacions. De totes ma
neres, en aquest capítol no hi ha explicació, a que es 
dedica el 30% restant a les aItres Conselleries aquesta 
transferencia. 

Hi ha un tema que és evident, i és que creim que 
el Govem de Coalició Popular no ha vist l'autentic 
sentit de l'estat de les autonomies. L'estat de les auto
nomies no es fa perque vostes ni nosaltres, cap, ens 
asseguem a unes certes butaques verdes o estiguem a 
uns certs despatxos que es diuen Conselleries o Go
vern, es fa perque un dutada es trobi a prop del Go-

n:rn, i el Govern es trobi a prop del ciutada. Vustes, 
en política sucial, estan mes enfora elel que hu esta 
l'Adminislració Central. 1 si l'acció social és una area 
absolutament ublidacla clim; aquests pressuposts, el eJe 
cultura, ja criela al cel. 

Cultura pareix, jo no sé si el Sr. Gilet ha perclut 
potcncia polílica dins el grup de vostes, peró pareix 
ja que Ji estan rent vos tes la Henya clamunt. Cum s'ex. 
piica un pressupost de Cultura que elccliqui el 50 Oí, de 
personal i que, el mateix any, baixi 90 milions ele pes. 
seles en les pmgramacions que té? Aixo és bastant inex. 
plicable. Com és possible que Cullura pcrdí un 25 % 
c1e la seva assignació respecte de l'any anterior, i ten. 
gui un 35 % d'augment ele personal? És evidenl que el 
capítol d'inversions ja no causa una sorpresa, cncara 
que sempre és sorprencnt perque aqucsta vegacl::l ens 
clonen la raó quan el nostre anterior Portaveu i Mi. 
nistre Sr. FeIix POI1S, cleja a la seva investidura, que 
aquest Govern representa un projecte de contimútat 
elel que ha estat la vida economica ele les nostres ilJes 
elins els elarrers anys, una realitat quc s'ha dit per tot 
balearització, i que els seus beneficiaris, la classe pro· 
motora eI'aquest creixement desordenat, té la seva re
presentació política en Alianc;a Popular. És elarament 
evident aixó després de tres anys, i queda reflectit en 
aquests Pressuposts. 

_ Les inversions previstes a 1986, de 5.000 milions de 
pessetes, 3.800 són per a Obres Públiques, i no n'hi ha 
ni un per a protecció, conservació del medí ambicnt. No 
hi ha accions encaminac1es, a no ser retoriques, a aproo 
val', a aprovar pressupostariament les lleis, resolucions, 
proposícions no ele llei que aquest Parlament ha apro
vat, és dar que és necessari arreglar carreteres, és clar 
que és necessari fer la xarxa de sanejament i és clar 
que és necessari enfrontar el problema de l'aigua, pero 
tat aixó requereix, i no ha diuen als Pressuposts, un 
pla de prioritats, i és c]ar que l'actuació e1ins el medi 
ambient és una actuació que no es resol amb el que 
c1juen vostes partides quc es dediquen a medi ambient. 
Quant han dedicat a Es Irene, quant han dedicat a 
Sa Dragol1cra? Res de rcs. I crcim que és molt im
portant no només anal' conservant i millorant eIs nos· 
tres espais naturals, sinó evitar que es produeixi altra 
vega da la degraelació ele la naturalesa i del nostre en
tom, que ha dut com a conseqüencia la balearització, 
perquc als promotors, al futur, no eIs farem pagar, j 

hauran de pagar tots els ciutadans de la Comunitat 
Autónoma, tots els errors que ja estan pagant ara i to
tes les malfuncions que es varen produir. 

El Capítol VII és senzillament transferencies de 
capital, i basicament són aquells programes, en la nos
tra opinió, perque no ens han demostrat una altra 
cosa, que no han funcionat de repartiment de doblers 
de les Conselleries, l'important, mitjan~ant subvencions 
de credit. 

El Hum vermell fa una estana que s'ha ences, jo 
demanaria al Sr. President que em deixas un poquet 
més, perque crec que el tema ho mereix. 

EL SR. PRESIDENI: 
... aquesta tolerancia. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Crec que val la pena, i bastant aviat, passar a la 

formulació per Conselleries. Farem via, em perdonin 
que no m'estengui el que toca, pero el que eIs hem de ' 
dir d'entrada, és que la configuració pressupostaria : 
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per programes, feta l'any passat i que nosaltres ja 
deiem que era, que tenia bastants carelJcies, en la nos
tra opinió, i encara que no els agradi, ha quedat avor
tada. El Govem ens presenta uns pressuposts per pro
grames, nosaltres creim que no és un pressupost per 
programes, sinó que és una desagregació a nivell de 
cada Conselleria d'activitats, sense la més mínima pos
sibilitat d'analisi i, el que és pitjor, sense la més mí
nima possibilitat d'analisi d'eficacia, que és la base fo
namental de tot pressupost per programes. Encara hau
ríem de veure, cree que no ho veurem, hauriem de veu
re com ens expliquen la realització d'un pressupost en 
funció de cost-eficacia. Si uns programes no serveixen 
per a aixo, voste, Sr. Conseller, sap que no serveixen 
per a res. Creim, i no deim de la Conselleria d'Econo
mia, perque de vegades hem de salvar qualque Conse
Heria, i en aquest aspecte la podem salvar, que els 
Consellers no han entes que són uns pressuposts per 
programes, Sr. Soler. Voste podra fer molts ele elecrets, 
moltes ordres internes, pero el Govern no els clóna la 
més mínima importancia, el Govern passa del pressu
post per programes, en llenguatge normal. 1 no és una 
afirmació gratu'ita, amb un parell eI'exemples en sorti
remo 

El primer, el programa economic, quatre progra
mes, quatre Con~clleries que es dediquen al programa 
economic, farem via. En segon 1I0c, quin programa té 
la Conselleria . .. 

EL SR. PRESIDENT: 
... vagi avanc;ant, perque ti elonaré dos minuts més. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. Presielent. Quin programa té la Con

selleria d'Obres Públiques quan estudia la restauració 
de monuments artístics, de monuments? Aixo hauria 
d'estar a Cultura. On s'explica que hi hClgi tres progra
mes d'administració 10caP Tres programes distints 
d'administració local. no creim que aixo sigui molt se
riÓs. Evidentment, els programes el'economia haurien 
d'haver estat emmarcats dins un Pla de Desenvolupa
ment Regional, i és ser pesat tornar a parlar c1'aixo, 
és ser pesat, pero li hem de dil', Sr. Soler, que no és 
de rebut el que \'oste ahir va dir, i vos te ho sap de 
sobres, un Pla de Desenvolupament Regional no té, en 
absolut, per que esta avalat per les disponibilitats de 
cinc anys, aixo voste ha sap, sap que pel que ha d'es
tar avalat és per les idees sobre política economica, no 
sobre les elisponibilitats. El Pla Economic. i voste ho 
sap ele sobra, el que significa és que li donara priori
tat cl'actuació. i després, en funció ele les elisponibili
tats que tengui, fara aquestes clisponibilitats. 

De la COl1sellcria de Cultura, pel poc temps que 
tenc, només li farem una serie ele preguntes, el Conse
ller no hi és, es cOlleix que no li interessa. On és pres
supostacla I'cnsenyam;a del cataHe 011 és pressupasta
da l'ensenyalll;a en catab? Per que s'ha obliclat abso
lutament la promoció especial ]Jer a castellano-parlants? 
Per que no es dedica cap partida a alfabetització 
d'adults? Tates aquestes partides, nosalt rcs les hem 
previstes a les nostres esmenes i els clonarem ocasió, 
que si ha estat un clescuil. les cluguin enebvant. 

Sr. Prcsiclent, no cm c1óna més temps, pero sí que 
volíem clir clucs coses. El Govern tampoc, i amb Orde
nació elel Territori, no ha previst dins aquest Prcssu
~ost el ~ue Ii va rcconnnar aquest Parlament, no ho 

a prevlst en absolut, i ens bagués agradat vcure-ho, 

ens hagués agradat veure accions, programes d'actuació 
en funció deIs acords que va prendre aquest Parlament 
en el debat de l'estat de la Comunitat Autónoma, pero 
una Conselleria que ha estat de les més durament 
criticada en aquest Parlament, nosaltres creim que 
amb raó, la veritat no ha fet massa cas del que aquest 
Parlament li havia dit. 

Voldríem saber, i és curiós ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, moltes gracles, Sr. Alfonso, moltes 

gracies. Aquesta Presidencia ha tengut la maxima be
nevolencia. 

EL SR. ALFONSO VlLLANUEVA: 
A vos te, Sr. President. 

EL SR. PRESJDENT: 
Sr. Conseller, té \loste la paraula, 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Senyores i senyors. És normal en ele 

mocracia que un Govern minoritari quan presenta Uil 
projecte, quan presenta un comunicat, etc., al Parla
ment, qua n presenta qualque iniciativa, precisament, 
en PUilció elels suports que tengui, pugui retirar-lo i 
tornar presentar, com en aquest cas, uns pressuposts 
consensuats amb un altre grup, és perfectament nor· 
mal i passa a molts de pai'sos d' Europa. Pareix que 
\lostes, encara, no hi estan acostumats. 

Pero ens cliu una vegacla més, jo faria com un re
sum, un petit resum del primer tros de la seva intcr
venció, on hi ha una cosa que m'ha estranyat molt, que 
és aquesta perdua ele credibilitat. Sr. Alfonso, hem ten
¡mt mai nosaltres, aquest Govern, la credibilitat deis 
bancs d'aquesta oposició? És que ni n'hem confiat, no 
-,rengui fent aquesta afinnació, perque és una cosa que 
qua n aquest Govern ja va ser investit, no va conriar 
mai tenir la uedibilitat elel seu Grup. 1, vostes, 
amb aquest tema, no tenen la patent ni per elir si es 
pass ara factura ni si no es passara factura, i hi haura 
clcccions i l'electorat sera, emitint el vot dins I'urna 
qui eligui i qui jutgi l'actuació d'aquest Govern duran1 
aquests anys. 

Pero entrem un poc a l'analisi elels diversos capí· 
(ols en els quals \lastes han tengut qualque cosa a elir. 
praclicament a tots, és a dil', que crec que el millor és 
seguint un poc aquest to que havia elonat ja a la seva 
es mena ele totalitat, una esmena bastant agrc, que in 
tentem aclaril'-li capÍ101 a capítol les pcgues que té. En 
el capítol 1 eliu que hi ha increment, hi ha una part 
el'aquest increment que és conseqüencia ele la pujada 

.. a fUllcionaris, també hi ha una part important el'aquesl 
increment, pero aixo voste no ho anomena, voste ho 
dcixa ele banela, en aixo més val no entrar-hi, élixó no 
ho comentare¡n, aixo no ha eliré, que és com a canse 
qüencia ele l'holl1010gaccó que du a terme aquest Go
"ern als funeionaris per anar a unes retribucions uni· 
ficacles entre tot el funcionariat ele la Comunitat Au 
tonoma, i aixo \'oste ho sapo Li eliré i Ji comentaré 
guines són les \'acants que lli ha previstes, les noves 
places que l1i !la previstcs dins l'any 86. Pero aball~ 

el'entrar en el delall concret ele les places que hi ha 
una observació sí que Ji vull fer. No estam hipotecant 
en res el futur de la Comunitat Autonoma en el sen
tit de possibilil3t de pJaces que llavors puguin ser lrans 
fcrides a Con:.ells Insulars, ates que la contractació de 
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personal, com "oste sap, es fa o bé ¿1mb eventual s de 
sis mesos, o bé amb eontractes temporals ¡aborals o 
lJé amb interins, amb la quaI cosa, no estam condicio 
nant en aquest momenl, tol un cos de funcionariat, que 
lIavurs hi pllgui haver pegut's, hi pllgui haver inCOn\T 
nients per la transferencia a Consells Insu1a1's, és a 
dir, precisament aixo és lIna garantia, que no s'está 
hipotccant el Capílul I el'aquesta CUl11unitat Autonuma, 
tenint previst que, més enda\'ant, s'hagin de fer tran5fe
réncies o delegacions als Cunse1l5 ln5ulars. Pero anem él 

mirar quines són les pbees que es creen dins el 86: 
se'n creen vuit a Presidencia, quatre d'aquestes a esta
dística, un elels serveis que \'ustes, a través d'esmcnes 
parciaIs demanen que es rcfurci, amb la qual cosa, en 
élquest sentit, cree que no hi poden entrar. Pero, les al
tres van precisament al negociat de contractació de la 
Cumunitat Aulonoma, les altres placcs, que és una ~ec
ció, és un ser"ci que ha lengul un notable incremenl a 
causa que tola la contractació c1'una serie el'irwel'sions, 
de tola una serie ele projeCleS d'in"ersió que s'han de 
dur a tenne, no es poden fer 21mb l'estructura que hi 
havia fins ara, no es pudell fer contractacions de volum 
important amb tots els expedients que aixo genera, te
ninl en comple que s'han assumit una serie ele trans
ferencies bastant importants que han generat un cú
mul de feina impressionant en aquests serveis, Deu 
places més a Turisme, que és la consolidació ele per
sonal a les residencies ele Ca 'n Picafort i a la ele Cala 
Ratjada. A Cultura, quatrc places ; elues de professors 
al Conservatori, que ja em dira si estan justificades o 
no, que voste sap la precarietat ele mitjans que té el 
Conservatori ele la Comunitat Autonoma. A Economia i 
Hisenela, una plac;:a; a Agricultura, nou places, dues pe!' 
als Centres de Capacilació Agraria i les aItres set do
taeles per l'Aelministració Central, prccisament, pel ser
vei ele l'IRYDA, és a elir, no 21mb eloblers ele la Comu
nitat Autonoma, sinó amb eloblers ele l'Aelministració 
Central, places que es dolen vacants per part ele l'Ad
ministració Central, se'ns dóna la consignació pressu
postaria i, com és logic, nosaltres les computam com 
a vacants elins el desglossament elel Capítol 1. I 11avors, 
tota una serie ele places, ele l'ordre de quinze, a la 
Conselleria de l'Interior, que és una Conse11eria que ha 
anat absorbint uns cosls centrals, que ha ele dur a ter
me tota una serie ele funcions que es venien duent a 
terme abans ele les transferencies per part ele l'Admi
nistració Central, com és tota la Direcció ele Personal, 
com és la posaela en marxa elel Centre d'Estudis d'Ad
ministració Local, com són una serie de serveis gene
rals per a totes les Conse11eries, etc" que, inelubtable
ment, justifiquen aquestes places. 1 11avors, vint-i-una 
places més a sanitat, una per al menjador de tran
seünts i vint per a les guarderies, que també esta 
previst amb el Decret de Transferencies per part de 
}'Administració Central, és a elir, on és aquest cúmul 
de place s que es creen, aquesta gran quantitat ele pla
ces a Capítol 1 que es crea, aquesta hipoteca que es 
fa damunt el futur de la Comunitat? Quan precisa
ment aquestes places, com li die, s'estan contractant 
amb eventuals, amb temporals laborals i amb interins. 

Passem al Capítol II, inelubtablement aquí, el que 
fa el Govern és un esfOl'C;: de reducció quant a la des
pesa corrent, i encara el fa més en el projecte segon 
que presentam, en aquest projecte que avui estam elis
cutint que en el projecte inicial, amb un sacrifici im
portant per Iliberar eloblers de cap a la inversió i, si 
voste compara la xifra ele pressuposts d'enguany, el 

projecte de llci ele prco,sLlposts d'engu~lJ1y, el projecte 
del 86 i el elel 85, se n'aelonara, que el tant per cent 
d'inversió és pl'ácticamenl el mateix, practicament el 
mateix, el Capítol VI és practicament el mateix, tenint 
en cumpte, tenint en compte que el Fons ele Compen
sació Inlcrlcrrilorial, per posar un exemple, que aixü 
computa elins Capítol VI ha passat ele 2.230 milions en 
]'~ll1V 1984 a 1.564 milions en el 86, deIs quals, 1.300 els 
exe¿uta la Comunitat Autonoma, com veu, elisminuei
xcn les partieles que per inversió rep la Comunitat Au
tónoma de I'Aelministració Central, i, no obstant aixo, 
\'cnim mantenint la quola el'invcrsió dins aquesta es
tructura pressupostaria al mateix nive11 que anys an
leriors, 21mb manco fons, amb manco fons en aquest 
a.<;pecle per elur a terme inversions. 

Em clemana imaginació en els Capítols IV i VII, 
per una part reconeix que elel Capítol IV bona pan 
vc regulada per part de l'Aelministració Central, on ens 
demana aquesta imaginació; quan l'altre, és a dir, el 
conlingut important, el conlingut important, tant del 
Capílol 1 V eom del CapÍlol VII, ve de I'Aelministració 
Central, ve elels acorels que prellen les juntes consulti
ves formaeles pel Ministeri corresponent i les Con se
Jleries corresponents de totes les Comunitats Autono
mes que assignen quantitats i finalitats, i nosaltres, 
amb aixo, el que feim és incorporar als pressuposts 
aqu€stes quantitats'i executar-les eI'acord amb les ins
lruccions, el'acorel amb els acorels, precisament, que es 
prenen amb l'Aelministració Central. Realment, imagi
nació aquí no n'hi pot hm'er massa, perque ja ve feta 
i quant al Capítol VII ele la Consclleria ele Comen; i 
Inclústria, que aquí sí que ho finan¡;:am elirectament 
éIlnb fons propis, perque aixo, eom és logic, com és 10-
gic el'esperar, no ens ve ele l'Administraeió Central, aquí 
el que posam en marxa, el que eluim a terme és una 
línia de creelit per in\'Crsió, sobre la qual voste poelra 
I eDil' molts ele elu btes, és un tema que el Govern el 
consielera un deIs seus exits, un punt molt important, 
creim que és una bona activital per a fomentar la in
versió, el Conseller ele COfíler¡;: i Inelúslria li ha elemos
trat di verses vegades, en cliverses intervencions, i reaI
ment és una línia, és una actuació que feim comptes 
clllr a terme mentre siguem en aquest Govern, perque 
precisament pensam que és una ele les decisions més 
cncertaeles que pot prenelre el Govern de la Comuni
tat Autonoma: fomentar la inversió i, al mateix temps, 
fomentar la creació ele 1I0cs ele feina. Tot aixo, tenint 
en compte que no ens V~ res ele l'Aelministració Cen
tral, perque aquestes quantitats que podrien venir aquí 
pcr nosaltres dur a terme aquestes actuacions, coro 
voste sap, se'n van a les ZURs, alla. on són 21mb subven
cions ele fons perdut, etc., etc., i nosaltres, preeisament, 
hem de competir amb inferioritat ele condicions per es
timular la inversió per part ele les empreses, tant em
preses noves com empreses que hi ha en aquests mo
ments en aquestes illes, amb l'esfon; que aixo suposa. 

D'acció social, ja en varem parlar ah ir, ja varero 
tenir ahir el debat, tenia preparades les xifres, perque 
voste ves com havia anat disminuint cada any, si vol, 
les hi comentaré en posterior interven ció , l'únic que 
és cert és que estam, en termes reals, part elavall la 
quantitat que varem rebre l'any 83, i aixo, com és 10-
gic, obeeix a un retall pressupostari, un retall pressu-
pastari que es manifesta també a tots els Capítols IV 
i VII, fins i tot el de cultura, fins i tot el de cultura, 
alla an, cam a conseqüencia del retall So1chaga, es re-
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dueixen les consignacions globals deIs Capítols IV i 
VII que rep la Comunitat Autonoma. 

Ells diu que no és un pressupost per programes 
en la seva interpretació, segons veim, per a voste, 
cada any fc ilTl el pressuposl per programes pitjor, no.s
allres pensam que enguany hem avan~at en r · lacló 
amb I'any passal, que L'any pa sal varem avan¡;ar en 
relació amb I'any an terior, quant a la pressupostaci6 
per programes, i p nsam que és u?a.lecnica q u ) a co
menc;a a ser assum ida pcr la maJona, per no dlr per 
loles les onselleries d · la Comunilal Aulbnoma, el 
que indubtabLement, a onsell ríes que ón meres pres
wdores de SCl\leis, a C l1sellerie que tenen un compo
ne11l més de crvei general que no aItres, és e l més d i
fícil aquesta adaptació a la pressupostació per progra
mes, i aLxo passa, no Domés a les Conselleries, sinó a 
tots els organismes qu (\ucn a terme, que fan la pres
supostació pcr programes. 

I llavors, em passa a un altre punt, alla on prac
Licament em demana que dugui a terme una compta
biiitat analítica, l'any passat ja varem parlar, ja va
rcm parlar que dur a tcrme una comptabilitat analí
tica és la darrera fase, prilcticament, de la pressupos
tació per programes, i aixo, en aquest moment, no ha 
fa ni l'Administració Cen tral, que va comen¡;:ar a pres
supostar per programes, que va comenc;ar a aplicar 
aquesta tecnica, up any o dos anys abans que l'implan
tassim nosaltres. 

Sobre el Programa de Desenvolupament Regional 
em mantenc en el que li vaig dir ahir, el programa no 
ha de ser, si voste ho entén com una mera declara
ció d'objectius i com una mera afirmació de mesures, 
per a nosaltres és molt important que hi hagi una pre
"isió, que puguem fer una previsió de recursos per dur 
a terme aquest programa. I en aquests moments in
tentar preveure recursos fin s que no sigui definit, 
fins que no hi hagi almanco esbo¡;:ades les línies ge
neraIs de la finan¡;:ació autonomica en el sistema defi
nitiu, indubtablement presentar, plantejar el Progra
ma sense aquesta tercera part, indubtablement duria 
aquí que el Govern presentas un programa coix, i en 
aquest moment, el Programa de Desenvolupament Re
gional el tenim coix precisament per mor d'aixa, per
que ens resta la darrel-a fase, la més important, la 
deIs recursos, ara bé, no obstant aixa, indubtablement, 
tates les actuacions que vénen duent a terme les Con
selleries, com que aquest Programa esta inspirat, el 
Programa dc Desenvolupament Regional esta inspirat 
en el programa que té cada Consellel-ia, en el progra
ma economic general que té aquesta Comunitat Auto
noma, indubtablement es ve duent a terme, ara plan
tejar en aquest moment el Programa de Desenvolupa
ment Regional com un paquet global, com un paquet 
d'actuacions importants a dur a terme, és mal de plan
tejar, inclubtablement, si no tenim la tercera part aca
bada, i aixo esperam que pugui estar, una vega da s'ha· 
gi solventat, una vegada tenguem el marc adequat per 
a la finanr;ació del sistema definitiu. 
. 'Ens diu que la Canselleria d'Obres Públiques, que 
es aUa on més ha incidit, a part dc la de Cultura, que 
practicam c:: nt no es fa res en r e laciú amb el medi am
bient, que no es fa res en relació amb els cspais natu
rals, dir-l¡ que hi ha una partida concreta, de 28 milions 
de pessetes per a rebabilitació c1'espais natural c1 egra· 
dats que és superior a la que l1i havia aquests anys pas
sats.I tamb¿ c\ir·li que un important esfon;:, que I'impor
tant esfon;: que es fa en sanejamen t, a veure si aquest 

--

esfor¡;: que fa en sanejament el Govern Autonom no 
incideix, no té relació amb la millora del me di am
bient, amb la millora de l'entorn natural, és indubtable 
que una cosa va lligada amb l'altra, és indubtable que 
aquesta actuació que es fa en sanejament té una inci
dencia directa damunt l'entorn d'aquestes illes. 

Sr. Alfonso, crec que per mol tes explicacions que 
li doni, no tendré mai la seva credibilitat, és una cosa 
que no espcr, perque, precisament seria una cosa que 
no m'agradaria. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Té vos te, Sr. Diputat, la paraula; disposa d'un 

temps de cinc minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. Pres iclen t. Sr. Conseller, no sé si ha 

confús la credibilitat amb el sentiment quant a pro
grames poIítics, credibilitat és creure el que ens diu, 
i la veritat és que comen¡;:am a no crem·c el que ens 
diu. No es tracta de posicions polítiques distintes, és 
una élitra cosa, com pot veure. 1 ara li donaré una raó, 
jo tenc les dacles, cm puc haver equivocat d'una, de 
c!ues, crec que no, pero vaja, ele les vacants que vos
tes diuen a les seves plantilles. Molt aviat: Secció 11, 
18; Secció 12, 26; Secció 13, 15; Secció 14, 23; Secció 
15, 22; Secció 16, 18; Secció 17, 96; Secció 18, 47; Sec
c ió 19, 6; Secció 2D, 17. No ens quadren les xifres, aixo 
es ta tret de les seves plantilles. Jo no sé qui li ha do
nat les daeles, pero Ji puc garantir que aixo és el que 
diu: vacants a les seves plantilles. Si ha enganat aquest 
Parlament presentant unes plantilles falses, jo no ho 
puc saber, crec que no és així. 

Respecte del Capítol n, l'esfan;: realment impor
tant, el 20 % de cada m-tiele i c1e cada secció indiquen 
que no tencn el més mínim sentit de la política o el 
més mínim sentit de quines despeses són necessaries. 
Si vos tes m'haguessin dit o haguessin fet reduir unes 
partides X el 40 % d'un lloc, ellO, 1'1, el 2, res d'un 
aItre, didem, s'ban estudiat, vostes i el Grup Regiona
lis ta s'han estudiat, realment, aquestes despeses cor
rents, pero el que vostes han fet ha estat agafar una 
calculadora, i de cada despesa corrent, secció i article, 
Consclleria i article, un 20 % manco. Aixo, Sr. Conse
lle r, no és de rebut, no ho han [et tant el 20 %, els 
he de dir que han llevat des del 19'96 o 74 al 20'32. 
Aixo no és ele rebut. 

Imaginació, i és evident que no en tenen, pero 
també jo dernan "peras al olmo», com diuen en caste
Ha, com n'han de tenir? Vos les es caracteritzen, alme
nys el Grup Popular, per no utilitzar la imaginació, per 
utilitzar el retrovisor. 

Li vulI dir que s'hagués pogut comen¡;ar, j ens ho 
va prometre I'any passat , a veure l'efectivitat de cadas
('un deis programes, i el pressupost per programes li 
he dit que estava avortat, scnzillament que estava avor
tat, senzillament, perque a la nostra opinió esta total
ment avortat. La Conselleria d'Agricultura presenta 24 
programes, programes, no són programes, són desagre
gacions, petitíssimes coses que no sabrem mai com es 
realitzen: pero és més , cap Conseller no té conscien
cia que la compra de béns i serveis exposada a un 
programa, s'hagi de regir pel que diuen aques ts pro
;;rames, tots pensen quc el Capítol n, per cxemple, és 
un Capítol II de tota la Conselleria, vos te ho sap tan 
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bé com jo, i, a posta, vostes han nebaixat el 20 % per 
Conselleries i per m-ticle, si no, no ho haguessin fet 
mai. 

El Pla ele Desenvolupament Regional, Sr. Conseller, 
aquest Parlament on supos que 10ts els Dipulats tenell 
bona memo¡-ia, ha escoltat ele \'osle, com a mínim, set 
vegades, que aixo es presentaria immediatament, com 
a mínim set vegaeles, record que el Portaveu elel Grup 
Popular, el Sr. Verger, fa mol! roc lemps va elir, pre
senlau ja o presentin ja el Pla de Desenvolupament 
Regional, no vull lornar sentir parlar de problemes sec
torials mentre no es presenli el Pla ele Desenvolupa
ment Regional. Supos que el Sr. Verger ho recorela. Bé, 
ara ens eliu que no el po! prc'sen lar perqu~ no pOl 
avaluar les possibilitats financeres i economiques ele 
la Comunitat Autonoma. Sr. ConselJer, és la primera 
vegada que ens ho ha dil, i voste sap, ho sap ele so
bres, que no fa cap falta ni una, aixo, per al Pla ele 
Desenvolupament Regional, jo li eliré el que pens del 
Pla ele Desenvolupament Regional. Jo crec que el te
nen fet, jo crec que pagar 12, 14, 13 o 10 milions, no 
ho sé, per a aquest Pla, quan l'han vist no els ha agra
dat, no el Pla, sinó el que havien ele presentar en 
aquest Parlament, i no s'atreveixen a presentar-lo, es
peren poeler-lo moelificar. 1 dic aixo, perque, bé, qual
cú I'ha vist a aquest Pla, qualcú I'ha vist, i els seus 
comentaris no han estat massa favorables, en la meya 
opinió, i jo no l'he visto Vull elir a nivell ele, al nivell 
que vostes ja saben que I'han vist, per que m'he d'anar 
a amagar? 

No m'ha explicat, ni mínimament, cap paraula ni 
una sobre per que aquests Pressuposts no són els pres
suposts del Govern ele Coalició Popular, és ver que es 
pacten lleis, faltaria més, és ver que es pacten pressu
posts, pero no hi ha hagut cap Govern, almanco en 
aquesta Espanya que l'any 78 va apareixer, que hagi 
c1ut uns pressuposts al Parlament, els hagi retirats, els 
hagi pactats, amb «bombos, plalilloo,», folografs i d'al
tres coses, i després els hagi tornat dur sense cap ex
plicació ni una, sense cap explicació ni una, sense cap 
modificació a la Memoria, la Memoria ens ha presen
tat, i voste ho sap, la mateixa, fins al punt que, clar, 
al gener, quan presentaven els pressuposts, a la Me
moria ens dei en que les dacles de l'any 1985 es referien 
als tres primers trimestres, era logic, en l'abril ens 
diuen que es refereixen als tres primers trimestres, ja 
no és tan logic. Han fet fotocopies, voste ho sap, i a 
la Memoria per objectius no hi ha hagut el més mí
nim canvi, a la Memoria per objectius, i li pos un 
exemple, i s'ho miri, si la té, el programa de promo
ció de Turisme, a la Memoria per objectius, diu exac
tament 100 milions per a promoció, i als Pressuposts 
ens en presenten 300, a mi m'agradaria que, almanco, 
coordinassin. 

Sr. President, no li vull robar més temps. Dues 
preguntes més. Molt aviat. No m'ha explicat per que 
el Consell Assessor de Radio-Televisió té un pressupost 
tan elevat. Continua sense explicar, el darrer, per que 
aquests pressuposts són avui, en aquest Parlament, es 
varen retirar fa dos mesos, sense cap variació concep
tual ni programatica, només una variació, en despeses 
corrents, en partides de Capítol 1 i petites partídes 
d'inversions, que encara ningú no ha explicat, i voste, 
crec que no sap per que. 

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

-
Sr. Conseller, té la paraula, 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Gr¿lcics, Sr. Pre~iclent . Sr. Alfonso, pcr reh'lJlar Un 

cn:i.\el11cnt clins el Capitul 1 cié les vacants, no s'ba de 
limitar a mirar dins cada secció les vacants que hi ba, 
el que ,"oste ha ele fer és agafar el tom de les vacants 
que hi havia l'any 85 i veure quines vacanls hi havia, 
i així Vl'Ura quines vacants es l11antenen durant el 85 
i duran! el 86, po-que no s'han pogut cobrir. Jo, a la 
me\·a intervenció primera, m'he referit, i ho he dit ben 
claramenl, a les vacants de nova cl"eació clins el 86, in
elubtablement queden vacants que provenen d'exerci
cis anteriors, amb molts de senTis que s'han transfe
rits per part de la Comunitat Autonoma, vénen vacants 
ele l'any 84, vénen vacants ele l'any 84, véllen vacants 
dl' l'any 85 i se'n preveuen ele noves elins el 86, ele 
molts ele serveis que s'han transferit a la COl11unitat 
Autonoma, així, no ens eligui que les xifres no li qua
dren, compari una cosa am b l'altra, no cligui que nos
altres falsejam les plantilles, perque aixo no és ver, en 
absolut, i compari voste un tom amb l'altre. 

Quant a la imputació que fa que en relació als 
programes no s'ha arribat a entendre, al final, que és 
el que passa, hi ha dos capítols, hi ha elos capítols 
que a l'hora de fer les imputacions concretes a cada 
programa, es pot optar per dues tecniques, o bé el 
personal que esta a Servei General, generalment, dis
tribuir-lo a cada programa en relació als coeficients i 
així ens podem trobar, per exemple, dins la Con selle
ria d'Economia i Hisenda, que hi ha 0'4 sou de perso
na concreta a un programa, n'hi ha 0'3 a un altre, etc., 
i igualment en Capítol II, es pot fer el que va fer I'Ad
ministració Central el primer any, que fins i tot es 
distribueixen els lloguers, l'inwort deIs lloguers d'un 
eelifici alla on hi ha ubieats diversos centres gestors 
ele programes i, a l'hora de pagar el lloguer, s'ha d'anar 
a recollir les firmes de caelascun dels centres gestors, 
inelubtablement, en aquest aspecte, la pressupostació 
per programes, d'una manera clara, d'aquests dos ca
pítols no funciona, i aixo, inelubtablement, nosaltres, i 
en aquest cas seguint recomanacions de la mateixa Di
recció General ele Pressuposts ele 1 'Aelministració Cen
tral, varem optar en aquest aspeete que, quantitats im
portants de Capítol II i bona part de Capítol 1, pres
supostar-ho dins programes únics de serveis generals, 
per no fer aquestes imputacions, que aquestes imputa
cions, llavors, l'únic que fan és complicar l'execució 
del Pressupost, i que I'Administració Central, que el 
primer any ho va fer així, va tenir molts inconvenients, 
i, precisament, se'ns va recomanar, a les Comunitats 
Autonomes, que no actuassim en aquest sentit, que fós
sim més prudents a l'hora de fer la pressupostació per 
programes per no caure en els mateixos errors en que 
ells havien caigut el primer any, i així ho feim nos aI
tres, i així ho fan practicament totes les Comunitats 
Autonomes, fins i tot, aquelles on vostes són al poder. 

Ens diu que he dit set vegades que duríem el Pro
grama de Desenvolupament Regional a debat, al Par
lament, també fa set vegades, per no dir 27 que se'ns 
diu aquest mes que ve hi haura el sistema de finan
c;:ació definitiva aprovat, dia 31 de desembre del 85, el 
va aprovar el Consell de Ministres, al final, ens hem as
sabentat que, simplement, és una proposta oberta. CIar, 
nosaltres anam retardant la presentació del Programa 
de Des'envolupament Regional, a mesura que es va re
tardant la posada en marxa a la implantació, o, alman-



DIAR! DE SESSIONS I Núm. -63 I 7 i 'S maig' del 1986 1891 
;:e 

ca,. el disseny, de les línies general s del sistema' .de fi
nanyació deIiniliva. 

lEn diu que a la Memoria, que es manté la Me
¡noria, ciar, la Memoria es mantén perque les Iinies ge
nerals d'aquest Pressupos t, les gran aetuaeions inver
sores, que és e l bessó important, e l rnés important 
d'aquest pressupo 1, e l11anl neo, i precisameut pe!" 
mor d 'aix , les m m ries qued n igual, els programes 
queden jguals, pc,rq ue, pre isamcnt. els programes més 
imporlants, eom Ji die, són cls inversors, í en e l 
acords que e varen prendre, c pr S oten uns pre su
posts que manLen n leslÍl1ies genenlls deIs que hi ha
via aban, aixó í, amb una redue i6 de la despesa cor
¡"ent. 

1 conlesLal"-li, per acabar que en rclació al Consell 
As e 01' de Radio-Telcvisi6 Espanyola, vost sap qu 
és un organismc que té una e rLa autonomia i, en 
aquest aspectc, l'úni, que fa I Govem Autonotn és 
con igoar el pres upos t qu • prova aqucst malcb, Con-
en !>se ' 01', a lla 011 hi ri gur 11 represcnLanLs de lotes 

les force p Iftiqu s, igualmcnl que e l que es fa amb 
el pr ssupo I del Parlam'I1I . el Govcm incorpora el 
11 · s:;;uposls de l Parlam 11 , que pr"viamcnt ha aprm'al 
la Mesa , a ll" on l1i ha 1" 'pI" n tades toLe le forccs 
polítiques. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grácies, Sr. Conseller. 
Torn d'intervencions, Grups que vulguin interve

nir? 
Esquerra Nacionalista, Grup Regionalista, Grup Po

pular. 
Esquerra Nacionalista-PSM. Té la paraula el Sr. 

Sebastiá Serra i Busquets. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de quinze minuts. 

eL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Esquerra Nacionalista sera 

molt més breu del que el Reglament permet en aqucsts 
moments, i serem molt més breus perque creim que 
ja varem debatre ahir, i avui hem tornat debatre, i es
tam una mica en el mateix, estam en unes interven
cions tranquiHes, serenes, com toca que siguin, pero 
cstam en un debat que no acaba, el Govern, de con
testar el que li demanam els diversos grups de l'opo
sició. 1 Esqucrra Nacionalista vol donar suport a l'es
mena a la totalitat, perque precisament no hi ha la 
resposta al que cl Porta ve u Socialista deia avui, el que 
Esquerra Nacionalista deia ahir, i és el tema que vo
lem reitel-ar, d'una vegaeb per totes. Que es el que 
pensa\'a rer aquest Goyern i no podra Eer pel retall ele 
1.000 milions de pesseles? Com s'explica la dinamica 
del retall de 1.000 milions de pessetes d'inversions, per 
una baneb, i des peses ele funcion;:¡ment o ordinaries , 
per l'aUra) Aixo són dos temes que, en aques t Parla
ment, no hi ha hagut manera, en dos dies, que se 'n s 
doni resposta concreta, c!al"a, i pCllsam, senyors elel 
Govern, que vostes no hi ha manera que conlcstin . Si 
no valen contestar, haurem de pensar, necessariamcnt, 
nosaltrcs i l 'opinió pública, que vostes, abans, s'equivo
~aven, que ara s'equivoquen, tccnicament i políticament, 
I que vos tes, el'alguna manera cnganyaren aqucsls po
bIes de les Illes amb la sc\'a política econumica i que 
e~s han hagul de retallar 1.000 miliolls perqu~ ha\'ien fct 
calcu[s mal fets u volíen gastar els eloblers innecessária-

mento Esquerra Nacionalista no ho pensa, aixo, Esquer
ra Nacionali ta creu que vostes haw-ien d 'expliear que 
é' el que \folien fer. j que és el que no poden fer amb 
aquest retall de LODO milions; en aquesls 111omen ts, el 
Portaveu el'E; qucn-a Nacionalista, COru u veu que e l 
Govern no ho a valer cOll lestar ah il" i no ho ha volgUl 
contestar avui, no tenirn més remei que demanar al 
Portaveu del Grup Regionalista o Reformista, que su
p S8m que ¡;>ad ara ara, que ha exp liqui, perque é un 
lema que crcim que és urgenl que o e l Govem o el 
Grup Regionalista o el Grup P pular l 'expliquin eI'una 
v gada per tate a aqu.e t PadamcJ1t i a I'opioió públi
!.:a . Pt:rque volem insistir que ;s J110lt greu qu.e desa
pareixin 1.000 milions d'un pressupost sense que ten
guem un coneixement ele per que s'ha fet, com s'ha fet 
i a que afecta concretamenL 

Perque, obviament, nosaltres creim que no és bo 
que la Comunitat s'eneleuti excessivament i que quedi 
hipotecada per a un futur, pero també creim que no 
és gens bo que pass in coses com les que s'han dit, i 
el'altres. El problema del Conservatori, el Conservatori 
es veu sacrificat en gran part, el Conservatori de Mú
sica, on precisament hi ha una educació musical de 
cada clia més creixent cn aquestes ilIes, hi ha un pro
blema gravíssim de c\avallacla pressuposUtria. Proble
ma , un altre exemple, d'equipaments esportius, passam 
ele 58 milions a 37'S milions de pcssetes, quan estam 
rarlant d'una cosa seriosa i necessaria dins la pobla
ció. Aixo només són exemples, només són exemples i, 
per a Esquerra Nacionalista-PSM és evident que vo
lem saber les coses com van, volem saber com pensa' 
aquest Govern executar el que el Parlament ha acor
dat, totes aquelles resolucions que aprovarem en aquest 
Parlament, moltes per unanimitat, que parlaven de fer 
una serie d'accions, com es pensen fer amb aquests 
pressuposts que vos tes volen que s'aprovin, com pen
sen que la Llei de Normali tzació Lingüística s'apliqui 
o la , Llei de Serveis Soeials es pugui aplicar, una Llei 
que esperam que s'aprovi ben aviar. 

En definitiva, demam1l11, una vega da més, al seny 
de tots els Grups Parlamentaris i del Govern, una res
posta concreta, que és el que pensavcn fer i no poden 
fer, i per que els retalls s'han aplicat d'aquesta mane
"::1. No basta dir, hem dc gasta¡- manco, hem d'endeu
Lar manco, sinó que s'ha e:e concretar, ia, al marge del 
que eleia ahir Esquerra Nacionalista-PSM, de respecte 
a la manera en que negocia cada Grup Parlamentari 
;¡mb el Govern o amb l'oposició. Perque, senyors, vos
tes ho han eI'explicar, perque cls exigirem, eles ele J'opo
sic ió, que minvin les subvencions indiscriminades con
tínuament i que els doblers d'aquestes subvencions in
di scriminades que tenen prcvists, passin a actuacions 
planificaeles, perque, si no ho fan d'aquesta manera, 
ens temem que tots els compromissos d'actuació econo
mica i social que tenen prevists c\ins els seus progra
mes c!'acluació, dins el que aquesl Parlztment ha apro
vat fins ara, o el que podria aprol'::Ir, seran coses que 
110 es podran realitzar, tal i com tcnim els pressuposts. 
Pe r tant, demanam, una I'egacla més, aclarimcnt, i si el 
Govern no ho \'01 fer o no ho sap fcr, clcmanam al 
Crup Region::llista i Popubr que ho expliquin. 

¿ L SR. PRE .~ IDENT: 

Moltes gracies, Sr". Diputat. 
Pe] Gmp Regionalista ele [es Illes, té la paraula el 

Sr. Jewni Albertí i Pi cornel!. 
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EL SR, ALBERT! PICORNELL: 
Sr. Presielen!, Srcs. i Srs. Diputats. Jo volía comen

<;ar ptT contestar unes primeres ZlHusions Zll nostre 
Grup, perquc sabem que sempre som criticats, i jo \'0-
lia comen<;ar elient que hauria p,lssal si el nostre Grup 
no hagués e1ona! SUpOl't Zl uns presó,uposts. Com sem
pre, haguéssim estat els causants ele la inestabilitat: ~e 
l.:t ingovernabilitat e1'aquesta ComuniL.:tt Autonoma 1, JO 

volia elir, Sr. Alfonso, jo li agraesc molt, una \'cgaela 
més, que hagi reiterat que ens passaran factura, jo li 
he ele e1ir que les factures que ens passen, fins ara, 
ens van perfectament, que esperam que eontinuem per 
aquesta línia. Pero jo no cauré, prccisa:-llcnt, a compa
rar uns pressuposts que es varen retirar' amb uns pres
suposts que han duts nous, scnzill.:tment, nosaltres va
rem presentar una esmena a la totali tat d'uns pressu
posh¡ que s 'han re! I ¡ ra 1, J Cl'qUt: no en!> agracia ven, p 'ro 
que rn!jcm que no cs(aven bCJl compcnsalS i. perqllt:: 
' r " icm que, pel vo lulll tOlal tic.!. pI' 'SSupOSI, I c.lcul 
públi c era exces iu, tenint en comp le el que ja dúiem 
o a,rros agaVCl1\ eI-)'>1' SllpOS I ' ~m l erio) •• pC;l'()llt: el' 'iem 
que no és bo, així de clar, és un criteri elel nostre Grup, 
que no és bo pensar en tol el que volem gastar, i lIa
\'ors sumar els ingressos el'un pressupost mitjan¡;ant 
deute públic, pensam que aixó sí era un tema, no vull 
dir ele responsabilitat, peru que era un sistema que a 
nosaltres no ens agradava i que, vist el que anavem 
acumulant ele deute públic, anavem adquirint uns com
promissos de pagament que podien minvar les possibi
lilats d'inversió en el futur d'aquesta Comunitat Autó
noma. Per aixo, no compararem nosaltres els pressu
posts que es varen retirar amb aquests pressuposts que 
avui comptaran amb el nostre suport. 

Jo diría, i vull felicitar el Portaveu Socialista, per
que sol clur els debats d'esmenes a la totalitat al camp 
que a el! li convé, i el Sr. Consel!er el'Economia hi va, 
en aquest camp, el elebat el'esmenes a la totalitat no 
és per discutir aquí, al nostre criteri, al nostre criten 
~repetesc el que eliu el Sr. AIPonso~, al nostre crite
ri, si o no hi ha 20 milions de pessetes pel que sigui, 
o si o no hem posat 15 milions ele pessetes més a un 
pun t o 15 milions ele pessetes manco a l'altre, <1ixo són 
esmenes puntual s i parcial s que aquí les cliseutim quan 
és una esmena a la totalitat. Per a nosalt¡'es, l'esmenél 
a la totalitat es circumscriu a la següent situaeió, i és 
un punt al qual ningú no hi vol entrar, i que ningú no 
hi entra. Uns ingressos es componen ele dues parts, 
una part d'ingressos i una part de elespeses. Pero, en
trem en el capítol cl'ingressos, que és en el que nin
gú no hi vol eiürar, és a a elir amb els doblers que te
nim, que és que poelem fer? És que podem tenir més 
doblers, exeepte a compte elel deute públic? És que el 
sistema ele finan¡;ament actual de les Comunitats Au
tonomes no ens condemna a tenir pocs doblers, anem, 
és que ningú no ha entrat aquí, és que no vénen mol
tes partides condicionades, ja finalistes, que condicio
nen enormement els pressuposts? És que és molt bo 
de dir aquí, hem de gastar més perque hem ele fer 
moItes coses, bé, i d'on treim els doblers? Aquí, per a 
nosaltres, no hi ha més que un punt, quan es tracta 
d'esmenes a la totaEtat, que és el següent: deIs re
cursos que tenim, deIs ingressos que ens vénen, es
tablim un sistema de prioritats adequat, aquest és el 
problema. Del que ens ve, la nostra participació ac
tual en els pressuposts de l'Estat, del Fons de Com
pensació Interterritorial, de totes les partides que vé
nen, aquests pressuposts tenen unes prioritats de des-

pesil que satis[an la majoria el'aquesta Cambra? 
Aquest és el punt, perque és indiscutible que si ven
guessin 5.000 milions ele pessetes més el'ingrcssos, fa
ríem més coses, com .:t ca meva, jo, si tenc molts de 
clobler's, en gas1 molts, peru tots ens hem d'aelequar 
a les disponibilitats, i c\'aixo ningú no en parla en 
aquesta Cambra, i bn molt bé, i tan molt bé. Jo cree 
que cl'aixo n'hauríem ele cOJ1len<;ar él parbr, és que 
els ingressos que tenim són els aelequats per a aques
ta Comunítat Autuncma o no? És que el sistema de 
financ,:amcnl que [a tanl de LeJllpS que ens prometen 
no arribam a trobar solucions, perque realment estam 
minvant els ingressos centralístes a favor de les Co
munítats Autonomes i no va bé? O no? És que poclem 
tenir més doblers per gastar? O no? 1 amb els e10blers 
que tenim per gastar s'estableix un sistema de priori, 
tat6 adequat? O no? 1 aquest és el punt que el nostre 
Grup vol clur en aquesta Cambra avui. 

Jo no li explicaré, Sr. Serra, per que hi ha un 
canvi cle 1.000 miliolls ele pesse!es entre lIavors i ara, 
aques ls nressuposts, repeLesc una vegaela més, són els 
pressuposts de la Comunitat Autonoma que compten 
amb els nosLres voLs pe!' elur-los enclavant, pero són 
els seu s pressu pos ts, aixo li ho explicara el Govern. Jo 
li explicaré per que nosaltres clonam suport a aquests 
Pressuposts. Perque partim el'una limitació eI'ingressos, 
que jo crec que en aquesta Cambra hi estam 10ts 
d'acorel, perque ningú no esta d'acord amb el sistema 
de finan¡;ament ele les Comunitats Autonomes, ningú 
cl'aquestil Cambra, almanco jo he sentit en aquesta 
Tribuna que ningú no hi esta d'acorel, pero amb 
aquests eloblers que ens vénen, nosaltres creiem que 
2.000 milions ele pessetes ele eleute públic era excessiu 
per a un pressupost ele 12.000 milions de pessetes, 
aproximaclament, o 13.000 milions de pessetes, que 
havíem el'aelequar una quantitat ele eleule públic que 
ros supOrLable, suportable, i havíem cl'establir un regim 
ele priori ta ts on les inversions reals es tassin en pro
parció aelequacla al deute públic que anassim él fcr. 
I per a nosaltres aquests pressuposts són dins aques
tes coonlenacles, pensam que la inversió que es fa amb 
aquest pressupost permet i aclequa un sistema d'in
gresssos en el qual el deute públic, que no és més 
que 200 o 300 miliol1s més que el que hem de tornar 
ja dels deutes élnteriors, és a dir, que no s'augmenta 
practicament el capítol de deute públic, són uns pres
suposts el'inversió aclequaela, són uns pressuposts el'in
versió, jo eliria, i amb aixo jo vull felicitar al Govern, 
que díns el capítol cl'ingressos que té, fa inversions 
adequaeles al maxím, i per aixo nosaltres li elonarem 
suporto Perque innrsions i deute públic són, per a 
nosaltres, perfectament proporcionats a les possibili
tats d 'aquests pressuposts. 

A nosaltres taITibé ens agradaria que gastassin 
més eloblers, el que voldría que ens diguessin és el'on 
els hem ele treure, perque si fins que tenguem un 
sistema ele finan¡;ament adequat que, segons veím, poI 
estar anys, hem d'anar fent deute públic cada any, 
quan tenguem el sistema de finan¡;ament aelequat, 
l'haurem el'aplicar a pagar el deute públic i tampoc 
no poelrem fer inversions. Per a nosaltres, aquests 
pressuposts, després d'haver estat, i jo, Sr. Alfonso, no 
crec que hi hagi res a amagar, que UDS pressuposts 
que han de comptar amb un suport majoritari es 
pactin abans de venir aquí, no s'amaga res a ningú, 
aquí es discutiran els pressuposts, i sortira tot el que 
ha de sortir, pero per a nosaltres, en aquests Oler 

ments, ja entrarem, ja entrarem a discutir esmenes 
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parcials a ruvell de Comissió, s i és millor dins Cultura 
gastar més en normalització lingüística o amb a ltres 
coses. si és m illor variar els capítols de clins cada un 
deIs pressuposts, avui, aquí, nosaltres donarem el vot, 
és a dir, no donal'em suport a aquesta esmena de tota
litat, perque pensam que aquest pressupost, a la v ista 
de les possibiJitats d'ingressos que té, té una estruc
tura adequada a nivelJ d'inversjons i a niveU de des
peses corrents. Q!Je hem intenlat, senzillament, e l 
nostre Crup, arribar a un acord amb el Grup que 
dóna supor al Govem que fas aix í i reduir 1.000 
mü ions de pcssetes, s'han de reduir ele qu.alque 11 oc. 
Valem dir també que aquesta reducció ha afectat 
manco a inversions qu a altres coses, és un punl que 
nosaltre , responsablement, acceptam, i volero j creim 
que és b i que, per tanl, nosaltres, amb tota la res
pon abilital que aixo implica, donarern, és a clir, no 
donarem suport a aquesta esmena a la tOlalitat, per
que pcnsam qu aql:csLs prcssuposLs, cmmarcals dins 
un siS lcmu de (jl1an~arnent de les Comunilals Autono
mes dolent, insuficient i petit, estan treient el maxim 
de profit sense endeutar en excés la nostra Comunitat 
Autonoma que li permetcn ter inversions, en aquests 
moments, adequades, i no comprometre el futuro 

No entraré en més disquisicions, sinó que, senzi
llament, per aquests punts i no per més explicacions, 
nosaltres no donarem suport a l'esmena a la totalitat 
del Grup Socialista. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Vol replicar? 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Moltes gracies, Sr. President. Srs. Diputats, no 

crec que gas ti els einc minuts, una precisió. El Grup 
Regionalista no va presentar'üna es mena a la totali
tat, va presentar una es mena que es podia considerar 
de totalitat, de deute públic de 1.000 milions de pesse
tes, no té més importancia, es podia considerar de to
talita t, pero no ho era. 

Contestar dues preguntes o dues qüestions que 
han quedat a l'aire. És evident que el Govern de la 
Comunitat Autónoma, i crec que aixó és una referen
cia que hem de fer, el Sr. Albertí o el Grup Regiona
lista no la voldra fer, i el Govern, molt manco, pero 
crec que l'hem de fer que en el gener, i ha estat 
¡'única comparació que hem fet, perque llavors hem 
comparat amb els pressuposts de l'any passat, com 
era facil de veure, 'en el gener, el Govern ens va pre
sentar un projecte de pressupost que ha resultat que 
tenia 1.000 milions superflus, no són paraules meves, 
són paraules del Molt Honorable President, 1.000 mi
lions superflus. En aquest moment, en queden 1.000 
més de superflus, ho sabem? perque quan d'un pres
SUpost de 13.000 milions, hi ha un 8 i mig per cent, 
1.000 milions superflus, que aixo si ho hagués dit jo 
o ho hagués dit el nostre Gmp, obviament ens hagues
sin hagut ele contestar, pero no ho hem dit nosaltres, 
ho ha dit el President d'aquesta Comunitat Autonoma, 
el manco que un es pot demanar, qua n ens tomen 
presentar un prcssupost, és quan ts ens queden. Nosal
tres creim que en queden 1.000 més, i si el Grup 
Regionalista ha tengut ocasió, que no ho sé, de veure 

---,--- -. 

les nostres es menes parcial s , hem fet variacions amb 
1.000 milions de pessetes, aproximadament, variacions 
que augmenten, les transferencies, les transfertmcies 
operatives, amb el sentit que han de tenir les transfe
rencies, no de presents, sinó d'incitar la iniciativa 
privada, perque es generi un procés acumulatiu en 
qüestions importants, i ho repetesc, perque el Sr. Gilet 
no hi era, d'aplicació de les resolucions sobre nonna
lització lingüística que ha pres aquesta Cambra, i de 
les quals el Sr. Gilet se n'ha oblidat, absolutament, 
i en accions que sí que veim que tenen imaginació, 
després ho veurem, i segurament ho veurem en aquest 
PIe. Per tant, nosaltres, senyors del Grup Regionalista, 
sí que hem tengut molt en compte els ingressos, i 
amb les esmenes, 1.000 milions, no hem posat ni una 
pesseta més de les previstes en el pressupost, nos al
tres creim que el Govern, creiem abans, que el Govem 
sabia el que es feia, ara ja ho dubtam molt, quan són 
1.000 milions de pessetes que es tiraven, perque els 
doblers superflus no serveixen per a res, és a elir, que 
es tiren. Per tant, nosal tres veim d'on s'han de treure 
els doblers, i veim que hem d'anar molt alerta amb 
les pessetes d'aquesta Comunitat Autonoma, perque 
és ver, el sistcma ele financ;:ament, aquÍ i per tot, és 
un sistema difícil i qui més que nosaltres ho sap, 
quan ens hem comenc;:at a plan tejar, a nivell de parlar, 
el finam,:ament deIs Consells Insulars? És un tema 
molt difícil aquest, i s'haura d'arribar a una solució 
que no agradara a ningú, ni al Govern Central ni a cap 
autonomía, peró l'haura d'arribar a una solució, evi
dentment. 

Per tant, creim que entrar amb els ingressos, sí 
que hi hem entrat quan, dins les nostres esmenes, no 
hem proposat 5.000 milions més, a nosaltres també 
ens preocupa el deute públic i ens preocupa molt, 
perque aixo són herencies que deixam, i ens alegra 
que s'hagin rebaixat 1.000 milions, evidentment, pero 
ens hagués alegrat molt més si n'haguessin trobat més, 
de milions superf1us, ens hagués agradat molt més que 
s'hagués aprofundit, dins aquests pactes, i tal vega da 
no haguéssim prcse!1tat esmena de totalitat dins el que 
nosaltres continuam creient que són despeses inneces
saries de la Comunitat Autónoma, despeses tan inne
cessaries, com 400 milíons de pessetes en personal, 
que si no s'han cobert vacans, Sr. Soler, del Gobern el 
83, molt poc necess3ri deu es ser cobrir-Ies l'any 1886. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Joan Verger 

PocovÍ. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. VERGER POCOV1: 
Graeies, Sr. President, Sres., Srs. Diputats. Cree, 

una altra vegada, que és necessari centrar el tema que 
avui estam discutint, que és una esmena a la totalitat 
als Prcssuposts presentada pel Grup Socialista. 

No faré mussa comentaris, perque pens que el 
Conseller del nostre Govern ha replicat adequadament 
el que ha exposat el Sr. Alfonso, jo just faré dos o 
tres comentaris. 

Al Capítol 1, se'ns ha dit que hi ha un increment 
exagerat de des peses corrents, de personal, i jo pcrso
nalm ent pens que en aquest Parlament, en aquesta 
Comunitat Autonoma, qualque vcgada el que sobra no 
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és personal, és qualque proposició no de lleí que tots 
els Diputats que som aquÍ sabem que no la podem 
realitzar, i que exigeixen al Govcrn, precísament, molt 
de personal, pero, Cfl fi, així ,mam, l'altre clia en \'arem 
veure una que a[cctava la Conselleria de Trcball, i que 
tOt5 els que som aquí, i no la lornarem repetir, som 
ben conscients que é5 impossible dur·la a terme. El 
Capítol IV, ens ha dit el representant socialista, que 
no mereix comentaris, i tant que no en mereix, cle 
comentaris, des del moment que un Govern Central 
cap a ajucles ele beques, ele disminu"its, de gran nomi
na, envia manco recursos, jo cree que no fa falta cap 
a(tre comentario En protecció de medí ambient, Sr. AI
fo'nso, voste sera un gran economista, pero el que és 
de política meeli ambiental no en té ni idea, miri, el 
gran problema de medi ambient que hi ha en aquestes 
illes és depurar les aigües, i aquí, el nostre Govern sí 
que hi fa un esforc; inversor tremend o Un altre pro
blema seriós de medí ambient és millorar les nostres 
comunicacions, i en aixo, el nostre Govern, també hi 
fa un gran esforc;. l n o em cliguin que no han destinat 
recursos a comprar o a tenir espais naturals, perque 
jo record que a S'Albufera de Muro s'hi destinaren 
reursos, i si a Es Grau, que varem discutir ahir, s'hi 
han de destinar recursos, tots ens hem compromessos 
a destinar-n'hí, després veurem la realitat, qui seran 
els que n 'hi destinaran i els qui n o n'hi destin aran. 

Jo també vull [er un comentari al tema d'ingres
sos, perque avui, a la primera exposició del represen
tant socialista, han criticat les despeses, pero no els 
ingressos, i nosaltres si que creim que és necessari 
alguna vegada fer deute públic, i tant!, perque em 
deman si la nostra Comunitat no [es deute pú blic, no 
fos cosa que fos l'única Comunitat que fes el «primo», 
«primo» entre cometes, perque com sé, o com sabem 
tots, la majoria ele. Comunitats n'estan fent per dUl" 
a terme allo que és imprescenclible dins les seves 
Comunitats Autonomes, i esperam d'una vegada, de la 
mateixa manera que vos tes i t ots esperam el Pla 
Economic Regional, molt més esperam el financ;ament 
definitiu, el'una vegaela per totes, ele les Comunitats 
Autonomes. Jo esper que l'Estat amb aquestes xifres 
que el Conseller em va clonar, de 4.000 milions el'im
posts de trafec, i 2vui , just a les Balears, ele 12.000 
milions de pessetes pel primer trimestre, d'lVA, reper
cuteixi d'una forma favorable i positiva, -m'he passat, 
bé, es igual ( . . . rialles ... )-, repercuteixi d'una forma 
definitiva i positiva a les Comunitats Autonomes .. en 
aquesta financ;ació tan neccssaria, perque si no, podem 
presentar totes les p roposicions que vulguem, pero, 
per desgr acia, haurem de continuar fent deute público 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sí. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de cinc minuts, 

del tom de replica. 

EL SR. ALFONSO VlLLANUEV A: 

N'ocuparé molts manco. Tant de bé, Sres. i Srs. 
Diputats, Sr. Verger, que no ha entrat massa en el 
tema de personal, a voste evidentment el preocupa, i 
ho sé, tant com a mi. En depura ció d'aigües, sí que 
han fet coses, tr~mits, de moment, de moment, ja 
veurem si surt qualque cosa, de moment, tramits. 
D'oidenació del territori, evidentment, jo no en sé 
tant com voste, aixo ho tenc claríssim, pero d'assig-

nac ió ele recursos, c ree que en sé més i de prioritats 
COI1l <t mínim, igual, C0111 a mínim, igual, i en aquest~ 
pressupos ts no he vist cap prioritat, clins els prcssu. 
p os ls, que el Go\'crn en tcngui, possiblcmcnt, possib le. 
ment, pe ro no n'be vist cap ni una, ni voste lampoe, 
din s ds Pressuposts. 

Ingressos i deut e, nosaltres no ens hcm 0pOsat al 
deute , i aixo que sen:m els benei ts del país, i tot aix6 
és possible, si no feim deute, que ha siguem, no h¿ 
sé, és possible, pero el que sí tenim mol1 c]ar és una 
cosa, el deute ha de tenir uns objectius, i ho hem 
dcixat marcat a la Llci de Finances de la Comunitat 
Autónoma, uns objectius, bé, quan aquests objectius 
eSliguin plasmats, e1e., veurem el deute púb!ic, per 
cert, h e de r ecorelar al Conseller, i així, de passada, 
que hauria ele presentar el Pla del Fons de Compensa. 
ció Interterritorial, té l'obligació de presentar-lo. 

l ja només acabar amb una cosa, resumint un 
poc, ens fa falta, en aquesta Comunitat Autónoma, un 
debat seriós sobre financ;amcnt, un debat seriós sobre 
finan¡;:ament. Senyors del Govern, si el Sr. Sevilla 
encara no el té fet, li elonin pressa, duguin aquest 
debat i, tal vegada entre tots arribarem a solucions 
bOIles per a la Comunitat Autónoma, pot estar segur 
que si aquest debat és profitós entre tots els grups li 
podrem donar suport, i també pot estar segur, de totes 
m aneres, que a uns pressu posts que tiren per la borda 
o que proposen tirar per la borda, gastar innecessa· 
riament 1.000 milions de pessetes, pocs deIs Diputats 
d'aquesta Cambra .Ji donaran suporto 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. 

Acabat el debat , passarem a les votacions . Vota· 
rem , en primer lloc, conjuntam ent, les dues esmenes 
a la totalitat que s 'ban elebatut dins aques ta Cambra 
ahir i avui. 

Per tant, deman a la Cambra, Sres. i Srs . Diputats 
que votin a favor d'alguna de les csmenes a la totali· 
tat, es valen posar drets , per favor? 

Sra. Secretaria. 
Poden seure, moltes gracies . 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de les 
esmel1es a la totalitat, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies . 

Sres . i Srs. Diputats que s 'abstenen? No n'hi ha . 
Queden rebutjaeles les esmenes a la totalitat, que 

han tengut 19 vots a favor i en contra, 27. 

A continuació, i de conformitat amb el que esta· 
bleixen ies normatives vigents, passarem a la votació 
de les xifres globals deIs pressuposts, posant en primer 
lloc a votació la xifra global del pressupost de despeses 
i d'ingressos, per una total quantitat de 12.054. 704.683 
ptes. Per tant, deman a la Cambra, les Sres i Srs. Dipu· 
tats que aprovin aquesta xifra global del pressupost 
per a 1986, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, eS 
volen posar drets, per favor? 

Pod~n seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No 
n'hi ha. 

Per tant, queden aprovats i nivellats els Pres~U· 
posts per a 1986 quant a la xifra global, que han tID
gut 27 vúts a favor i 19 en contra. 
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I, per últim, passam a la votació deIs pressuposts, 
a la votació deIs pressuposts per a l'exercici del 
1986 deIs organismes, les entitats autonomes i les em
preses públiques que depenen de la Comunitat, amb 
la xifra de 166.374.826 ptes., es fa observar que hi 
havia, a la publicació del butlletí de la Cambra un 
error, posava 59 milions, repetint una xifra de l'exer
cici anterior, de la qual cosa se'n temé la Junta de 
portaveus, i queda rectificat l'error material. Repetesc, 
ido, que es posa a votació la xifra de 166.374.826 ptes. 
I deman a la Cambra, Sres. i Srs. Diputats que votin 
a favor de l'aprovació d'aquests Pressuposts, es volerr 
posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen po

sar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
El resultat de la votación ha estat el segiient: a 

favor, 27 vots; en contra, cap; abstencions, 19. Per 
tant, queden aprovades les xifres globals d'aquests 
Pressuposts. Es té en compte el disposat a l'article 24, 
apartat 6 del nostre Estatut d'Autonomia, quant als 
components d'aque"ta votació. 

I, per últim, pos en coneixement de la Cambra, 
que, immediatament es traslladaren les 200 i busques 
d'esmenes parcial s que s'han presentat, a la Comissió 
d'Economia, Hisenda i Pressuposts, que comen¡;:ara la 
seva feina i, pel programa, poc més o manco, que 
tenim estudiat, podria ser que que a final de mes 
poguéssim celebrar el debat final de Pressuposts. Fora 
d'aixo, moltes gracies ibones tardes. 

" 
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