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EL SR. PRESIDENT: 
Prec als Srs. Diputats que vagin prenint !loe als 

seu s escons. 
Comem;a la Sessió. 
P.~r fer la prescntació del Projecte de la Llei de 

Pressuposts per a l'exercici 1987, té la paraula en repre
sentaeió del Govern de la Comunitat Autónoma de les 
IIles Balears 1'HbJe. Sr. Conseller CristMol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Govern de 

la Comunitat Autónoma presenta avui davant aquesta 
Cambra el Projeete de Llei de Pressupostss per al 1987, 
el darrer Projecte de Pressuposts d'aquesta Primera Le
gislatura Autonómica. 

A 1'hora d'analitzar aquests Pressuposts que, tant 
per part del Govern, com deIs distints grups de l'opo
sició han estat qualificats com uns pressuposts de 
contimútat, ens trobam que el judici de valor d'uns i 
d'altres, respecte d'aquesta expressió, és ben diferent. 

Pel que fa al Govern, es considera com a objectiu 
basic la culmina ció deIs programes que s'han iniciat en 
el decurs deIs darrers exereicis pressupostaris i que 
han marcat, amb un caracte r propi, el conlingul d'a
ques ta Legislatura. Ningú no pOl negar la impor tancia 
deIs programes ini ia ts en materies tan diver es om 
le ' de m illora de la xarx.a "Ü\ I, de provei'menl i saneja
ment d'aigües, de construcció i equipament d'unitats 
sanitaries, d'acció social, de millora de les estructures 
agraries, de foment del disseny industrial, de foment 
de la nostra economia en general, de promoció turís
tica. En definitiva, un ampli conjunt de programes que 
amb aquests Pressuposts es consoliden. 

Al marge d'aquestes consideracions, creim necessa
ri de ressaltar les següents característiques diferencials 
d'aquests Pressuposts. 

En primer lloc i pel que fa al tema de la finan¡;:ació 
autonamica, ens trobam en el primer exerClCl pressu
postari de l'anomenat període definitiu de finanr;ació 
autonómica. 

El sistema de finam;ació autonamica, implantat per 
a aquests proxims cinc anys, continua, a judici nostre, 
amb les insuficiencies habituals, detectades a l'epoca 
de transició, així, qüestions com les de l'efecte financer, 
la problemaLica del Fons de Compensació Interterrito
na1, i la el I Fons d'Inversió, sens club te, les més im
pOl'Lants, contjnuen sen e tenil:' una solució satisfactO
rja, si bé és cert, d'altra banda ,que s'han redui't nota
blement els anomenats doblers etiquetats. 

Aixa no obstant, el fet de no haver adoptat criterís 
més solidaris en les relacions entre la Hisenda Central 
i les Hisendes Autonomiques, com podría ser per exem
p Ie, l'aportació a les carregues generals de l 'Estat, en 
proporció amb la renda generada p er cada comunitat 
autunoma, sllposa que es mantenguin les diferencies en 
la finan~ació per habitan t, e ntre comunitats autonomes 
i que respecte de les Balears, es vagi agrandint la des
proporció existenl entre el que les Balears aporten i el 
que Tebeo . 

En definitiva, continua l'eston;: sobrehurna de 50-

lidaritat a través del Fons de Compensació Interterri
toríal, pero que no rep una major solidaritat en el 
repartimen t de le carregues generals de l' Estat. 

Precisament, aquests efectes perjudicials del model, 
han hagut de ser compensats o s'han intentat de com
pensar amb instruments aliens al modeJ: continuam 
així, amb els convenis de finan~ació del període transi-

\ 
tori, com a única v.(a per a suplir aquestes deficien-
cies. . , 

No vegin, Sres. i Srs. Diputats, en aquestes obser
vacions, la queixa tradicional i patetica enfront de l'Acl
ministració Cen tral, sinó 1'absolut convenciment, que ja 
se sent en amplis sectors ele la nostra societat, que 
l'única fórmula per a avanr;ar en l'aspecte de la finan
r;ació autonómica, és la del concert económico 

D'altra banda, aquests son els primers pressuposts 
de la Comunitat Autónoma en els quals no es considera 
l'emissió de deute públic, recurs al qual ja no es va 
re rrer I'any .1986, jé:l que la recapla ' iú per .lributs 
'edil ' és upe¡'ior a les pI' visions inicjals realltzacles 

pel Mini leri d'Hiscnda. D'aquesta forma, la previ ió 
per a l'ex:ercici del 1986 va ésser de 3.400 milions de 
pesscles, i la re aplació final rOll de 5.000 mi l1ons, 
aproximadament. 

Permeti'm ara de destacar algunes consideracions 
sobre la nostra més recent evolució econamica. 

L'an 1986 ha c nslilult un exercici que podem 
qualificar com a p silill en conjunt , j a ixu es del! fa
namen~f1lment a l'expansió regisb:ada en 1 e lor tu
rístic que ha asso lit , i, in.cJll ivam nI uperal, e l índ xs 
de "exceHen l any de'! 1984 i ha sa lval am h ampliL Lld e l 
descens del passat 1985. 

L'exercici del 1986 constitueix sense cap dubte una 
autentica fita dins de l'evolució turística deIs darrers 
deu anys pel que fa a ¡'afluencia de viatgers cap a les 
Balears, durant aquest perÍode s'ha registrat un aug
ment del nombre de passatgers entrats i sortits pels 
tres aeroports el Bal ars. del L4 '9 %, r spccte del ma
teix període del 1985, havenl·se confil'mélt d'aquesta foro 
ma les expecLat ives de rec llpcració lurfslica i havent-se 
s up rat a mé a més les previs ions inicia ls. 

Ague ta I'ccuperaci6 no s'ha produH sola m en t a les 
nostres llles. s in6 que també a la resta de le zones 
tllrís liqucs spanyoles. Fins al pun l que tes fonts ofi-
1a"ls ja c meneen a denominar als cfec les el lm-¡sme 

com la verl.adcra inclúslria espan 'ola. 
Aques L augmenl del tllrisme es deu fonamentalment 

a la recuperaci6 de l mercat brWmic i a l'estabilitat de 
preus del mercat a lemany (país quasi bé -sense inflac
ci amb un descens deis preus, que per al 1986 es 
calcula en un 2 % en relació al 1985) aquest major po' 
del' adquisitiu deIs alemanys ha fet que un major nom
bre d'aquests passin les vacances a l'exterior, demos' 
trant la seva preferencia per les Balears. 

Si a m és del ja esmentat augment de viatgers, 
analitzem la recen.t enguesta que vam realitzar sobre 
la des pesa tUlistica, veurem que la despesa total a les 
Balears tarnbé ha sofert una important variació que eS 

tradueix en un in.crement d I 24'2 % re pecte del 1985 
en termes nOJ11inals. Ague t increm enl signif'icati u no 
s'ha d'atribuir solament al major nombre de visitants, 
sinó també que la durada d }'estancia mitjana ha 
COJls titUit un factor d'incidencia con iderable en aquest 

feL 
D'altra banda, ja h a comen~at el procés de reno

vació deIs nostres hotels, iniciat ja amb les reconver· 
s ions d'aquests en apartament i ara ampliat amb la 
demolició d'hotels obsolets , ja que per terme mitja 
J'edal dels ho tels supera els 20 anys. Hem de dir que 
el sector té mitjans sanejat per a afrontar la seva 
renovació i inclusivament s 'observa una tendencia a 
invertir part dels excedents en altres zones turístiques, 
tant espanyoles com de l'estranger. 
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L'any agrícola del 1986 s'ha caracteritzat per un 
. 'ro IJluviornetric uperjor a l d'un any nonnal, ha-

regl " . . , di ' b A •• vent-se iniclat la rccuperaCl? e a massa ar vna, g[ u-
ent afee ada pels SUcceSSlUS anys de secada. 

D1 Si tates les coHites roren beneficiades per le pIu
es s 'ban de destacar )s eIevats J'endiments obtinguts 

g 'farratges i borlali 'se', m enlre que la collila de ce
~~als pot equiparar- e a la d'u;'1a aoyada normal. . 

L'exportaci6 de patata pnmerenca es va realLlzar 
amb normalitat i no va ser afectada. per la vaga. p<;>r-

t aria. Les colitzacion Poren bone , 1 la producclÓ m· 
u . l . ul suJicient per a provelr e mercat 1115 aro 

Una co]1jla 11 rma l d'am tlI.a, remunerada amb uns 
preus conjuntarncm elcvat n~ ens per~~t en ,aque t 
aspecte oblidar la problematlca especIfica d aquest 
culliu a les DOS tres IIJes. 

La ga lTOra va tenir llna producció infcl'ior a la que 
es considera 001 a normal, a causa de les gclades de l 
geneL' i del forL descen~ d 1 pr u per )~ aver sonit al 
mel"cal una gran quantllélt d merca lena emmagatze
mada amb jos e peculalius. 

Comen~a a notar-se la presencia d' xcedenls en la 
producció d cí trics,.a cal! . a d'haver comen<;át la pI" -
ducció ele les plantaclOl1s efectuade c ls darre rs anys. 

Aqucst problema prcoeup els productors i el Co
yern, el qua ls lreb, \len conjun lament en la cerca d 
noves fónnul es de mcrcialilzació . 

Quanl a la ramaderia, s 'ob rva un l1euger deseen 
del ramal boví que és tanmatcix el Olés producliu. gra
cies a les millores g neliques i sanlta¡:ie r eal ilzades. 

Si be els proclucles rrescs de La ooslra agricultura 
no han rcbut ncara 1'impacte que suposa l'adhe ió a la 
ComuniLat Econ mica Europea, i é dificjJ que aixo 
succeeixi, per la propia concepció del producte, aquest 
no és el cas de la ramaderia, que és potser el sector 
més afectat durant aquest primer any de permanencia 
en la Comunitat, i que constitueix un .motiu de gran 
preocupació, tant per al mateix sector com per al Go
vem Balear. 

Aquest impacte comunitari afecta especialment el 
sector del bestiar boví que ha experimental un descens 
preocupant deIs preus, a causa de la irrupció massiva 
de' carn d'aques ta classe, procedent de la Comunitat 
Economica Europea amb preus molt inferiors als pro
pis. 

D'altra banda, la producció típica de les Balears 
presenta així mateix gran quantiat d'inconvenients: 
veim que la producció porcina no pot esser exportada 
per tractar-se d'una zona amb pesta porcina declarada. 

1 pel que fa a la producció de bestiar oví, en la 
qual sí som competitius ens trobam amb el handicap 
que aquesta no és apreciada pel consumidor europeu. 

L'any del 1986 que a nivel! mundial ha presentat 
símptomes de reactivació que assenyalen 1'inici de la 
superació de la crisi de l'energia, ha estat tanmateix 
acceplat amb cautela per part deIs nostres empresaris 
industrials. 

Si es compara l'enques ta m és recent de conjuntura 
industrial amb la del mateix període del 1985 s'observa 
una recuperació del volum de producció global consi
derat, ja que les empreses que declaren ha ver incremen
tat la seva producció, constitueixen el 21 '3 % ele les 
enquestades, enfrant d'un 17 % 'que foren les que van 
manifestar aquesta tendencia en ~ 1985. 

D'altra banda, també les matei;ies primes mostren 
una tendencia cap a l'estabi lització deIs preus, en aquest 
capítol industrial cal assenyalar la disminució deIs 

preus de· les materies primeres o deIs components io
dustrials, provinents de la Comunitat Económica Euro
pea, com a conseqüencia de la primera reducció d'a· 
ranzels duaners des de l'entrada d'Espanya que en 1987 
per altra part assolira ja el 22'5 ,% respecte del 1985. 

Les opinions empresarials permeten de deduir la 
idea que el 1986 ha resultat un any positiu per al con
junt de la indústria, malgrat l'augment del nombre 
d'aturats del sector industrial, el 30 % deIs quals pro
cedeixen del sub sector del calyat, i han augmentat subs
tancia lment les empreses que declaren que poden ga
rantir la seva producció per a un període de tres a sis 
meso s -un p eríode excepcionalment ample, en re la ció 
amb anteriors exercicis. Aquest fet sembla indicar que 
les empreses competitives estan despla<;ant del mercat 
les extramarginals. 

Conseqüentment, s'esta reali tzant una expansió ex
portadora, destinada fonamenta)ment al mercat nacio
nal de la nostra indústria, com ens demos tren les se
güents xifres de I'esmentada enquesta de conjunlura 
industrial: les vendes de les empreses en el mercat 
nacional augmentaren per a un 14'9 % de les empreses 
enquestades, mentre que en 1985 solament un 11'3 % 
va declarar aquesta mateixa tenden cia. 

El sector del cuiro, del cal<;:at i de la confecció a 
Balears és important i significatiu, pero presenta una 
IT1anca de dinamisme i, possiblement, de modernització. 

Els industrials del calr;:at de Balears mostren en ge· 
neral un sentiment de desanim i d'abandó administra
tiu, ja que com el!s mateixos' exprcssen, el Govern de 
l'Estat, preocupat logicament pels sectors industrials 

.-prioritaris quant al nivell d'ocupació i al volum de pro-
ducció, siderúrgica i construcció naval d'Espanya, els 
han ofert quantíoses ajudes í amplíes facilitats, entre 
les quals podem destacar els decrets de zones d'urgent 
reindustrialització, les Z.U.R., havent abandonat altres 
sectors de la indústria els quals, si bé, com és el cas 
del calr;:at no tenen un gran pes específic en el conjunt 
nacional, resulta que és la primera indústria de les 
Illes i ni tan soIs compta amb els beneficis d'una Z.U.R., 
de manera que algunes empreses han hagut de tancar 
a Mallorca i Menorca per a instaHar-se a les zones Z.U.R. 
del L1evant i de Catalunya, preferentment. 

Aquestes carencies d'una política industrial per a 
Balears, que té el seu origen en el procés de transfe
rencies de les competencies a les comunitats autono
mes que ha deixat, en aquest aspecte, en mans de l'Ad
ministració Central de l'Estat, els instruments de polí
tica i els recursos per a la promoció industrial, pot su· 
posar que, si el Govern de la Comunitat Autonoma no 
actua per a contrarestar aquesta dinamica, les preferen
cies deIs nostres industrials es poden dirigir cap a d'al-
tres zones assistides de la nostra geografia. . 

Per tot aixo, hem afrontat el desafiament de la po
sada en marxa d'un ambiciós pla de reindustrialització 
per al nostre arxipelag amb accions dirigides a la po
tenciació deIs sectors existents i a establir les Hnies 
adequades per a la captació de noves inversions. 

No vull deixar de fer un breu comentari sobre la 
taxa d 'inflacció que pateix la nostra Comunitat i que 
se situa per terme mitja, entre 1'5 i 2 punts per da
munt de l'índex de preus al consum, a nivell nacional, 
i aixo com a. conseqüencia directa, des del Dostre punt 
de vista, deIs costs d'insularitat no compensats. 

Si em perrneten un exemples, els diria que si com
paran I'I.P.C. Balear amb el de les Illes Canaries que 
compten amb compensacions per insularitat, observam 
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que el de les Balears supera en gran mesura el d'aque
Ile ill cs. 

Aquesta situació l · uns efe tes molL dirccLes sobre 
la crei ,'cnL pcrd u3 del nivell d vida él les IlJe Balean, 
j n que el conven is :llarials es negocien anua lmenl so
bre h ba e de ¡'I.P.C. oficiaL espanyol, en omp es de 
fer-ho . obre l'l.P .. regiona l, amb la qua l osa els sa
laris . cmpre augmenlen molt per dava ll de la tasa 
d'inflacció rea l a les illes <1mb I'efectc conseglient de 
la perdlla d r enda de les faroílies illenques. 

i, t 1 egui L, descriv im la c ll1 po ¡ció del prajec
t de pr S llposts presenLa l, i comen ant per .1' staL 
d'ingressos, podem as enya lar que els pi lars obi'e els 
que es fonamenla, qllant a r CUI os, es troben con ig
nal n e1$ capílols 11', 2n, 4t i 7'6 als qual en refe
rir m. 

Així, la suma del capÍlol Ir i 2n amb lln import 
de més de 4.600 mili ns de 1 essetes, és el que s'lla pre-
vis t recaptar n concepte de rributs eedHs per l'Estat, 
i aixo coro a con eqi..itmcia de la miltor geslió d'aql.leJls 
realitzada per j'Aclministraci6 de la COlDunitat Al.llQn0-
ma, en contraposi i6 a la duita a tenne per l'Adminis
tració Cent ral am b anleriorilat. 

E l capíLol 4t, tra n ferencies corrents, a rebl'e per 
la ComunilaL AutOll ma, amb poc mé de 4.000 rnillons, 
¡-ccull fonamentalment la parUcipació percentual en els 
ingressos de l'Estal pcr a mpletar, amb el tributs 
cedits, l'e quema bá$ic de la finan~aci6 autonomica, 
jlmtament amb aql.lelles quantitats f inaliste qu gestio· 
na la COJ1lunitat Aut.onoma, principalmenL en materia 
d'ass istenc ia ocial; havent d'assenyalar també, que apa
rcixcn unes quanlitals suplemenUlries concedides per 
¡'Administraci6 Central, per una so'la vegada, i que són 
un exponen t del r econeixemen t , per part d'aquesta, de 
la cle Eici nt va loració deis serveis transferits i de la dlr
rega add iciona l, que h agucr n de suportar les omuni
tats AutDnomes amb ]'enlrada en vigor, l'any passal, 
de ¡'I.V.A. 

Amb referencia al capítol 7e, transferencie de ca
pital, hem e1 'inclicar que aquest capítol d 'ingressos es 
troba cOl1 figurat ba i,ca men t pel fons de campen ació 
interterritor ial, amb un import que puja a 988 milions 
menor que a J 986, con eqi..iencia d'havcr passat un 25 % 
el la qual1tita t que hauria correspost en aques1 con
cepte a la banda de finan~ació incondicionada, s' in
clouen així mateix en aques t cap:ftoJ , el conveni an
ties i nous amb 1'Administraci6 Cenlral que mun ten a 
m és de 3.500 romoos, aspecte aguest el deIs convenis, 
a l qua1 ja ens h em referit anterionnent, i que sense 
c1ubte, m ereixen el qualificatiu de factors estranys del 
si tema de finan~ament, si bé, nccessaris per a paBiar 
en la mesura de) que sigui possible, les deficiencies d'a
quest. 

Quant a l'estat de despcses configurat dins aguest 
projecte de pressuposts, hem d'assenyalar en primer 
Jloc que, tal i coro es despren en l 'analisi comparativa 
amb ¡'exercici anterior es mauté 1'esfor&: jnversor perque 
el pes específic de les operacions de capital, destina
des a inve rsió, se s itua per damunt deJ 46 '%, i amb 
aixo, vuU indicar una vegada m és, sense apellar a l'emis-
ió de del1te púbUc, i havent-se portat a terme ja, la 

tota l homologació de retribl1cions del personal al servei 
de la Comunitat Au tonoma. 

D'aquesta manera, el capítol de despeses ele perso
nal puja a 4.799 ro ilion s , rebaixant la seva participa
ci6 en el total del pressupost al 30 %, i aixo grades 
que s 'ha realitzat una ampliació de la plantilla de roa-

nera molt selcctiva\ í en nombr moll baix. 
Les despeses de, funcionamen L, suposen 1.485 mi. 

lions, computant aquí totes les despes s d'aquesl tipus, 
millorant la transparencia, él superar anl ies co lums he
relades, quanl a la impulaci6 pressup taria . 

L'impol't destinat a h desp a d'inLcresso puja a 
la qu::mtia de -125 milions, és a dir, un 2'7 % del lotal 
pressupo t, percen talge que en lOls els aspe les és per
fe Lamenl assumible ¡ es U'oba molt per SO la el '1. ma. 
xims considerats perillosos. 

El capílol 4, t1"an fcrenc ics corrcn ls, up sa una 
quanlia el 1.575 mi liolls, analitzant- e més del 70 % 
eI'aquesLa quantila't (\ u·avé de la onsell eria de Sani
ta i Seguretat Social i deslinant-se f namenlall11ent a 
l'a i tencía social dir cta, als coNeel iu més necessí· 
tats. Tot aixo emmarcat elins la política social duita a 
terme per aquest Govem. 

Les operacions ele capital, capitols 6 i 7, superen la 
xifra de 7.200 milions de pessetes, i a través el'aquests, 
es pensa dur a terme la política el'inversions necessa· 
ria per aquesta Comunitat Autónoma, tant en la crea· 
ció de les infraestructures en materia el'obres públi· 
ques, sanitat, etc., com en el desenvolupament de les 
activitats de foment deIs nostres sectors económics fo· 
namentals. 

En el tom 3r del projecte de pre upost presentar 
a aquesta Cambra, i tal i com disposa la L1ei de F.inan· 
c,:es de la Comunitat, s'ha realitzat la lassificac ió l r· 
ritorial de les inversions, encara que ca l a senya lar que, 
donada la complexitat del tema, l'actuació realitzada 
en aque·t entil, únicament e pot con'iderar coU1 un 
primer pas, .¡ un pr imer pa tímid, ho reconeixem, i 
que e-n els proxims exercicis s'baura de continuar aque 1 
esror~ per a ¡'ob Lenci6 deIs re ullats per l t desitjats. 

Compl ten aquest lleugeJ- repas a ¡'esta l ele le des
peses els capital s 8 i 9, operacions financeres, que no 
supo sen ni 1'1 % del pressupost. 

BIs Diputats ja han tingut l'ocasió de coneixer ex· 
haustivament les activitats que es volen desenvolupar 
en cada una de les arees d'actuació, mitjalll;ant la como 
pareixenc;:a deIs titulars de les seccions pressupostaries 
davant la Comissió d'Economia, Hisel1da i Pressupost 
d'aquesta Cambra, tot aixD a instancia del Govern. 

Per aquesta raó no pretenc de fer a continuació 
una exposició detallada de tota la tasca que es vol rea· 
litzar, si n6 només traclar UTIS esquemes que respon
guin a un mocle de condllcta, con s eqi..i?m ci a, alhora, 
d'una política seria i cohcrent. 

D'aques ta forma, a la secci6 de Pre iclencia es con· 
tinuen potencianl ·1 departaments d' informaLica j el 'es· 
tadísU ca; r pecte ele la Con elleria de Turisme, es pre· 
veuen partid es per a la promotió turística, ele 325 ' mi
Uons, i a ixí mateix es preveuen les inversions n .ces tt
ríe per mantenír a un lo ac1eqüat le resjeJencies t rans' 
ferides, a la ConselJeria de Turisme. 

La Conselleria de Cultura, atén el desplegamen l 

d'un ampli programa cultural i esportiu per a atendre 
les necessitats d'aques ta classe experimentades per la 
nostra Comunitat, amb dotacions adequades en mate
ries com la de restauració de monuments, muntatges 
propis, e port federa l, arqueología, etc. 

Un a)tre aspecte és el de I'actualització realitzada 
en mate ria de líoces de credit, que per a enguany, ex
perimenten un íocrement del seu camp d'acció, inc1oen t
s'hi d'ues noves Conselleries, d'Agricultura i Pesca j de 
Trebal1 i Transports, perque es puguin atenelre les sol
licituds d'aquest tipus d'ajudes que es produeixen als 
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. secLOl"S economk específics a més de continuar 
~eu;n els camps turi tjc, comercial i industtiaL 
Ja Pel que fa a la Conselleria. d'Agricultura, ~'esta 

alitzant un esfor~ en les matenes de reforma t de -
re . ., 1 d' d . , o envolupamenL agran, a~ com en es . or ~naclO, pr .-
lecci6 i millora del medl rural, havent derucal 580 mJ
lions, a part de reaEtzar- e tota una serie de campa-
nyes imprescindibles. . 

A )a Con · lleri.a d'Interior es preveuen lmportants 
mesures per al de envolupament i la millora de [a ges
Uó de le competcncies a sumjdes, tanL pel que fa re
ferencia al personal a l servei de la Comunitat Auto JO

ma, com a la feina de coordinació en materia d'admi
nistració local. 

La Conselleria d'Obres Públiques és la que compta 
amb la major inversió fonamenta la seva actuació en 
les materies següents: 

Carreteres 2.640 Milions 
Obres Hidrauliques 1.377 Milions 
Ports 120 Milions 
Vivenda 500 Milions 
Medi Am bien t 30 Milions 
Manteniment del Patrimoni 52 Milions 
El que suposa un ampli esfon;: per part de la Co

munitat Autónoma per millorar ['infraestructura física 
primaria d'aque. tes illcs . 

Quant a la Con elleria de SanilaL i Sguretat 
cíaJ, dc::Sla a l/in remcnt notable de les beques i de les 
ajudes a ls o Hectius més necessitats i la conclusió de 
la xarxa de centre sanitari locals. 

En el . pressupost de la Con.selleria ele Treball i 
Transports, a més de preveUl'e's, com ja hem assenya
lat abans, la línia de cr d'it que 'obri per a l sector del 
transport, es troba el conveni de col'laboraci6 en tre la 
Comunitat Autonoma i I'LN.E.M. 

Finalment, a la Conselleria de Comen; i Indústria, 
independentment del que hem esmentat abans, adqui
reixen una important significació les partides destina
des al Pla d'Industrialització, promoció de noves tec
nologies, campanyes de disseny, energia i medi ambient, 
protecció comercial. 

En definitiva Sres. i Srs. Diputats, el Govern creu 
que els pressuposl ón UDS p ressuposts adaptat a les 
necessitats el/aquestes ille. Són, per aItra pa rt, lIns 
prcs uposts que ' uposen la cu!mj nació d'aquesta pri
mera !egi lalura autonomica, que van d'acord amb le 
Jinies d'actuació ,·pressades pe! Govem al lI aTg d 'a
quests quatre anys, i tenim la confian<;a que aniran sens 
cap dubte a l'aprovació d'aquesta Cambra. Moltes gra
cies Sr. Presiden 1. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes'· gracies, Sr. Conseller. Aquesta Presidencia 

decreta un descans de ... sÍ, per que em demana la 
parauJa? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Per una qüestió d'ordre Sr. Presiden!. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, voste dira. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: \ . . 
Sí, gracies. Segons tenim eir{es d'aquÍ una estona 

hi ha previst poder intervenir cada Grup Parlamentari, 
en defensa de la seva es mena a la totalitat, pero en 

aquests moments tenim un dubte, i és a veure si no 
podem contestar a la intervenció del Govern, perque 
una cosa és defensar d'aquÍ un quart d'hora la nostra 
intervenció, i l'altra és d'acord amb el principi d'equi
librí, poder contestar breument al Govern, el que ha 
dit. 

EL SR. PRESIDENT: 
Si voste vol contestar al Govern, aquesta Presiden

cia no li posara cap dificultat, l'any passat ja varen te
nir vostes aquesta facultat. 

Per tant, d'aquÍ deu minuls recomen<;ara la sessió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Es concedeix la paraula al Diputat Sr. Sebastia 

Serra Busquets, del Grup Parlamentari Esquerra Na
cionalista, dins la qüestió de la presentació de la Llei 
de Pressuposts d'aquesta Comunitat. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Aquest torn que faig en 

nom d'Esquerra Nacionalista-PSM, senzillament és de 
replica a l'exposició del Govern, que ha fet el Conseller 
d' Economia, Hisenda i Pressupost. 

Jo el primer de tot, Sr. Soler, que li valdria dir, 
és que m'ha semblat que ha utilitzat voste, un to moIt 
correcLe des d'una optica lingüística, i fins i tot diria 
que ideológica, coses correctes amb molts d'aspectes 
segons el nostre punt de vista, pero m'ha semblat que 
feia falta convicció, que feia falta creure-s'ho, el que 
es deia. 1 a mi em parcix que en política, un Govern 
que té el poder i que, en definitiva, maneja els pres
suposts, i avui és precisament el debat més important 
que potser es faci d'aquí que acabi aquesta Legislatu
ra, en tant que estam parlant deIs dobIers públics i 
estam parlant, com voste ha dit de la culminació deIs 
programes que ha tengut aquest Govern des del prin
cipi, feia falta que venguéssim aquí a escoltar un Go
vern ben conven¡;:ut, amb uns projectes ben concrets, 
i dir, nosaltres als ciutadans d'aquestes illes, els de
mostram amb aquest pressupost, que fa quatre, per
que és el que fa quatre, que debatem en aquest Par
lament, els demostram una rcalitat, unes realitzacions, 
una tasca feta, i, en definitiva, veure com s'ha com
plit a110 que diu l'Estatut de millorar les condicions 
socials, economiques i cultural s deIs ciutadans d'a
questes illes. 

1 ens hem trobat amb una intervenció desangela
da, amb una intervenció que no volem dir, de falta de 
fe, perque no és tampoc motiu d'aquest debat, aques
ta qüestió teológica gairebé, pero sí que ens trobam 
una mica amb aixo, amb una falta d'empenta, de con
vicció. 

Li voldria fer un parell de retrets molt puntuals, 
a part d'aquest que és global, perque si un Govern té 
un programa de realitzacions, d'actuació, certament ha 
de venir aquí a convencer-nos a tots i que fins i tot 
estiguem disposats a rectificar opinions o esmenes pre
sentades després del debat parlamentario 

Uns quants retrets que )i hem de fer, molt cIars 
i molt concrets. Miri, Sr. Soler, deIs programes en mar
xa del Govern, amb aquest Projecte de Pressuposts 
que voste ha defensat avui aquí, l'únic que realment 
potser s'executi, és el de l'encimentació, és a dir xar
xa vial, etc., perque existeixen tot un conjunt de lleis, 
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tot un conjunt ele elecrets, tot un conjunt ele recoma
nacions el'aquest Parlament a l'Executiu en materia ele 
Llei d'Acció Social, Defensa del Medi Ambient, Llei ele 
Normalització Lingüís tica, que, en absolut, amb aquests 
Pressuposts, no avane;:aran els mínims que nosaltres 
realment, creicm que clins aquest any h aurien avan
c;:at. 

Voste ens ha parlat avui que la solució a la finan
c;:ació de la nostra Autonomía, magra fimmc;ació, és un 
concert economic. Cer tament, el nacionalisme sempre 
h'). reivindicat el concert economic, com a fórmula de 
viábilitat i com a fórmula d'avanc;:ar cap a un possible 
federalisme, modern, moclernitzat a aquest E stat Es
panyol, i, certament, ens hagués agradat veure que hi 
hauria, no només unes paraules al respecte, sinó una 
practica, una filosofia, perque vostes certament, par
lar-nos avui ele concert economic, pero haver acceptat 
la financ,:ació per a cinc anys de la nostra Autonomia, 
a través de la Comissió Mixta, i, a la vegaela, haver 
gestionat, com par ix C]U demostren una mica els exer
dcis anteriors en uperavil i a la v gada u qüestions 
que comentarem més lanl, a :l a n LIC\ l11lervenció, cer
tament ens fa una mica la impr i6 que ha estat una 
pa ral.ll a , una «bouLlade» i valgui aquesta expressió 
afrancesada, i no una qlieslió de convenciment i ele te
Dir un projecte cOllcrel, eI'anar cap a una financ;:ació 
dlferent, sobretot pcrque vostes s'han contradlt en 
aquest aspecte. 

Voste molt bé ha dit que la sítuació economica ha 
estat bona aquest darrer any, i jo diría bona per als 
sectors empresarials, sobretot per al sector terciari, ha 
estat bona i hi ha hagut molts d'excedents, pero no 
hem vist avui cap referencia que aquests excedents que 
hf ha hagut en aquestes illes, sobretot en el sector 
terciari, es vessin mÍnimament canalitzats per un Go
vern, cap a actuac ions que anassin a m.illOlC\r els sec
lors socials que pre i amenL paleixen dsi, i que exis
t 'ix, coro voste molt bé sap, una crisi industria l, que 
no 'ba uperada, l.lJla prob l mal ica agrícola agr ujada 
amb l'entrada al Mer al omú " lIropell , amb tols els 
problemes que tots sabem que existeixen, i no hem 
vist, de cap de les maneres, aquest pont entre aquesta 
bona situació empresarial del sector terciari i de la 
banca eI'aquestes illes en general, i l'alternativa a 
aquests sectors en atur, en crisi industrial o en pro
blematica agrícola. 

Sr. Soler, voste ens ha dit clarament, que és ver, 
i és un tema que Esquerra Nacionalista té presentat 
en aquest Parlament, per ser tramitat quan el Regla
ment i la Mesa vulguin. I és el tema de l'ínelex de preu 
al consumo Certament, és ver, els convenis el'aquestes 
illes haurien d'anar, els convenís deIs treballadors, moIt 
per damunt, en un punt i mig o dos en els de certes 
nacions i regions de l'Estat Espanyol, ja que aquí, per 
uns motius d'insularitat i, en definitiva, d'una proble
matica d'illes, certament els preus van per damunt de 
moltes aItres nacions i regions de l'Estat. 

Pero ens trobam que vostes teJ}.ien, ja l'any 86, i 
tenen l'any 87, un excepcional organisme que es diu 
ConseIl de Treball de les Illes Balears, adjunt a Pre
sidencia de Govern de la Comunitat Autonoma, que po
dria servir per estudiar, per analitzar i per intentar 
ajudar aquests sectors socials aturats i treballadors 
amb sous baixos, a augmentar el seu nivell economic, 
i aquest Consell de Treball, encara és inedit a la nostra 
.Comunitat Autonoma, esta creat, existeix en els Pres
suposts, vostes no li dediquen cap centim, nosaltres sí 

que li volem posar ua~ partida pressupostaria amb una 
esmena parcial, impottant, per cert, cap al Consell de 
Treball i Sinelicats el'aquestes Illes, pero evidentment 
si nosa lLrcs ens q\leixam qu · el preu han augmen lal 
més que a d'allr 1I0es de l'Estal que c1s con enis 
haurien d'anar m' dalt, I er ' I'in tnlnl nt que l nim 
que és I Con e ll de TrebalJ, vastes no l'uLilitzen, < les
hores e lam en una conlradi ió L Ilr. v gada imp r
tanto 

1 pe)' acabar li voldria dir a la s va intcl"V nci6, 
li t é ver que ens ha parlat de genL dr gadi ta, mar

ginada, bé, J] é que n'ltagi parlat gaÍl'e, pe1-o n'ha 
parla t alguna v · gadél, pero, la \Icri lat, dins eJs pressu
pOS'ls pensal11 qu' és mínima I'alen ió que s dedica 
als ect r populars prccisamenl quc tcnen problemes, 
perque )'atur ha augmenlal i perque les pensions él v -
gaclcs són baixe i perque e l ' sous él vegade ón bai
xos. 

Em permeti, Sr. Conseller, que acaqi dient una 
frase que deia una senyora majar, no fa molt, deia, 
quan passejaven les autoritats pels carrers d'una ciu
tat d'aquestes illes : "A tots aquests hem de continuar 
engreixant». 

Crec que uns pressuposts haurian de rectificar un 
poc aquesta concepció popular. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Soler. Gracies, Sr. Serra. 
El Sr. J osep Alfonso té la paraula. 
Contestara després ele tots dos. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Sr. Serra 

m'ha IIc at de dir la p bra impre sió que m'han cau
sa t les explicacion programa tiques que ha donal el 

onseller d' e nomia i TI i enda, respecte d'aqu l 
Pr · uposts. rec que li 11em c]'agrair una co a, i 'ha 
ele elir, i és que, Sr. onsell 1', vo l ha fe! una O a 
que s'agraeix moll en aque la ambra, ha e lal breu, 
cm-tet, ha dil poqu e coses per 110 dir res, pero 11a e . 
tat bé. 

No eos hem pogut assé'lbentar del que pensen fer 
amb 15.600 miJíon ' de pesseLes deis 1>1' s uposts. Eus 
ha dif que e ls COllsellers ens ho xplicaren, j Ji vol
dria dir que a qualqu Conseller Ii vaig haver eI'expli
car jo. Que nO sabia que volia fer, li vaig dir, no, si 
vo te dill a ixo . Per tant, els Consellers, no tots, en ge
neral, no ens explicaren gaire, qua1cun sí. 

I com sempre, ha introdult, i jo vull ser també molt 
brell, el famós tema, el famós victimisme que pareix 
que duen gravat com un segell d'aquells que envien al 
Consell eI'Eivissa, com un segell al front. Sr. Conseller, 
fa molt de temps, quatre anys que li estam dient per 
que en aquesta tribuna no parlam de les des peses que 
fa l'E'stat, el Govern de la Nació, aqlÚ, i e ls ingressos 
que aquest mateix Govern se'n dll d'aquí, eI'aque ta Co
munitat Au'tonoma. Per que no en par]am. Fa qualre 
anys, jo li dü-é per que no en parlam. Pergue el vic
t.imisme, quau s'agafen les xifres xactes, desapareix, 
quan a voste, com ara i en aquesta Cam.bra, li demos tri 
amb xifres exactes, quants de milians de pessetes s'han 
iogressat a les arques de j'Estat d'aquesta Comunitat 
Autonoma i quants de milion de pe sete ha gastat 
j'Estat a aquesta Comurutat Autonoma, voste baura de 
dir, si és incer amb voste mateix i amb la resta de la 
Cambra, no era tant gros, o no era, com veura. 
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L'any 1986, com que jo abia que voste parlada 
d'aixo, n'ha parlat ~uatre, anys, sero~~e en pa~len, en

donar una sola xifra, 1 any 1986 1 Estat va rngre sar 
~~ la Comunitat Autono~a, 134.000 milio~ de p. S eles. 
Hisenda j Seguretat SOCiaL Va gastar HIsenda 1 Segu-
etat S cial 112.000 milion de pessetes, aldo positiu 

r er a la ooslra Comurütat, Sr. Soler, té tota la raó, 
~l milions de pessetes, Lot 21.000 mílions d pes eles. 
Voste té toLa la ra6, t.ota. Re ulla, estam parlant de 
mil de milions, com és lógic i milionets petits no s'hi po
sen per aquestes cos~s,. resulta qu~ les transferencies a 
Corporacions Locals 1 Imposts cedIts a aquestes corpo· 
racions són 9.631 milions. Resulta que l'aportació a la 
Comunitat Autonoma, i m'oblit dels imposts cedits, 
perque ja no conten, son 2.506 milions de pessete~ .. To
tal d'aportacions al marge de la despesa, 12.138 mIllOns 
de pessetes. Saldo a favor de la Comunitat Autónoma, 
9.682 milions de pessetes. En definitiva, si fóssim un 
país independent, tendríem un saldo a favor nostre de 
8.500 milions de pessetes. Pero resulta que Espanya, 
senyors d'Alian<;a Popular, Espanya té, Coalició Popu
lar, Espanya té Exercit, Espanya té un Ministcri d'As
sumptes Exteriors, Espanya té un Parlament que vos
tes tenen seixanta i busques de Diputats, Espanya té 
una Corona que suposa una serie de despeses, com a 
ningú no se li escapa, suposa una serie de dcspeses, 
aquestes despeses globalitzades són 705.000 milions de ' 
pessetes. 

Jo no sé quin percentatge ens toca a nosaltres, 
pero crec que estaria bé parlar d'un percentatge igual 
al de la població, o par.egut, igual. Podria ser més gros 
perque tenim molta més renda, peró ho deixarem igual. 
Li posam un 1'9 % d'aquest percentatge i ens surten 
13.000 milions de pessetes. 

Crec que el victimisme el poden deixar anar, si és 
capa¡;: de rebatre una sola d'aquestes xifres, jo som ca
pa<;: de rectificar, si no és capac;:, Sr. Conseller, li de
man que rectifiqui vos te. Gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies Sr. Diputat. Sr. Conseller té voste la 

parau1a. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Senyores i senyors. Sr. Serra, bé, en 

primer lloc, Ji vull agrair el fet que almanco a una 
part sí hagi reconegut en l'aspecte formal que, des de 
l'óptica lingüística el discurs estava ben construi't. No 
pretenia, i a voste crec que aixo li consta, convencer-lo 
quant al fons d'aquest discurs, ni quant en el fans del 
pressupost, ni quant al fons de moltes coses que es 
diuen des d'aquesta tribuna. Perque indubtablement 
no confiam, no aspiram, no tenim la pretensió, perque 
sabem que aixo, a aquestes altures de Legislatura, és un 
fet impossible, el que vostes, si jo aquí hagués dut un 
discurs, tal vegada, vint-i-una mil vega des més ben 
construit, que el que be dut aquí avui, vostes bagues
sin rectificat les opinions, no, indubtablement, les opi
nions sobre el Pressupost entenc que estan perfecta
ment ja preconccbudes i que, en aquest cas, per més 
bé o més malament que hagués estat el discurs, no ha
gués retirat vos te, en aquest cas, la seva esmena de 
totalitat. Entre altres coses perque, com a grup d'opo
sició en aquest moment, no ho Wt fer d'una manera 
clara. . 

Tampoc no he vengut aquí a fer un balane;: deIs 
exercicis pressupostaris anteriors, no he vengut afer 

un balane;: deis tres anys i mig o els quatre anys de 
l'Autonomia, per aixo hi ha altres fórmules, com és el 
Debat sobre l'Estat de l'Autonomia, alla on es posen 
de manifest totes les actuacions que ha dut a terme el 
Govem, els programes que ha realitzat el Govern. He 
vengut senzillament a explicar, a exposar les línies d'ac
tuació per als pressuposts de ¡'any 87, que per altra 
part a voste, no li han estat novedoses perque no són 
altra cosa més que la continuació deis pressuposts del 
83, del 84, del 85, del 86 . 

Quant a les suposicions que fa, sobre la normalit
zació lingüística, sobre, respecte del medi ambient, 
voste sap perfectament que dins aquest pressupost 
tant pel que respecta a la Conselleria de Cultura, com 
a la d'Obres Públiques, hi ha programes concrets, hi 
ha partides pressupostaries en aquest sentit. Que hau
ríen de tenir un increment més gros? Sí, indubtable
ment, ara bé, els recursos són escassos i a l'hora d'as
signar els recursos s'han ele delimitar príoritats, i aixo 
no és altra cosa que el que fa el Govern, al moment 
que presenta el pressupost. 

Quant a la finane;:ació autonomica, que tant el Sr. 
Alfonso, C0111 voste mateix s'hi ha referit, m'agradaria 
matisar el tema, voste sap que aquest Conseller, dins 
el Conse1l de Política Fiscal i Financera, es va absten
dre, quan el que es definia era el model a aplicar du
rant aquests cinc propers anys. Em vaíg abstenelre, 
perque considerava que crear aquest model no era al 
que 110saltres aspiravem, no era el model ideal no no
még pe'r la nostra Autonomía, sínó per la majoria de 
Comunitats Autónomes des del moment que no con
templava la soliclaritat, quant a la distribucíó de les 
carregu'es a nivell general. 

Ara, una vegada es passa a la Comissió Mixta, que 
s'ha d'acceptar o no acceptar la financ;:acíó autonómi
ca per als següents cinc anys, voste sap que hi va haver 
un acord entre tots els grups polítics, en el sentit que 
si es produlen unes compensacions via conveni, accep
tal' aquest sistema, pero aixó no suposa una renúncia 
a voler mi llorar el sistema. 

Simplement, si en aquell moment, no haguésim ac
ceptat per a aquests cinc anys la proposta de finan<;ació 
autonomica, haguéssim provocat un coHapsament de la 
Comunitat Autónoma. Aixó són, Sr. Serra, uns deIs in
convenients quan s'ha de negociar amb un Govern que 
té la majoria absoluta, i que en aquests temes practi
cament és una paret de frontó. 

Quant aIs temes deis excedents hotelers, nosaltres 
creim que per millorar la situació económica i social 
de les clases socials més desafavorides, per solucionar 
el tema de I'atur, lligant un tema amb l'altre en polí
tica económica, hi ha due,s vies, una primera via seria 
la de gravar aquest excedent, amb un impost, i a par
tir d'aquí, fer una redistribució de la renda. L'altra 
via que és la que nosa lLres c rejm, que és la que pre
dicam i amb la qual hi estam d'acord, és procurar que 
aquest tipus d'excedenl, passi a d'altres sectors a ge
nerar riquesa, a generar ocupació i, precisament, ac
tuam en aquest sentit amb el Pla de Reindustrialitza
ció que té previst aquesta Comunitat Autónoma, el Go
vern de la Comunitat Autónoma. 

No anam per la primera via d'anar a gravar aquest 
excedent perque entre d'altres coses l'experiencia de
mostra que en aquests casos la tendencia que es pro
due ix , és disminuir a la !larga aquest excedent i el que 
és mil10ra de la iluació social per a avui, és empitjora
menl ele la situació social per adema. Per tant, ens in-
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clinam que el millar sistema per millorar les condi
cions socials, per millorar les condicions de vida dins 
la societat nostra, no és altre, la manera de crear ocu
paclO, no és altra que la de crear riquesa. I més, a 
un moment de crisi economica com estam. La qual 
cosa no vol dir que hi hagi moments concrets, que 
sigui bo fer una certa redistribució de la nostra riquc
sa, pero primer l'hem el'anar a generar, aixo és el pri
mer punt, i aixo és l'objectiu que nosaltres duim. 

Quant al tema de J'ínelex de preus al consum, bé 
jo ja li he posat de manifest eJ que pensam, en relu
ció amb aquest tema són elos punts eles de la nostra 
manera de veure les coses, que incideixen en aquest .. 
tema ele l'índex de preus al consum, un primer és el 
fet ele la insularitat, en el qual he vist que coincielim 
basicament, i l'aItre que indubtablement també influeix 
el fet que siguem una economia ele sector serveis, és 
dir que és sabut que quan dins una economia el sec
tor serveis té un pes important elins l'estructura eco
nomica, aixo fa que sigui una economia amb tenclen
cia inflaccionista. Pero aixo no basta perque en el cas 
de Canaries, per exemple, que és una economia tumbé 
amb un fort pes del sector serveis, precisament per
que té unes compensacions amb materia d'insularitat, 
no es produeix la mateixa tendencia alcista que a Ba
lears. 

En el que no puc estar d'acord, en absolut, és 
que s'acusi el Govern de no voler posar en marxa 
el Consell Assesor de Treball. Aquest Consell Assesor 
de Presidencia, Ji he de dir que el Conseller de Tre
ball i Transports del Govern de la Comunitat ha fet 
molts d'esfor~os, ha convocat moItes reunions, per po
sar en marx a aquest tema, ens hem trobat, que per 
exemple, hi ha hagut una Central Sindical, la majori
taria dins aquestes illes, a la qual se Ji ha comunicat 
la convocatoria per constituir la Comissió de Treball, 
dues vegades fins i tot amb acusació de rebut, i no s'ha 
personat, no s'ha presentat i, endemés, hi ha planteja
da una discrepancia per part el'uná entitat empresarial, 
que no esta conforme amb la representació que el De
cret marca. Indubtablement, en aquest aspecte, si no 
hi ha una voluntat efectiva, per part ele centrals sin
dicals i empresariat per posar en marxa aquest Con
sell Assesor de TrebalI, aquest Consell de Treball, in
dubtablement al Govern Ji costara dur-ho envant. 

El que indubtablement jo li acceptaria, si s'hagués 
prodult, que no s'ha produit, hagués estat que hi ha
gués hagut una negligencia clara per part del Govern 
de la Comunitat Auanoma o per part de la Conselleria 
de Treball i Transports a posar en marxa el Cansell 
Assesor de Treball. La Conselleria ho ha intentat, no 
una, sinó diverses vegades, no ha estat possible per 
discrepancies, no entre empresaris i treballadors, sinó 
entre parts representatives de cada un d'elIs. A part 
que la teoria que voste manté que el Consell de Treball 
podria ajudar, que pareix que és la solució que dóna, 
en certa manera, és el que en castella diuen «la pana
cea», per resoldre el tema de l'índex de preus al con
sum, realment jo no puc compartir aquesta opinió. Pro
bablement, aixo no soluciona els temes, és a dir, no 
veig la via per solucionar aquest aspecte. 

1 estam, una vega da més, amb l'Acció Social. Em 
cregui, Sr. Serra, que el Govern destina moIts d'esfor
<;os en materia d'Acció Social. Com voste sap, estam a 
un aspecte de l'actuacÍó política, on ens movem en el 
que es denominava i es continua denominant en aquest 
sentit, doblers etiquetats, és a dir, que els doblers per 

a l'actuació social" vénen etiqueLats des de les distri
bucions que fan els ~istints Minis teris a nivel! nacional. 
Jo li he de dir, que \lurant el 83, 84, 85, 86, 87 les pre· 
visions assignades per a aquests conceptes, han anat dis
minuint, caela any, és a dir, no tant soIs s'han aelequat 
amb la taxa d'inflacció anual, sinó que s'han anat re
duint. 1, en aquests moments, com a voste Ji consta, el 
Govern esta fent un esfor¡;: per damunt les dotacions 
econamiques que rep a l'efecte, per destinar-los a Acció 
Social. En aquests moments estam amb unes quantitats 
de l'ordre de 46 milions de pessetes, per elamunt elel 
que reben per a aquesta finalitat, que la destinam a 
l' Acció Social. 

Al Sr. Alfonso, li podria r eprocluir, és a dir, agrair
li que el fet que el discurs hagi estat breu, li hagi agra· 
dat, no pretcnia altra cosa en aquest sentit, li puc re
produir practicament l'esquema de la contestació que 
he donat al Sr. Sen-a, en el sentit de que jo aquí no 
venia a convencer, no venia a convencer-los, pentura es 
deia que hi havia poca "oluntat de convicció, és que 
la voluntat de convicció, que vos tes podrien retirar 
les esmenes, com pot imaginar, era nuBa. Era nuBa, 
pergue era toalment impossible, o com deia aquell, "es 
imposible y además no puede sen>. 

Quant a les explicacions deIs programes, jo Ji he 
manifestat les línies basiques d'actuació del Govern, 
en materia d'inversions a Obres Públiques, que prac· 
ticament com voste sap, se'n duen, no vull dir la tota
litat, pero bona part de tota la inversió que dur a ter
me el Govern de la Comunitat Autonoma, perque pen
sam que una de les maneres efectives de millorar les 
condicions de viela d'aquestes illes, d'anar endavant en 
aquest aspecte, un apartat important, és dotar-les de la 
necessaria infraestructura física, que a causa de molts 
d'anys el'abandó en aquest sentit no estan a un nivell 
normal en relació· amb els nivells de renda i riquesa 
que tenim en aquestes illes. 

Precisament, en aixa, no em negará voste, que s'esta 
fent un esfor~ molt important. I el'altres aspectes d'al
tres ConseJleries, han estat, entenc jo, suficientment ex
posats, enc1emés hem de tenir en compte, una vegaela 
més, el que he dit al Sr. Serra. Aquests pressuposts, són 
una continuació d'una feina de quatre anys de Govern, 
i precisament per aixo no hi ha grans innovacions, ni 
ho hem pretés, en relació amb els anteriors exercicis 
pressupostarts." BIs programes, practicament, com voste 
sap, van en la mateixa línia. 

En relació amb la finan~ació autonamica, enguany 
veig, no sé per que, deu ser perque estam en any 
electoral, que vostes han pogut calcular abans que nos
aItres, la famosa balan¡;:a fiscal, nosaltres cada any So
lem fer els ca1culs, i no els tenim ni pel gener, ni pel 
febrer ni pel mar~, ens anam més a prop de l'estiu, 
que és quan podem recaptar les dades per poder fer 
els calculs. 

L'únic que practicament, en base a les dades que 
voste ha dit, jo crec que el personal tecnic de la Con
seIleria d'Hisenda que procedeix afer aguests dlculs, 
crec que és personal de fiar, crec que és personal seriós, 
supós que els quatre o cinc economistes que en aguest 
moment hi ha, saben que és una balan~a fiscal, saben 
quines dades han de tenir en compte, cada any ho com
proven en les dades de l'Administració Central, amb la 
Direcció de Coordinació amb les Hisendes Territonals, 
i feim la comprovació a veure si les dades ens guadren, 
jo, en base a les dades que voste m'ha donat, tenc la 
sensació o que bé un any per l'aItre la cosa ha canviat 

9 
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lt o que ens hem equivocat de país en aquest sentit, mo , , 
que també podria ser, a vegades un no sap a que ate-

oir-se. . . ' . 
En fi, Sr. Alfonso, no he vengut a fet vlcL 1ITIlS me, 

en absolut, sinó que l'únic que h fet, en aquest aspecte 
de la finan¡;:ació ?u tonon:i a, és que ac~eptanl oro un 

1 rn"nor un Slstema lmposal, negoclat amb un Go
D1a .... , . b 
vern de m'~joria absoluta , que el qm no pass a pel lu.: 

'j lan sois pas a per cap lloc, varem f r una a~cept~Cl() 
: cinc anys, pero aixb no és ob tacle que In hagl la 
voluntat í e l convenciment -per pan el'aques . Gave.m, 

ue no anaITI p 1" bon camf, per aquestes VI s, smó 
q [ ' . 

e 'hauria d'anar a una f:ónnu a més eqUltatlva, p 1-
qu . '\ 
a totes 1 s CamuniLa s Autonomes, coro poclna ser a 
de contribLtció a les carregues generals de rEstat, en 
relac.:ió amb la renda i riquesa generada per cada Co
!'I1unital Aulonoma. G)'acies, Sr. Presidenl. 

L SR. PRESIDENT: 
Maltes gra ¡es, Sr. ConselL r. La lei de Pre~sllposl 

lé e ro vO' les saben, due esmen · a la totahta, la 
20'} i 203, prcsentacle respeclivamenl pel Grup Par
lamen tari Esquerra Nacionalista-PSM i pcl Grup So
ciali ta, 

Enlrarem a c1ebatre caclascuna d 'aquestes e menes 
separadamen t i després del debal, es votu,ra:n a l fj n~1 
les dues conjunlamenL. Per tant, ' ra . Secretaria, vo ldna 
p roceclir a la lectura ti ['e mena 201 ele l Grup Parla
melllari Esquerra Na iOJial[sla·PSM. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
"Esmena de totaJitat. El Parlament de les Illes 

Balears acorda la elevo lució al Govern del Projecte de 
Lle( de Pressuposts Generals de la Comunitat Autono
ma pcr a l 'al1y 1987. 

Expos ici.6 de M · lius. El Pt"o jecte de Llei de Pres
suposts' Genera ls de la Comunila l Auto'Ooma és conti
nu·js t·" respecte de Is prcsslIpO ts deIs anys anteriors j 
molt especialme11l respecte deLs de l,'any 1986. En con
seqi.Hmcia, a 1'hora de fer tina ana li i rigoro a .. un deis 
motius p e ls quals presenLam L'esmena de tota litat es la 
consideraci6 que feim de la poca c1aredat i la manca 
de determinació a I hora de saber en que hom vol gas
tar els doblers públics. 

En aquest sentit, per a Esquerra Nacionalista-PSM 
és denunciable el fet que el grau d'execució deIs pressu
pOSls deIs any 84, 85 i 86 hagi estat baix, sobretol 
en ¡'aspecte de les inversions r eal s, així mateix és 
preocLI{ ant e [ supcra vit que hi ha hagut. Aquesta manca 
de gestió pressuposl1lria fa que s igu' p arti cularment 
preocupant el fet que quan es realítzen modificaciol) 
de crectit importanls. no hi hagi en el Projecte de Llei 
cap responsabilitat coHectiva del Govern. 

La problematica de la distribució sectorial del pres
supost és un altre deIs motius que ens obliguen a pre
sentar la soHicitud de la seva devolució. El 73 % de 
totes les inversions reals, Capítol VI, correspon a la 
Conselleria d'Obres Públiques i d'Ordenació del Terri
torio És particularment greu que aquesta xifra tan im
portant quan cercam els criteris de territorialització ens 
hi topam amb una evident contradicció. Si bé a la Me·· 
maria del Projecte de Pressuposts i a la compareixen¡;a 
del Conseller d'Ordenació elel Te"rri .ori, es parla de pro
jectes concrets, a l'hora de quan' }ficar la territorialit
zació en el volum IIr del Projecth de Pressuposts, hi 
trobam que aquesta necessaria territorialització d'acord 
amb la Llei de Finances de la Comunitat Autonoma no 

es produeix. 
La manca de territorialització no es dóna només a 

la Conselleria el'Obres Públiques, ans també és present 
a les altres Conselleries com la d'Agricultura i Pesca 
o la de Cultura, per tot aixo hem d'afirmar que no es 
compleixen els artides 39.3 i 41.5 de la Llei de Finan
ces de la Comunitat Autónoma de les rIles Balears. 

És especialment important també, pel Grup Parla
mentari Esquerra Nacionalista-PSM, el fet que ¡'articu
lat del Projecte de Llei respecte de les modificacions de 
cá:dit, segueix estrictament la Llei de Finances pero 
amb la paradoxa que el pressupost es fa per progra
mes i aquests no es contemplaven en la Llei de Fi
nances. 

Hi ha evidents contradiccions en el Projecte de Llei, 
entre el que es preveu a la Memoria i el que hom pres
suposta. En aquest sentit ens demanam com és possi
ble, com es pot explicar que es programi, pero que no 
es pressuposti, com per exemple a la Conselleria de 
Cultura. Qualcuns altres aspectes formals i de fons a 
la vega da que cal també tenir presents en presentar 
aquesta esmena a la totalitat, és el fet que se'ns presen
taren com a material de complement al Projecte de 
Llei unes carpetes amb fulls sense enquadernar i amb 
[u11s sense enumerar, on hi havia reiteracions referents 
als volums de Pressuposts i alhora hi trobam nombro
sos fuIls il-legibles entre la paperassa que conforma 
l'estat d'execució deIs Pressuposts. Els fulls iHegibles 
afecten sobretot les Conselleries el'Obres Públiques, 
Cultura, Agricultura i Sanitat. 

De rebot, i no sabem si hi ha una errada o no, 
pero en principi podem afirmar que enguany el Govern 
propasa un control del Legislatiu a través de la Conse
lleria d'Economia i Hisenda. 

Els problemes ja dassics de la gestió del Govem 
ele la Comunitat Autonoma, i per tant deIs pressuposts 
prevists per a l'any 87 continuen essent els" mateixos. 

Pensam que no s'han encarat amb coratge i decisió 
els problemes socials daus d'aquests moments. Ens 
referim naturalment a l'atur, la marginació social, la 
pobresa, la urgent defensa del Medi Ambient, la llen
gua catalana i la cultura. 

Tampoc per al 87 no hi és prevista cap política eco
nomica d'equilibri territorial entre les diverses illes. 

En definitiva, pensam que es continua ignorant, i 
que se'ns agreuja la seva fragilitat, el que estableix 
l'artide 10 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Ba
lears: «La llibertat, la justícia, la igualtat i el progrés 
socio-economic entre tots els ciutadans ele les Illes Ba
lears». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. Per defensar l'esme

na té la paraula el Sr. Sebastia Serra i Busquets. Dis
posa d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies Sr. President. Cree que de la lectura que 

ha fet la Secretaria d'aquesta Mesa del Parlamcnt, es 
pot c\eduir una serie de circumstancies, que crec que 
són cIares. La primera és l'cstudi exhaustiu que hem 
fet de tota la documentació que el Govem ens ha fet 
arribar, i, per tant, un primer nivell d'aquesta analisi 
són els defectes formals que hi ha hagut a la presen
tació d'aquest Pressupost que és el que fa quatre que 
s'ha presentat. 
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Evidentment, pero, no són els defectes formals els 
que fan que Esquerra Nacionalista-PSM presenti una 
esmena de devolució a la totalitat, sinó que és una mica 
profunditzar en el debat que hem tengut fa una estona, 
i que, ele fet, en aquests moments continuam. 

Entenem nosaltres que avui hem de parlar en pri
mer lloc d'una serie de plantejaments de tipus institu
cionals i a continuació hem de parlar ja deIs programes 
que el Govern ens ha presentat a aquesta Llei de Pres
suposts. 

Parlem, per tant, en primer lloc, d'aquest entramat 
institucional. El Govern ja disposa de la Llei ele Taxes, 
de la Llei de Finances, de les distintes Lleis de Pressu
posts, d'una finan<;ació de l'autonomia i, fins i tot, ha 
disposat de deute públic en aquesta Comunitat Autono
ma els dos exercicis anterios . Per tant, en aquests mo
ments es requereix d'un presupost, maduresa, perque 
rodatge ja n'hi ha hagut més que suficient, i, de fet, he 
de dir que aquests defectes formals, jo crec que per 
maeluresa, no són admisibles, pero, en definitiva, dei
xem aquests formalismes i anem un poc més al fons. 

La geslió pl'es upostal-ia que s'ba fet e1s darrers 
anys i, per tant, moJt concr eLament bem de parlar de 
la l:iguidació deIs p ressuposts del 84, pero t3mb' deIs 
documents que ja han arl'ibaL a aquest Parlament res
pecte del 85 i del 86, ens dóna una serie de conc1u ions 
qu pensal11. que són ciare. La primera conclusi6 és 
gue e l gl'atl cl'execució deis Pressupo ts ha tal baix 
cada any, no només el 84, sinó també, peJ que conei
xem, el 85 i el 86, fill al punt, i aixo s'ha dit i s'ha re-
on gul, que algun d'ague ls anys nomé el 49 % de 

les jnversions real. que s'havien de fer, es va exccutar. 
"n SC(fOll 11 oc, d'aque la mateixa g stió pressupos

taria , hcm ele saber parlar i n'hem de parlar, que el 
superavit ha e~tat cada any el.evaL, un superavil de l liu
re disp j ió quc ha upera I m Il les previsiol1s que 
hi hauria e1'hav r i, em crcgl.lin, Sres. i Srs. D iputats, 
que nosaltres que creim profundament en l'autogovern, 
nosaltres que creim en la gestió que s'ha de fer el'una 
Autonomia, la faci el partit polític que la faci, veim in
justificable no invertir, dia 31 de desembre, no haver 
invertit el que realment es pot haver invertit i no ha ver 
gastat tot a110 de que es disposa. 

Per aixo, evidentment, aquest saldo de gestió pres
suposUlria ja comprovat del 84, i que del 85 i del 86 
lü ha prou c1ocumentació, per a nosaltres és total i 
absolutament inju t ificable, que hagin sobrat, en de
fi nitiva, doblers, parlant en un 11enguatge planer i cIar. 

1 un interrogant és el que també ens plantejam, que 
s'ha fet amb' el deute públic que ha fet la Comunitat 
Autonoma? Que ha estat que s'han fet interessos als 
bancs?, és a dir, que ha pasat aquí? En que s'han gas
tat aquests doblers. la sabem que a través d'uns pro
grames s'han comprat una serie d'edificis etc., etc., una 
serie de despeses, pero, en definitiva, si hi ha hagut 
superavit, en definitiva, si no s'han fet les inversions 
reals previstes, més que a un SO % aproximat, certa
ment ens adonam que el deute públic que s'ha fet 
aquests anys, era totalment i absolutament ínnecessari. 

Per altra banda, hem de dír amb tota claredat tam
bé que després de la compareixenc;a de gairebé tots el 
membres del Govern a la Comissió d'Economia, Risen
da i Pressupost d'aquest Parlament per contestar pre
guntes i, a la vegada, per explicar-nos aquests pressu
posts, si bé varen ser unes sessions maratonianes d'au
ten tic a bogeria, es pot dir, el que nosaltres bem deduit 
en molts de casos és una poca c1aredat i una manca de 

\ 
determinació a l'hota de saber que es el que vol ter 
cada Conseller amb e:ls eloblers ele que disposara a par
tir de l'aprovació d'aquesta Llei PressuposUlria. 

1 amb aixo volem dir, que hi ha Conselleries que 
quan els demanavem, amb que vostes gastaran aquesta 
partida pressupostaria, ens contestavan el que havien 
fet l'any anterior, pero no amb una programació amb 
prioritats i objectius per a l'any 87. Igualment, hem 
de dir que aquí hi ha tres, dues o tres greus contra
diccions, una, i en podem dir tres de cIares, una és 
aquesta gran confian<;a que existeix a l'Executiu en les 
modificacions de credit previstes, és a dir, aquí passa
rem d'una partiela a una altra mol tes despeses, en fun
ció ele! que vengui, de les coses que pugl.lem fer i de 
les coses que ens vagin sortint bé. 1 valgui en aquests 
moments una afirmació clara del Grup Parlamentari 
Esquerra Nacionalista-PSM, estam terriblement es
glaiats, després d'haver vist les compareixences deIs di
versos ConselIers, pel fet que vostes, a partir del dia 1 
del mes que ve no tendran plenaris d'aquest Parlament, 
i, en conseqüencia, el control del Legislatiu sobre l'Exe
cutiu sera moIt pobre fins a final de Legislatura, perdó, 
fins a final elel seu mandat, amb les eleccions autono
miques. Per tant, vegem la naturalesa d'aguests pressu
posts, vegem les previsions i prioritats, i vegent el me
canisme de modificacions de credit que vostes tenen 
previstes, certament aixo pot ser una autentica epopeia 
de berenars, festes, etc., gastant els doblers públics els 
mesos en que no hi podra haver aquests plenaris per al 
degut control de l'Executiu. 

Per altra banda i abundant en aquesta manca de 
determinació i poca claredat, voldríem també fer re
ferencia a les diferencies que hi ha entre el que hi ha 
escrit a la memoria deIs pressuposts, el que els diversos 
Consellers digueren i el que trobam dins els pressuposts 
en si, és a dir, els doblers pressupostats, i aqui sí que 
hi ha contradiccions immenses, no falti ara parlar que 
hi ha una Conselleria com la de Cultura que a més d'un 
60 % hi ha diferencies entre una cosa i l'altra, Conse
lIeries com la d'Obres Públiques mateix, on també hi 
ha diferencies notables, en definitiva, és una areu con
tradicció, aquests papers que tenim, aquests volums que 
tenim amb contradiccions clares. 

També és una altra contradicció molt important 
per a nosaltres que vostes deixen obertes moltes de 
partides, sense concretar ni especificar que és el que 
es fa comptes fer, ni quins doblers fan comptes dur-hi, 
a aquestes partides. Aquesta contradicció també ajuda 
que puguem afirmar amb duresa el que havíem dit 
fins fa poc, vostes no fan comptes que hi hagi un con
trol del Legislatiu sobre l'Executiu, a la gestió d'aquests 
Pressuposts de l'any 87, pensen gastar, sense tenir unes 
prioritats, sense tenir uns controls parlamentaris ade
quats. 

Entrant en el quart gran apartat que és el de la 
territorialització, i és un tema que a l'escrit que s'ha 
llegit, ja s'ha afirmat amb claredat, nosaItres no hem 
vist, execepció feta d'alguna ConselIeria com la de Sa
nitat, i aquesta vega da els treuré primer el detall en 
positiu, a la de SanÍtat sí que hi ha una territorialit
zació acceptable, segons el nostre punt de vista, pero, 
a la resta de Conselleries hi ha una manca de criten 
de territorialitat. 1 el que és més greu, no hi ba el que 
és previst a l'Estatut d'Autonomia i el que s'ha des
pres de moltes de vegades en aquest Parlament, de la 
necessitat, de la urgencia que totes les Illes es vegin 
dins uns mecanismes de compensacions de solidaritat 
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i en definitiva d'igualtat, nosaltres no hem vist a aquesl 
Pressupost una política que lengul clars aquests objec
liuS, els objectius de desconcentració de les inversions 
que conlilluen essent majorilada01ent a una iHa, des
prés a tlTI<I altra i, molt en tercer lIoc, a ulla tercera illa 
que lols sabem perfectamenl a quines ens referim. 

Enlrant en els aspeetes de d peses d'inver i6, cer
tament, vos tes va loren com a positiu que el 73 % del 
total de le inversions, per tanl, Capítol VI, se'n vagi a 
Obres P6bliq,ues. Per a E querra Nacionalista-PSM, ho 
hem dit mohes vegades, estam d'acord que fa falta sa
nejament, fa falta asfaltar correctament certes carre
teres, pero després de coneixer moltes de les obres que 
es volen fer, i després de coneixer globalment la política 
encimentad ra, i pcrdonin I'expressió, certamenl ens 
aborrona q uC el 73 % del total de les Lnvers,ion. del 87, 
e5Ligui prevista amb aquesta opeió úni a que 56n le 
Obre públigucs. i a més lenint en comple el que 'ha 
fe í aqucsls dos anys ante¡"ior ,é a dir, e l que s'ha 
pogut fer, respecte del pressupostat. 

També és altarnent preocupant que uns deIs mcca
nisme cI'aguest Pressupo. ls més imp r ant, sigu i J'aug
ment de de p es de pcr ona l i no per pagar dobler' 
que en defjniLiva t::S deuen, pe!' quiparar laborals, [un" 
cionari , etc., que aixo és un" ta ca comen~adai aplau
dida pel nostre Gmp Parlamentari. s inó que és a au a, 
precisament. que encara , ('altanl tan pocs me os per 
aGabar la Legislatura, hj h previ t un augmenl de 
per. onal qu n sa ltre qualificaríem cl'inoportú, de 
preocupaot, i sobrelO I Lenint en compte que una L1.ei 
com la de la Fundó Pública que ha anat per lramiL 
d'urgencia, oh! paradoxa, s'ha aturat ja fa dues set
manes i no n'hem sentit parlar, bé, avui ens han dit 
que un sindicat ha afirmat públicament que abans de 
final de mes estara aprovada aquesta Llei, nosaHres, 
la veritat, és que no acabam d'entendre aquestes dina
miques, aquests plantejaments de capítol 1, en defi
nitiva, d'unes despeses de funcionament de personal 
que es veuen tant engreixadas, confiant de cobrir mol
tes vacants. 

Entrant en aquests objectius de política economica 
que nosaltres creim que s'haurien d'haver complit, o 
que s'haurien de complir en aquest pressupost del 87, 
i que és per aixo que és un deIs motius que demanan 
que aquests pressuposts no siguin vigents, almenys, que 
no es tramifin, són un poc la visió que és té deIs sec
tors economics d'aquestes illes. 

Bé, nosaltres ja hem, aquesta vegada, en certa ma
nera, ja no hem posat en dubte la validesa de subven
cionar amb punts de credit una serie d'indústries, co
mer~os del sector secundari, del sector terciari, i fins 
i tot, aquest any se'ns planteja subvencionar, ajudar, 
donar credits a empreses de transports. Bé, els deIs 
transports els volem discutir molt a poc a poc, per
que creim que hi ha malta tela, com és diu, per comen
tar al respecte, pero ja no hem posat en dubte aquest 
mecanisme que tant vos tes, des d'una óptica, com deiem, 
liberal-conservadora, havien de mantenir per sortir de 
la crisi, per crear llocs de treball, no hem posat massa 
en dubte, pel- aixo aquesta vegacla no els ho hem tocat 
dins les esmenes parcials, pero el que hem notat a 
faltar és un autentic esfor<; cap a, precisament, aquells 
sectors que en aquests momen ts\ tenen problemes de ti
pus economic i, en definitiva, da\(,ant la conjuntura in
ternacional, tenen dificultats. La crJsi industrial. la pro
blematica agrícola són dos temes que no veím com, en 
aquests pressuposts, se'ls clóna cap tipus d'alternativa. 

-

I veim que, en definitiva, vostes van caient en una cosa 
que nosaltres ja ens temíem i que és que només es veu 
el turisme com a Ílnica sortida a la reaJitat economica 
d'aquestes illes, i nosaltres creím que el turisme, certa
ment, s'ha de racionalitzar, certament s'ha de moder
nitzar a aquelles estrucures que es veuen caducades, 
pero certament encara agricultura i indústria han de 
ten ir una atenció prioritaria. 

I no ens diguin, senyors del Govern, que a través 
del Pla de Reindustrialització i el que es pensa fer amb 
els Pressuposts del 87 hi haura alternatives, sortides a 
aquesta problematica industrial perque, analitzant els 
pressuposts de la Conselleria, concretament d'Indús
tria, certament, no podem dir que aixo vagi per aquí. 
I quines són les altematives que Esquerra Nacionalista
PSM pensa? Alternatives de reforma, alternatives en po
sitiu, pensam, creim i estam conven¡;uts que podl~lt::n 
servir d'equilibri, que podrien servir una mica per ev;
tar que l'atur augmentas, per evitar, en definitiva, 
aquest crack que hi ha través de la crisi que afecta 
la indústria i l'agricultura. 

Per a nosaltres, hi ha dos, tres temes claus, un és 
el foment deIs productes de qualitat agrícola i rama
clers, per tant, industrialització derivada d'agricultura 
i ramaderia, i en aquests pressuposts és practicament 
inexistent aquest tipus d'alternativa, i ho és també una 
segona alternativa, el cooperativisme industrial i co
mercial. Creim que són les úniques alternatives una 
mica valides, igual que el cooperativisme en temes glo
bals per evitar. l'atur juvenil que és el que certament 
augmenta més en aquestes illcs. 

Nosaltres, en definitiva, perque veig que el Hum 
s'ha ences, volem anar acabant, dient que ens pareix 
que amb aquests Pressuposts, els nostres pobles, de ca
elascuna de les Illes, no veuran avan¡;ar la seva reali
tat social i economica, és a dir, no veuran els avantat
ges de l'autogovern, de l'Autonomia a través de l'exer
cici quotidia deIs Pressuposts de l'any 87. 

Nosaltres pensam que hi ha molts d'exemples que 
no són en positiu, creim que aquests tipus d'inversions 
a Obres Públiques, creim que aquests tipus de política 
global de molta despesa de funcionament i de perso
nal i poca d'ínversió, precisament als sectors que po
clrien generar una riquesa, una activitat economica i 
treball, són precisament els aspectes que fan que el 
poble no veura una gestió adequada i, en definitiva, es 
girara a poc a poc, cap a una decepció de cada vega
da més pronunciada del procés autonómic, que és un 
deis temes que a Esquerra Nacionalista-PSM ens preo
cupa molt. 

I ja per acabar, un darrer motiu de crítica als 
Pressuposts que vostes han presentat i, per tant, de la 
nostra defensa d'un model alternatiu, és precisamen t 
que en alguns aspectes en positiu que s'havien aprovat 
en aquest Parlament I'any 86, com la convocatoria de 
beques per a gent jove que hagués acabat els seu s es
tudís, per poder-se formar en qüestions tecniques o en 
humanitats, poder investigar i poder tenir un treball, 
són coses que no es varen fer, si bé s'havien aprovat 
a aquest Parlament a la Llei ele Pressuposts del 86. 

En definitiva, Sres. i Srs. Diputats, Esquerra Na
cionalista-PSM creu que uns pressuposts han de servir 
perquc els cíutadans vegin amb c1aretat en que es gas
ten els seus cloblers i vegin la utilitat d'una manera 
quoticliana. Nosaltres creim que amb els pressuposts 
que ens han presentat no es veuran aquests avantat
ges . Moltes gracies . 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Sr. Conse11er, té voste 

la paraula. Queda oberta qüestió incidental. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors. Intenta· 

ré, Sr. Serra, rebatre-li els punts d'aquesta intervenció, 
on ha anal mesclant unes coses amb les nltres, que in
dubtablement des del meu punt de vista ha fet bas
tant difícil el seguiment c!'aquesta intervenció. 

Ha comen~at amb la gestió pressupostaria del 84, 
del 85, fins i tot del 86, bé la liquidació e1el 86 enca
ra no esta presentada, fíns e1ia 31 d'abril hi ha termi
ni, tenen un avan¡;: de l'execució, inelubtablement. Ara 
jo no ompartesc i no puc compartir, Sr. Serra, el ba
lan~ que voste fa de la gesti.ó preso upostaria d'aquests 
anys. EnLre c.!'altr s ca e ' perque é el balan~ d'una 
part el la Cambra, la majori I'aque ta Cambra en re
lació amb la gestió pressupostaria e1el 84 que, com vos
te sap, s'ha discutit avui matí en Comissió, ha estat 
d'acorel amb aques ta gestió pressupostaria. Haura de 
venir a PIe, p r un~\ scrj de circun téimc ie que 1Jan 
pas al avui matí, i , j e prod ueix e l mateh: vot que 
s'h ~1 proclu"it avuí matí din la Comissió, dones no es 
fa el balan~ que vas te vol p lan tejar. Tot j abent que 
l s inversioDs, per du '-les a terme, t nen una shie de 
fases que tenen una complicació que fan que a vega
des es vagi dilatant el període d'execució d'una inver
sió i, fent el Govern com fa, que tant prompte té una 
obligació contractual, contracta, i valgui la reelundan
cia, assumir aquest compromís i precisament dur-ho a 
liquidació. 

Voste sap, i jo ho deia avui matí, que si la Con
selleria d'Obres Públiques, per exemple, té unes pre
visions en inversió en materia ele sanejament, i aprova 
uns projectes o avantprojectes, i el Consell ele Govern 
e1óna el vist-i-plau a dur a terme aquesta inversió con
creta, que llavors s'ha de fer en coHaboració amb els 
Ajuntaments, no tots el retards que es produeixen en 
aquest aspecte poden ser imputables a la Comunitat 
Autonoma, aquí hi ha una responsabilitat compartiela, 
com a mínim, en aquest sentit. El que sí seria en tot 
cas imputable a la Comunitat Autonoma es que deixas 
de percebre, com a conseqüencia de negligencies en la 
gestió, quantitats compromesses que per exemple rep 
a través de l'Administració Central, jo Ji puc dir que 
fins el que tenim ara, el fons del 83, el del 84 i el del 
85, que estan acabats, que el període e1'execució d'a
quest Fons de Compensació estan finiquitats, que en
demés hem de tenir en compte que el Fons de Cam
pensació és la partida global més grossa que té per a 
inversions aquesta Comunitat Autonoma. S'han perdut 
doblers o no s'han perdut e1oblers? La Comunitat Au
tonoma ha deixat d'ingressar quantitats com a conse
qüencia de la no execució del Fons de Compensació? 
Doncs no ha deixat d'ingressar-ne cap, és a e1ir, que les 
inversions que hi havia previstes s'han anat fent amb 
la celeritat necessaria per poeler-se dur a terme, i, com 
a conseqüencia e1'aixo, el Govern, li ho dic una vegada 
més, la Comunitat Autonoma, no ha deixat de perce
bre ingressos en aquest concepte, cosa que no ha suc
celt, com ja veurem, en succesives liquidacions, perque 
cree que ara no és el moment oportú d'entrar en les 
liquidacions ni del 84 ni del 85 ni del 86, cosa que, die, 
no ha succelt en 1'a1tra administració que té compe
tencia sobre el Fans de Compensació. 

\ 

El tema del d~te públic i e1el superavi t elevat. 
Quan el Govern plari\eja a aprovació, al Parlament, i 
demana una quantitat per emetre deute públic, no vol 
dir que llavors l'hagi d'emetre tot, va en funció de com 
es desenvolupen les e1espeses i. sobretot, com es pro
e1ueixen els ingressos . 1 en aquest aspecte, voste per 
exemple sap i Ji consta, que dins el 86, el Govern te· 
nia autorització per emetre deute per import ele vuit
cents milions de pessetes, no en va emetre, fin s i tot 
e1ins el 86 pot ser que es produeixi un superavit, pero 
el Govern no va emetre el deute, i per que?, perque 
senzillament la previsió deIs ingressos s'ha anat rea
litzlmt per e1amunt del que hi llavia previst , i aixu ha 
fet que tant prompte el Govern veu que pot reduir el 
nivell d'eneleutament, que pot reeluir el nive11 de e1eu
te, el redueix i no s'entra a la dinamica que voste apun
tava, on es podia entrar. 

AHuelir a les programacions ele les Conselleries, bé, 
jo en aquest aspecte Ji he de dir que els pressuposts, 
les memories, els objectius, sobretot les fitxes d'objec
tius que en aquest cas són les que compten, tenen tres 
nivells distints: nivell mínim, maxim i nivel! aprovat 
mitja, i les Conse11eries quan fan la pressupostació, fan 
un esfor~ per dur a terme tota la programació per a 
un any concret, 11avors tot sera que a l'hora de pressu
postar, com a conseqüencia que els recursos són es
cassos i s'han de prioritzar en segons quins aspectes, 
es quedin a nivells mínims, en qualcuns, a nivell ma· 
xim i en qualcuns aItres, en nivells mitjans. 

El que sí pot tenir segur voste, és que, Sr. Serra, 
el que no es produira és la historia aquesta que ens 
ha contat deIs berenars i les festes, només hi han fal
tat aquest pic aquí les orgíes. Hem de tenir en comp
te que, la mateixa normativa pressupostaria ho diu, 
que- les partides corresp'onents a inversió, les opera
cions de capital, els Capítols VI i VII, ningú, cap Con
selleria no s'atrevira a treure doblers e1'aquestes par
tieles, a treure c\oblers d'aquestes partides, per passar
les a e1espeses corrents ele Capítol I1, perque, entre 
d'altres coses, la normativa pressupostaria mateíx ho 
prohibeix, i així ha estat sempre en tots els pressu
posts. Es poden fer moelificacions internes, normals, 
e1ins e1espesa corrent, per pasar ele Capítol IV a Capí
tol n, o ele Capítol n a Capítol 1, pero deIs capítols 
inversors, ele les operacions de capital que són les que 
tenen importancia efectiva a uns pressuposts, en aquest 
cas, no es poelen treure partieles e1'aquests capítols per 
dur-Ies a d'aItres, entre d'altres coses, endemés e1el con
trol que dur aquest Conseller d'Economia i Hisenela en 
aquest sentit, hi ha un Interventor General ele la Co
munitat Autonoma que aixo ho té ben clar. 

1 feia, feia una aHusió que hi havia un excés de 
modificacions de credit, jo li deman, vos te s'ha estudiat, 
e1ins els expedients de modificació de credit, els expe
dients que són per transferencies entre distintes sec
cions pressupostaries, o e1ins una mateixa secció pres
supostaria en relació amb els expeelients, també de 
modificació ele credit, que supasen generació com in
crement de majors ingressos, com increment de recur
sos adelicionals aconseguits per la Comunitat Autóno
ma, etc.? Perque el que si li puc dir és que més de 
la meitat e1els expedients ele modificació de creelit que 
es vénen tramitant pel Govern ele la Comunitat Autó
noma a través de la Conselleria e1'Hisenda, més de la 
meitat són per a generacions de credits. La qual cosa 
indubtablement pot obeir a dues coses, o a una mala 
pressupostació per part ele la Comunitat Autonoma en 

i 
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aqueS t sentit, O que en el moment de pressup~star no 
es tenen les dades oportunes, no es te el conelxement 
de recursos que e rebran de l'aUra administració en 
aguest sentit i es posa una quantitat aproximativa i 
coro que nosaltres, la Conselleria d'Hisenda, en aquest 
seutÍt, sempre té tendencia a exigir que si no se sap 
la quantitat exacta, aquesta es ealculi a la baixa, Ba
vors es produeixen increments, pero més val que es 
produeixi un expedient de generació . d.e cre?it a una 
partida concreta que es rep de l'Admml tracl6 Ce ntral , 
que no que es gasti i després e ns tr bem que aqu~,sts 
doblers no s'han rebut, que aixo sí que podria ser un 
cas de mala gestió pressuposffuia en aq1.lest senlil. 

En definitiva, en les modificacions de credit, Sr. 
Serra, compari voste les que hi ha per transferencies 
entre distintes seccions pressupostaries o dins una ma
teixa secció pressupostaria entre capítols, les eompari 
amb les que suposen generació de credit que són les 
de més importancia, tant en volum físic, és a dir, en 
nombre d'expedients tramitats, eom en quanties. 

Una cosa sí li he de reconcixer, que és la territo
rialització de les inversion s . La Llei de Finances marca 
que enguany és el primer any que s'ha de comenc;ar a 
fer la tcrritorialilzació d'inversions, quan es va apro
var, encara ho hi havia aprovats els pressuposts del 86 
i no hi havia aquesta obliga ció per al 86. Jo li he de 
reconeixer que aquesta territorialització de les inver
sions hagués pogut ser més avan¡;:ada, s'bagués pogut 
anar m és envant en aquest sentit. Jo he dit en el meu 
discurs de presentació que era un primer pas i un pri
mer pas molt tímid o Pero ha de comprendre voste que 
unes transferencies assumides per la Comunitat Auto
noma, alla on hi havia, ínicialment i per a sempre, elins 
l'Administració d'aquest país, d'aquesta Nació, una ten
dencia a la centralització, vos te ha de comprendre que 
ha estat molt mal ele fer i ha suposat un gran esfon;: 
aquesta tímida territorialització que hi ha. Indubtable
ment aixo s'haura ele millorar, indubtablement aixü sera 
la feina que farem en aquest sentit els proxims anys, 
no en tengui cap dubte . 

--

I entram en el tema del personal, en el tema de 
personal, que el personal ha crescut molt, hi ha molt 
de personal a aquesta Comunitat Autónoma, de I'exer
cici del 86 al 87 hi h a molt més personal del que hi 
havia el 86, supos, si hem de deeluir o hcm de voler in
tuir en base a l'esmena que ha presentat el PSOE que 
cree que sera uns deIs cavalls de batalla de la seva 
esrnena de totalitat, jo els vull donar una dada, quan 
es compara un pressupost del 86 amb un pressupost 
del 87 no només s'ha d'anar a mirar l'increment re
latiu de Capítol I del 86, del Capítol 1 del 87, en re
lació amb el Capítol 1 del 86, hem de tenir en comp
te tofa l'estructura p ressupostaria , és a dir, dins els 
pressuposts del 86, que suposava el Capítol 1 de per
Sonal?, que suposaven les despeses de personal compa
racles amb el Capítol II cle elespesa corrent, quatre in
versions de Capítol VI i transfercncies de capital ue 
Capítol VII, que suposava aixo? Dins aquesta estruc
tura pressupostaria, quin tant per cent es dedicava al 
personal? Dins el 86 e ra el 31 '55 % elc tot el prcssu
post que es eled icava al pe rsonal. En el 87, en aqucst 
Projecte que en aquest moment s 'esta considerant, la 
des pesa de personal suposa un 30,'{S3 % exactament, és 
a dir, que hem passat cl'un 31'55 \~ un 30'63, no com
partesc aquesta preocupació per aqpest creixement de 
Capítol 1 que voste posa de manifes t. Jo die que anem a 
mirar dins cada estructura pressupostaria la proporció 

que suposa, per veure amb quina mesura es mantenen 
les degudes proporcions entre els capítols pressupos
laris . 

En e l que ja no vull entrar a rebatre-li, perque 
ere qu e ho b em considerat ampliament en la p rime
ra replica que Ii he fel i al debat inic ial que hi ha ha
gut en relació amb la presentació, el r t que voste con
sidera greu, que el 73 % de la inversió a Obres Públi
ques, és a dir, qu e el 73 % de la inversi6 de la Comu
nitat Autónoma es c1 edigui a Obres Públiques i ens tor
ni a !reure [' ncimenlar, e l ciment i tal, jo, enzilla
ment, Sr. Serra, li he de dir que som respectuosos 
amb el medi ambient, el que s'ha de ten ir en compte, 
que tampoc no hi hem d'anar, que supos que voste no 
hi vol anar, no ho sé, perque en aquests temes crec que 
solen ser molt radicals, a esquemes de creixement zero. 
Indubtablement, les nostres illes , i ho he dit anterior
ment, tenen una infraestructura fí sica molt deteriorada, 
basta anar, com ha de fer un servidor mol tes vegades, 
el'Inca a Manacor, per saber que aixo é una tragedia, 
basta, per exemple, veure les necessi tats el millora 
ele depuració a les cos tes de les no ti i1le per, in
elubtablement, veure que en aques tes coses és el pri
mum vívere, és a dir, primer hem d'anar a solucionar 
el tema de les elepuracions d'aigües, i hem d'anar a 
elotar la Comunitat Autonoma el'aquestes tres illes ele 
la necessaria infraestructura física. Inclubtablemen t, 
aixo s 'ha ele fer, com és logic, a través de la Con se
Ileria el'Obres Públiques. No ho c1urem a un altre lloc. 

Ara, voste manté que s'haurien de fer més inver
sions en aItres esquemes, jo he manifestat que la prio
rital d'aquest Govern é ' 11 aquest sentit, a aquesta 
prioritaL en, a lenim j actuam en conseqüencia a aques
ta priorita t que hem fel, amb aixo sUP:Js que estara 
d'acol-d, cncara que 11 omparteixi aquesta prioritza-
ció. 

1 res, en fi, al que sí també renuncii és a intentar 
convencer-lo en relació amb les línies de política eco
l10mica que c1u el Govern, perque inclubtablement si hi 
ha, dins aquesta Cam bra, si hi ha dues filosofies o 
dues formes de concebre la política económica a dur 
a terme diÍls la societat, són la d'Esquerra Naciona
lista i la del nostre Grup, indubtablement, en aquest 
tema, cree que estam a les antípocles. Vos tes creuen 
que s'ha d'actuar per unes vies, nosaltres creim que 
s'ha d'actua l- per les altres . 

el'ejm, per altra part, també, que tant en materia 
agraria, que enguany se li clóna entrada, a més deIs cú
mul s de subvencio11s en materia de política agrícola, 
que conl emplen Is pressuposL de la Con e llcria c1'A
gricullura, que, a més, e n aqu L aspccte hC01 de lenir 
en comptc una nitra o. a, elLes que eSlam clavan! aC
LUacions de polít ica económica ect r ia l. com és e l 'as 
de la o nsellcria d'Agl"icullura. nO és la Conselleria el'A
gricultu ra la qu - m a r a, · n ague ts moment ,le pdo
r itals qua nl a Le ubvel1cion , si enguany s'ha eI'ac
tual" sob r les explotaciol1s porcincs o s 'ha d'actuar s -
bre le ' expl tacions de cílric . aix6 no ho marca ni ho 
po t marcar la Con ·e l.l eria d'Agricullura, a ixó, la polí
tica agrícola general es marca, en aques t cas, per a 
tata la Nació, per a tot el país, i és a les reunions al 
Ministeri d'Agricultura, al MAPA, alla on, entre tots 
els Consellers el 'Agricultura ele l'Estat Espanyol i el 
Ministre d'Agricultura es prioritzen les actuacions ele 
política agraria, precisament, aixo és una cosa que s'ha 
ele tenir en compte a l'hora de fer aquestes valora
cions, pero, a més el e les subvencions, feim un esfon;: 
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material quan t a les possibil itats d'accés a les línies de 
cá:di t per part ele les empreses agrícoJcs. 

I en relaeió amb les empreses ineluslrials, hi ha e l 
Pla el'Industrialitwció, contemplat, assumit amb la pos
sibililat deIs recursos que té la Comunilat Autón oma, 
elins aquest projecte ele Pressuposts pcr al 87, que vost!:: 
no ens negará en aquest sent it que les explicaci ons del 
Conseller ele Comere; i Indústria a la compareixene;a 
elavant la Comissió el'Economia , Hisenda i Pressupost, 
varen ser tan amplies com els Grups varen voler, i 
cree que va quedar suficientment clar en quina mesu
ra elu a terme, la ConscJJeria de Comen;: i Inelúslria 
aqtlcs t Programa de Reindustrialització, i, a més, vos
te sap, perque així ho va expressar perfectament el 
Conseller ele Comere; i Indústria, que quant a les sub
vencions a inelústries, quant a les actuacions tant en lí
ni es de creelit com a través el'altres actuacions hi ha 
una priorització per a subsectors inelustrials en base a 
les línies traC;aeles al Pla de Reinelustrialització, és a 
elir, que no és una subvenció indiscriminada a qua lse
vol tipus d'indústria, no hi ha unes prior itzacions con
cretes que vénen marcades en primer lloc pel Pla de 
Reinelustrialització, i en segon lloc, per les Orelres i 
Decrets, Ordres elel Conseller de Comen;: i Indústria i 
Decrets del Consell de Govern, allá on es elesenrotlla 
la manera com s'apliquen aquestes subvencions concre
tes. 

En fi, Sr. Serra, en aquest sentit, repetesc una ve
gada més, que nosaltres no feim política economica en 
aques! sentit per a Esquerra Nacionalista, feim la políti
ca economica que consideram més adient per a aques
ta Comunitat Autónoma, creim que per aquesta línia 
anam bé i creim que en aquest sentit, els avantatges 
de l'autogovern en materia de política industrial i co
mercial, és un punt importan! que crec que ha arribat 
a I'empresariat, als -sectors que viuen, i als treballa
dors, fins i tot, que viuen dins aquests sectors. 

En definitiva, no compartesc els seus criteris quant 
a política economica, i entre la discussió básica i fo
namental que nosaltres creim, que voste sé que aixo no 
ho comparteix, que per millorar la situació social i 
economica de totes les classes socials d'aquestes illes, 
les afavorieles i les més e1esafavorides, indubtablement 
s'ha de comenc;ar a actuar per les m és desafavorides, 
en aquest sentit, nosaltres creim que la millor manera 
és fomentar la creació ele riquesa i pensam que aquests 
Pressuposts aquest aspecte el tenen contemplat en 
les necessitats adients que té aquesta Comunitat Auto
noma. 

Grácies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mo]tes gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Serra, té voste la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, grádes, Sr. President. 1 comenc;aré, en aquesta 

replica final, precisament, amb el darrer que ha dit el 
Conseller. 1 ha estat una expressió tan clara, tan ro
tunda com lamentable. Ha dit que els treballadors, 
f'ins i tot, se'n beneficien d'aquesta política economica. 
Certament aquí, per molt que ara s'intenti arreglar o 
per molt que es vulgui discutir, aquesta expressió impli
ca clarament, no una qüestió d'antípodes, que aques! 
no és el problema, sinó que el problema és que amb 
una política economica, a través el'uns Pressuposts, el 
nivell de propostes en positiu per als sectors socials 

mcnys afavorits dt\la nostra societa t, que existe ixen. 
ccrtament són mínims en Zlquests moments. 

Sr. Soler, cerlament, pot ser que el Grup Parla
mcnlari Regionali stZl i Popular creguin, i no sé el So
cialista que dira de les Liquidacions del 85 o aixo, creo 
guin que no s'ha fet malament, que el balanc;: no és 
negatiu, etc., pero ja \'olelria Esquerra Nacionalista po
der haver gestionar aquests cloblers que no s'han in· 
vertit a 31 ele c1esembre, aquesl superavit que hi ha 
hagut ¡saber el'aques t deute públic exactament el qlle 
s'hagués pogut fer i no s'ha fet. Un elels exemples mol! 
COllcrets eI'aquests problemes ele ges tió pot ser aquest 
eelifici que s'ha comprat i s'ha arreglat per la Conse· 
lleria d'Inelústria, que no fa molt hi va anar aquest 
Diputat fent una volta, a veure'l, i certament jo els 
garan tesc que sera insuficient pel que toca ser una 
Conselleria de Comen; i Indústria . 

El Fons de Compensació Interterritorial, és ver que 
és un deIs mecanismes complexos, que pot ser que 
ens trobem amb un aclariment a aquests darrers temps, 
pero, és que vostes, senyors del Govern, han fet uns 
canvis tan continus als doblers que es gasten provi· 
nents del Fons de Compensa ció Interterritorial estatal, 
que nosaltres ens hem vist incapacitats de fer un 
seguiment puntual i concret, perque vostes canvien con
tinuament massa coses a través de tots aquests can· 
vis de modificació de credit, i canvis, ja dic, en con
cret del Fans ele Compensació. 

Vos te ens diu que en molts d'aspectes, les Conse· 
lleries no poden tenir una manca de previsió perque 
I'Aelministració Central, a través deIs seus sistemes bu
rocrátics no té les coses aclarides; etc., etc. Bé, aquí 
hi ha dues qüestions clares i c1ues aIternatives, si la 
culpa és de l'Administració Central, branca a l'Admi
nistració Central, que la culpa és de vastes, que no pla
nifiquen acJequaelament a nivell de cada Conselleria, Di
recció General, Secretaria General Tecnica, canvis ele 
Consellers, Directors Generals i Secretaris Generals Tec· 
nics. És a dir, que aquÍ només hi ha elues qüestions, o 
la culpa ve d'una banda o ve de l'aItra, o ele vos tes o 
del Govern Central, el que és evielent és que hi ha una 
manca ele previsió i de planificació a moltes de les 
partieles pressupostaries de les diverses Conselleries. 

Política economica, puntual i concreta. Mirin, jo 
crec que quan parlam de problemes economics dins 
una economia de mercat i seguint el que apunta la 
Constitució i l'Estatut el'Autonomia, certament tots ens 
hem ele marcar unes mateixcs preocupacions, uns ma
teixos objectius. 1 un tema que és clar a les Illes Ba
lears , a totes i a cadascuna de les Illes Balears, és que 
tenim un deIs millors mercats que existeixen a l'Es
tat Espanyol, i m'atreviria a dir que a Europa, el ni
ven de consum, el nivel! de capacitat adquisitiva d'una 
gran part de la població d'aquestes illes garanteix un 
mercat importantíssim. Per tant, aixo ens justifica, pre
cisament, fer e l plaotejam ot, en part, proteccionista, 
de la no t.ra agricu ll ura, ramaderia, pesca i de certs 
aspectes de la -nostra iodúst r ia, i no embarcar-nos en al
tres fílosofies abstractes. 

Li he parlat abans de problemes en modificació de 
credit. Jo Ji diré dos exemples que ens han arribat amb 
profunditat en el fons del nostre pensament i de la 
nostra actuadó. En a quests Pressuposts hi ha una pa~
tida que és la d 'Alfabetització d'Adults que no esta 
contemplada als P ressuposts, i aquest Parlament ~a 
aprovat un Pla d'AlIabetització d'Adults. Per tant, Ja 

I 

j 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 86 / 4 de ma~ del 1987 2543 

dira voste si no hi ha contradiccions, si no hi ha 
e~us mancances de previsió, de planificació. 
gr I Biblioteques, biblioteques de cadascuna de les 
IDes, esta dotada l.a partida. pl"e~SupOslaria ,amb. 100 
pessete , ja cm dlran vos~es qUln lebeo. .5 h aul"a de 
comprar amb aquesta partlda pres upo tana que han 
assigna L a les Bi~liote~lIes. . 

Espais naturals, C1ll1cnt, ele., .10, en aquesls mo
ments ja no vull parlar de proteccionisme deIs nos tres 
espais naturals, que és una cosa que nosaltres defen
sam a ultran¡;:a i radicalment, pero sí que vull dir que 
aquest Parlament ha aprovat una serie d'espais natu
rals, de protegir-los i el que veig és que el que vos!e:s 
han pressupostat per a la rehabilita ció deis espais na
turals aprovats per aquest Parlament no basta, en ab
solut, per fer una feina de rehabilitació i fer una fei
na de guardar el que el mateix Parlament ha aprovat. 

Lleis com la d'Acció Social amb aquest problema 
d'atur, drogadicció, marginació, no crec jo que amb 
aquestes partides pressupostaries, entre propies i do
blers que vénen de l'Estat Central, del Govern Central, 
perdó, vos tes puguin donar sOrlida a la demanda i al 
que marca la Llei d'Acció Social, com tampoc a la ma
teixa Llei ele Normalització Lingüística. 

Em cregui, Sr. Soler, que nosaltres hem estudiat 
molt, amb molta cura, tots aquests Pressuposts, hem 
eseoltam i aplaudirem el que creguem que va en bene
fiei de la majoria de la població, pero em cregui, la 
planificació, després de quatre anys encara 110 elu una 
concreció suficient, un control suficient i, sobrdot, un 
bendici global a la població. 

1 els dos darrers exemples, i puntualíssims. M'he 
esglaiat quan he sabut, perque en aquest cas ha estat 
aquest Diputat en concret que ho ha pogut lIegir i veu
re, com ha sortit un Decret que els tributs que s'han 
de recaptar en aquesta Comunitat Autonoma es faran 
cara a nivell empresarial en Hoc de fer-se per funcio
naris, que es vol donar un 10 % de premi de cobran<;a, 
i també un poc el procés de privatització de l'ITV de 
Mallorca, que certament els l'hauran d'explicar. 

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

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sr. Sena, quan he fet aHusió als 

beneficis que jo entcnc o a les millores que es produei
xen en relació amb la política economica que du a ter
me el Govern qualsevol tipus de política economica de 
l'altra part de la retxa, per així dir-ho, del que és el 
centre i la dreta, un poc en aquest sentit, en bona part, 
la política economica també que esta fent en aquest 
moment el Govern de la Nació, que en aquest aspecte, 
cree que tothom assumeix que es fa una política eco
nomica gairebé centrista en aquest sentit, pel tipus 
d'instruments que s'utilitzen es produeix en un primer 
pas, generalment, un primer bellefici per al sector que 
crea la riquesa, per després procedir a la redistribució, 
en aquest sentit, amb aquestes mesures concretes de 
Política economica, el primer beneficiat a curt termini, 
en el moment zero més u, és l'empresa, llavors entra 
en marxa tot e l complex mecanisme de la redistribució 
?c renda que fu nciona dins qual.sevo l societat avan¡;:ada, 
1 a partir d'aquí e genera litzen e~ beneficis aquests. 
I jo, en aquest senlit, li he d it q u fins i tot ja amb 
aquestes mesures s'ha comengat a notar una incidencia 
favorable en aquest sentit, hi ha les elades de les Conse-

lleries que han dut a terme les línies de credit, aIla 
on hem calculat, hem eonstatat, encara que el Sr. Al
fonso posi, en aquest aspecte, mala cara, hem constatat 
que l'efecte d'aquests quatre anys d'actuació en línies 
de credit ha estat el manteniment de l'ordre de 10.300 
110cs de feina i al mateix temps un increment del 10 % 
en relació amb aquests 110cs de feina que s'han man
tengut de nova creació. Aixó es posa de manifest com a 
conseqüencia deis distints expedients que s'han trami
tat, que s'han acollir a aquest tipus d'ajudes. 

En relació amb els can vis continus que hi ha ha
gut del Fons de Compensació, que diu que l'han em
bullat, hi va haver un moment en que ens pensavem 
que ens embullarien a tots, aixo sí que li ho reconesc, 
perque al Fons de Compensació deIs primers anys, so
bretot del 84 i del 85 es feien cls calculs de les quan
titats que es distribula una Administració i l'altra Ad
ministració en relació amb el nivel! ele competencies 
que hi havia al moment zero, i si al moment quatl'e es 
modificava aquesta distribució de competellcies, s'ha
vien ele fer els ajuts necessaris dins el Fons ele Com
pensació, i aixo, em cregui, no només I'ha embullat a 
voste, sinó que a la mateixa Conselleria el'Hisenda hi 
va haver moments en que ens va costar bastant, aixo 
li ho reconesc, saber com teníem la situació en C011-
cret del Fons de Compensació del 84 i del 85, com a 
conseqüencia tot de l'assumpció de competencies de la 
Comunitat i trobar-nos que dins el tram de l'Estat, de 
competencies que es reservava l'Estat fins al Fons de 
Compensació, com a conseqüencia d'una elistribució 
concreta ele les competencies entre la Comunitat i l'Es
tat a un moment posterior a la de la constitució del 
Fons, a la definiéíó del Fons, s'havia ele fer un reajus
tament, una reordenació de practicament tates les par
tides pressupostaries. 

No puc compartir, indubtablement, aquest plante
jament excessivament proteccionista que fa en materia 
de política industrial i agrícola, hem de tenir en comp
te que constitucionalment estam dins una economia de 
lliure mercat, indubtablement posar segons quins tipus 
de barreres i, més avui, estam dins l'Europa Comuni
taria, és difícil, i pensam, pensam que qualsevol actua
ció en aquest sentit, basada en plantejaments protec
cionistes, no és una solució política de futur, suposa 
posar un drap calent, su posa deixar la cosa a un de
terminat moment estable, pero, a la Harga, actuar en 
aquest sentit, en aquesta línia quant a polítiques eco
nómiques sectorials, indubtablement, a la Harga po
dríem dir que és un mal negocio 

Quant al tema deIs espais naturals, voste, bé, diu 
que considera que les quantitats previstes per al mante
nimen,t són baixes. No ho considera així la Conselleria 
d'Obres Públiques, en aquest sentit, ha previst la quan· 
titat que considera oportuna. El que voste tampoc no 
diu és que la Comunitat Autonoma destina una im
portant partida pressupostaria a noves adquisicions 
d'espais naturals. 1 se'm podra contestar, bé, pero aixo 
és com a conseqüencia deIs convenis que tenen amb 
l'Administració Central, bé ,indubtablement, si la Co
munitat Autónoma nO hagués tengut aquesta priori
tat si no hagués actuat en base a aquesta prioritat 
aquesta quantitat que és destina amb aquest compte 
hagués pogut suggerir a ['Administració Central o de
manar a I'Administració Central ' que es destinas a un 
altre apartat, indubtablement, s'hagués pogut destinar 
a un alU"es tipus d'inversions, pero també hi ha unes 
partides concretes que van a aquesta finalitat. 
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I quant a formes ele gestionar serveis a través, en 
concessió el'empresa privada, indubtablement, nosaltres 
creim que és una bona actuació, aquesta actuació no 
només la fa la Comunitat Autónoma de Balears, sinó 
que es fa, en aquest moment, per practicament totes 
les Comunitats Autonomes i el que se cerca, en aquests 
aspectes, és l'eficacia, si hi ha una eficacia demostra
da en aquest sentit, si es funóona amb aquests esque
mes, a la Generalitat ele Catalunya, a la Comunitat Au
tonoma de Madrid, dins organitzacions autonomiques 
de distinta ideologia governant unes de les altres, i s'a
dopta aquesta mateixa fórmula en casos molt concrets, 
com pot ser el tema de l'ITV o el tema de la recap
tació de tributs, es pren aquesta decisió perque es creu 
que l'usuari a l'administrat, l'actuació pot ser més po
sitiva, més efectiva, més efectiva en aquest sentit. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Grup Regionalista de les Illes. 
Pe1 Grup Regionalista de les Illes, té la paraula el 

Sr. CristMol Triay i Humbert. 
Disposa d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. TRIA Y HUMBERT: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El 

Grup Regionalista, escoltades les intervencions per part 
del Govern i les de l'esmena que ha presentat a la to
talítat Esquerra Nacionalista-PSM, voldria, en primer 
lloc i com a qüestió previa, apuntar que tal i com eH 
ha fet ja, de presentar unes esmenes parcials a aquests 
Pressuposts, la seva postura sera la de donar suport al 
text del Govern a nivell global, i, per tant , rebutjar les 
esmenes a la totalitat presentades tant per Esquerra 
Nacionalista com pel PSOE. 

Entenem que la proposta presentada per Esquerra 
Nacionalista-PSM, en la seva Exposició de Motius anun
cia, en certa manera, una certa dec1aració d'intencions, 
parla que són uns pressuposts amb manca de c1aredat, 
manca de de terminació, etc., etc., cosa que nosaltres no 
compartim. El Grup Regionalista i aquest Diputat que 
els parla, present a totes les sessions que hi va haver 
de Comissió de Compareixences de Consellers, entén 
que moltes de les preguntes o possibles propostes que 
es poguessin demanar van ser contestades, en certa 
manera, per tots i cadascun deIs Consellers que varen 
ser presents a aquestes sessions. 

Entrant ja a la proposta d'esmena a la totalitat, 
que basicament es resumeix en un canvi de criteris i 
d'accions concretes quant a inversions que difereixen 
de la presentada pel Govern, el Grup Regionalista, con
trastades, perque crec que és important, contrastades 
les esmenes, en certa manera, parcials que vostes pre
senten als Pressuposts i que seran debatudes llavors, 
dins Comissió, veim que no hi ha una conjunció, un 
reflex real amb el que vostes a l'esmena de totalitat 
presenten i el que vostes a les esmenes parcials, a 
cadascuna, propasen. 

Ha dit voste que la gestió deIs Pressuposts i la li
quidació pertinent del 84, 85 i 86, han tingut un grau 
d'execució baix, probablement, crec que sí, nosaltres a 
aixo no ha discutim, en el seu mament oportú ja aquest 
tema sera resolt a Camissió; que hi ha hagut un su
peravit elevat, crec que també, aixo és logic, dins els 
primers rols i anys d'aquest camí autanomic, creim 

\ 

que les imprevisio~ i la falta d'accions concretes és 
una cosa que a qua1sevol Govern no és acusable, ja 
que entra en el possible. 1 quant al tema del deute púo 
blic, en certa manera, se'ns ha donat la raó a la inter_ 
venció feta ja anys passats, del Grup Regionalista, que 
considerava que el tema del deute públic era inneces_ 
sari, cosa evident, i que enguany veim que dins els 
Prcssuposts no figura. 

És ver, i compartim el que vostes han dit, que hi 
ha unes diferencies entre el que les memories deis 
Pressuposts presenten i accions concretes i xifres que 
les Conselleries determinen, és un deIs fets eviQents 
com també compartim el tema de la territorialització: 
creim que és una falta evident d'aquests Pressuposts, 
el Conseller ho ha dit i assumia que era un deIs temes 
pendents i que la seva complexitat ha fet impossible 
recalcar en aquests Pressuposts del 86, per tant, como 
partim també aquesta deficiencia que hi ha als Preso 
suposts. 

En canvi, i entrant ja a l'alternativa que vostes 
puguin donar, com he dit abans, hem de confrontar un 
poc el que vostes a les propostes, en definitiva, de 
les esmenes parcials presenten, i a les esmenes par
cials, que no hi entraré detalladament, perque no és el 
mament oportú de fer-ho, en definitiva, vastes lleven 
d'un cop dues partides concretes, una de 200 milions 
de pessetes a la Conselleria d'Urbanisme i Ordenació 
del Territori, una aItra de 100 i busques al Servei Hi· 
draulic, i vos tes, a partir d'aquí, van confrontant i van 
addicionant accions concretes, del tot loables a temes 
socials, a temes culturals, lingüístics, etc. ÉS, en cer
ta manera, un criteri, és el seu criteri, criteri que nos
aItres, si bé podríem compartir parcialment, anunciam 
que no és suficient per poder dir al Govern que reme· 
ti uns nous Pressuposts, perque, en definitiva, no hi ha 
una transacció prou important, no hi ha una esmena 
a la totalitat que creguem prou important, que ens faeí 
fer que puguem donar suport a la seva postura. 

Per tant, nosaltres, davant aquesta disjuntiva anun· 
ciam ja, que dins Ponencia i Comissió, algunes de les 
seves esmenes, que creim que són interessants, sobre· 
tot de temes de caire social, així com cultural i lino 
güístic, tendran el nostre suport, pero entenem, i així 
ho anunciam, que no podem donar suport a aquesta es· 
mena a la tatalitat que entenem que no millora, en 
definitiva, el text que el Govern globalment ha pre
sentat. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
No havent-hi més intervencions, es decreta un des· 

cans de deu minuts abans de passar a la segona es
mena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, vagin prenint lloc als seus 

escons. 
Recomen~am la sessió. 
La segona esmena a la totalitat és la presentada 

pel Grup Parlamentari Socialista. 
Sra. Secretaria, per favor, vol procedir-ne a la lec

tura? 

LA SRA. ENSE'&AT ENSE&AT: 
«Esmena a la totalitat. SoHicitant la devolució del 

Pressupost al Govern. 
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Motivaci.6.-
Si l'auy 1986 qüestionavem la manca el'jdees en 

materies pre supostaries i organilzalive , e! P~·essupost 
del 1987, qualiflcat pel Gov ro com de c~nnnUlsta, ma.r

una cota encara menor que l'antenor en maten a 
~~orgaoitUlció de 1'Adrninj tració Autonómica. 

Eis pres uposts ban 1 erdut c1aredal iecnlca i coo
istencia política: s 'han prescn tat ~lmb quatre me. o 
~e retard, i e n unes condi ion documentais que sol 
amb roo ll bona voluoLat s'han pogu t acceplar. 

Destaca del Pressupost el gran creixement de les 
despeses consumptives, 26.19 % en personal, 43.36 % 
en despeses corrents que no tenen la més mínima jus
tificació, al que podem afegir l'enorme desproporció 
en aquests creixements que existeixen entre les Conse
llerics. 

Les transferencies corrents són l'exemple més clar 
de la manca de política cultural i social del Govern de 
la Coalició Popular. El projecte presentat no permet 
vislumbrar cap a quin objectiu es dirigeixen, i així 
queden configurades com a subvencions amb un clar 
interes partidista. 

Les transferencies de capital i inversions, pateixen 
d'una claríssima indefinició que és característica ele 
tots els pressuposts i actuacions del Govern. El con ti· 
nu·isme és la nota més característica. La carencia de 
planificació i idees, una constant repetida cada any. 
L'excepció de les inversions del Pla de Reindustrialit
zació, amb contradiccions importants, confirma les nos
tres afirmacions. 

Actuacions coordinades en materia social, lluita 
contra la marginació, contra les borses de pobresa, anal
fabetisme, etc., són totalment inexistents tant a nivell 
de programes com de xifres pressuposHlries. 

El projecte de gestió cultural que té aquest Govern 
de Coalició Popular, converteix el Pressupost en un de
partament alllat de les demandes culturals, esportives, 
etc., deIs ciutadans de la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears. La possibilitat d'un Pacte Cultural no ha 
estat, ni tant soIs, imaginat. 

Per acabar, l'actuació totalment conservadora en 
materia de vivenda, urbanisme, etc., es correspon a l'es
cassament proteccionista en medi am bient, caracterís
tica, per altre part, habitual d'aquest Govern. 

Per tot aixo, rebutjam els Pressuposts per a l'any 
1987». 

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

Sr. Josep Alfonso i Villanueva. 
Disposa d'un temps de quinze minuts. 

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

Diputats, voldria agrair, en primer !loc, al represen
tant del Crup Regionalista que ja, a partir d'aquest 
moment faci que no en dirigeixi a ells, perque ja sé 
que no els puc convencer, intentaré convencer els re
presentants del Grup Popular. 

El Govern ele la COlllunitat Autonoma ens remet 
Un Pressupost, un pla d'ingressos i despeses que tant 
globalment com sectorialment, no~altres hem de rebut
jar. Intentaré aclarir les raons qt"e han dut al Grup 
Parlamentari Socialista a demanar 'la aquesta Cambra 
que tomi el Projecte de Llei al Govern, torni els Pres
Sliposts a aquest Govern de Coalició Popular. El pri-

mer que em deman és si aquests Pressuposts, com és 
normal o com seria normal, reflecteixen en la seva 
projecció pressupostaria una política, hi ha una polí
tica dins aquests Pressuposts? Es dedueix d'aquests 
Pressuposts un interes pels problemes socials d'aques
tes illes? Es pot trobar el que tothom coneix com po
lítica cultural dins aquests Pressuposts? Hi ha políti
ca de medi ambient, de sanejament, de protecció del 
nostre patrimoni natural, de protecció del nostre pa
trimoni historie? La resposta, Srs. Diputats, només pot 
ser una: No. 

El que són els Pressuposts del 1987, i el Conseller 
ens ho ha reconegut, és una fotocopia moguda i am
pliada deIs del 86. No hi ha res que hagi canviat, res 
en absolut. La inflacció de despeses de personal i des
peses corrents continua la seva marxa ascendent, aixo 
no hi ha qui ho aturi. Les subvencions mantenen una 
quota de mercat adequada, el que no ha canviat és 
quant als objectius i no han avaluat, si qualcun d'ells 
ha fracassat, en la nostra opinió, ho hem dit aquí mol
tes vegades, bastants d'ells han fracassat. Les inversions 
es concentren, i també ens ho ha reconegut el Conse
ller, basicament en Carreteres, i en altres temes, sa
nejament, vivenda, etc., donen l'esquena a una reali
tat social que demana urgentment una adequació d'in
fraestructures a la situació economica, social que ja 
110 admet demores. Hem perdut quatre anys, esperem 
que no en perdem més. 

La població el'aquestes illes, la població en general 
d'aquestes iHes mira cap ·al futur amb una. certa espc
ranc;a, i vostes, senyors del Covern, jo esper que el 
Grup Popular se n'adoni, vostes, senyors del Govern, 
miren cap endarrera. Un dia els dei a que tenien la vis
ta posada al retrovisor, aquesta vegada, han girat el 
cap. Han passat quatre anys de Govern i la cosa con
tinua exactament igual. 

Jo crec que és pesat parlar de xifres i percentat
ges, pero xerrant elins uns Pressuposts, no queda més 
remei. Vos tes ens proposen una despesa de personal de 
4.800 milions de pessetes, amb un increment del 26'19 
% sobre el previst l'any passat. 1 aquesta pujada es
pectacular requereix una pregunta immediata: per que 
pugen un 26 % els pressuposts de despeses de perso
nal? Varem intentar, amb tota la bona voluntat del 
món, durant les compareixences a Comissió, que ens 
ho explicassin. No hi va haver manera que cap Con
seller, Director General, Secretari General Tecnic do
nas una explicació mitjanament crelble d'aquests in
crements. Per la nostra part, és interessant fer calculs 
per veure si podíem explicar que pugi un 26 %, i, avia
det, en farem un. Un 5 % d'increment ele salaris, aixo 
ho eliu la Llei, no hi ha el'haver problemes" un 4, 5, 6 
% maxim, de 150 a 200 milions, i em regeix per les 
paraules que fa dos anys ens va dir el Conseller d'In
terior, d'homogene"iízació ele salaris; vostes saben que 
en falten, encara, 600, de milions en aquestes xifres, i 
hem anat per un altre lIoc. Hem dit a veure si passa
ru que hi ha uns canvis de categoria, uns canvis de 
salaris, uns increments de nivel! que expliquin aixo, i 
ho hem mirat. I no hem cregut el que hem trobat i no 
ho hem cregut, senyors del Govern, perque aquests ca11-
vis de nivells no poden ser ver, jo Ji garantesc que no 
poden ser ver. Creuen que és possible que un Director 
General Tecnic pugi de nivelI 17 a nivell 30? No pot ser 
ver. aixo. Creuen que és possibJe que un Conseller que 
és funcionari, pugi de nivell 12 a nivell 30, el maXlm 
nivel! de la categoria administrativa? Creuen que és 
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possible que altres Alts Carrecs pugin, m'esLim més no 
dir noms, pugin de nivell 21 a nivell 28, etc.? Nosaltrcs 
no ens ho crcim, esperam que ens ho expliquin, per
que no ens ho podem creure. Que en un any, planti
lles 1986, plantilles 1987 es produeixi aixo, o hi ha 
error, o aixo ja era així o hi havia una equivocació o 
no té explicació. Pero, tot i amb aixó, aquest incre
ment de personal no surt enlloc, 1.000 milions, 1.000 
milions són molts de milions, són, tradults a plantilla, 
a persones, i al nivell mitja de salaris i costs salariaIs 
de la Comunitat Autónoma, són 500 persones més, és 
aixó el que intenten?, a través de la Llei de Funció PÚ
blica, inflar amb 500 persones més una plantilla que 
esta superexagerada? Facin números, 1.000 milions di
vidit per 2 milions, cost d'una persona de la Comuni
tat Autónoma, també els podem donar eIs caJculs Con
selleria per Conselleria, suma aixó. Creim que el que 
vos tes necessiten és una reorganització administrativa, 
una racionalització d'aquell sector específic, racionalit
zació que no han empres en quatre anys i que s'esta 
demostrant de forma espectacular que aquests quatre 
anys ens donen la raó. 

L'altra partida grossa és despeses corrents. Real
ment és un deis proposits plantejar a un Parlament un 
increment d'unes despeses corrents del 43 % deIs de 
l'any passat, 440 milions de pessetes. Han augmentat 
les transferencies? Segons tots els Consellers, no, pe
tites coses, res, 40 milions, 440 milions d'increment de 
despeses corrents. Cap on van?· Jo record que l'any 
passat, el President Cañellas, no a aquesta Cambra, 
pero va dir, explicant la reducció de despeses corrents 
a que els pactes amb el Grup Regionalista els va obli
gar, va dir que el que es llevaven eren despeses super
flues, exactament, paraules textuals. Ido pareix que 
aquest any, el Govem de la Comunitat Autonoma tro
ba que aquestes despeses superflues, dient-ho amb una 
altra paraula, innecessaries, no li han bastat i vol di
lapidar, perque gastar despeses innecessaries en el dic
cionari vol dir dilapidar, vol dilapidar 440 milions de 
pessetes. Hem intentat, evidentment, millorar-ho amb 
esmenes parcials, i ara estam convene;:uts que hem fet 
bé . perque ja ens han dit que no s'aprovara la de to
talitat, peró creguin que és impossible millorar aquests 
Pressuposts amb esmenes parcials. Només hi ha una 
manera, tornar-ho a fer, no n'hi ha d'altra. 

L'any passat, i torn a recordar el que deiem l'any 
passat, deiem, aquest Pressupost que se'ns presenta 
per programes, no és un pressupost per programes, afe
gíem que és molt mal de fer, quan no hi ha programes, 
enguany ho reafirmam, sinó que és una desagregació a 
nivell de cada Conselleria sense molt d'ordre ni concert 
amb despeses no relacionades i sense la més mínima 
possibilitat d'una analisi d'eficacia. Realment, aixo que 
deiem l'any passat demostra un reflex de la situació 
política del Govern, enguany, la cosa empitjora, p,er
que tecnicament ha perdut molt, i tenim una Llei de 
Finances que obliga a certes coses, com, per exemple, 
que se'ns presenti, a tots els Parlamentaris, perque és 
l'única manera de seguir realment i de poder analit
zar a fons uns Pressuposts, que se'ns presenti restat 
d'execució de rany anterior, i tard i malament se'ns 
presenta, i jo només en vull llegir un poquet, ha va
rem veure a Comissió i no varem dir res, i per que 
hem d'anar a dir, com es pot explicar que sigui un 
Govern capat; de presentar a un Parlament una parti
da qualsevol, el programa de Sanitat i és igual, podria 
ser qualsevol, el programa de Sanitat 18.06.41, partida 

27.10, que resulta:' 25.90. ón poqu les partides, 112.000 
ptes., consignació, 11 2.000, compromissos de despeses 
103.000, despescs, d lp. P ro no > aixo, senyors del 
Govern, Srs. Diputa l, no é a ix<" , és que tot l'esta! 
d'execució de totes les ConseIleries, la partida de des. 
pe cPcc luacle és 7.e ro, no n'hi ha, s'han equivocat 
ho sab m , sabcl11 que no pot se r mai que en un any', 
en nou mesas no hagin fel cap pagament, ho sabem 
el que passa é qu - aix.b ¡lO es pot presentar a un Par~ 
lamento 

I ja entram en el que ja s'ha dit: la regionalitza. 
ció. La regionalització és la definició d'una paraula: «in. 

., determinado». 1.100 milions de pessetes d'inversions en 
Obres Públiques per regionalització, «indeterminado»_ 
700 milions, 800, és igual la xifra, d'inversions, «inde. 
terminado», «indetenninaelo», «indeterminado». Per a 
aixo, no ho haguessin posat. Que és que se'n volen riu. 
re deis Parlamentaris que aquí estudien uns Pressu· 
posts? Perque aixó és una burla, posar a totes les in· 
versions d'Obres Públiques, a tates, «indeterminado», 
és enriure's el'un Parlament. És que la Conselleria no 
sap on ha d'invertir en Obres Públiques I'any 1987 es· 
tant en el mes de mar-e;:? No ha sap? Si no ho sap, no 
invertira res. Per tant, ho sap molt bé, pero no ha vol 
posar perque hi ha senyors, amb malta raó, de caclas· 
cuna de les Illes que es poden sentir discriminats, í 
no volen embuIls, i no valen que es digui. 

De tates maneres, precisar més en aquest Pressu· 
post, la veritat, nosaItres hem pensat que, en certa ma· 
nera, ten en raó, no valia la pena, pel que queda, no 
és ver? 

Només per aíxo bastaria, de sobres, bastaría per
que els Pressuposts tornassin al Govern, de sobres, 
pero és que no és aixo, hi ha moltes més coses. 1 en· 
trarem, no per capítols d'inversions, sinó que farem 
unes grans arees, i' ens poelrem entendre tots. 

La Cultura, quin concepte de Cultura tenen al Go· 
vern? Que és el que pensen que necessita el ciutada 
d'aquestes illes en materia cultural? Han sentít par· 
lar, que els suggereix la Llei de Normalització Lingüís· 
tica? Per a vostes, el problema de protecció, normalít· 
zació de la nostra llengua, a part de les paraules gua· 
pes i aprovar la Llei, no requereix realment cap tipus 
de planificació a llarg termini, no requereix evident
ment cap tipus de c10tació pressupostaria per a l'ense· 
nyament del catala i en catala, que és molt important, 
per a vostes, la Normalització Lingüística és una Llei 
que esta millar, com a aquella cane;:ó de Karina, en 
el "baúl de los recuerdos». No dediquen fans al como 
pliment d'aquesta Llei i ja no els dic res del Pla d'Al
fabetització, ni un duro, res, Sr. Conseller, per que 
l'ha duita aquí? Li varem dir que aquest Pla no tenia 
consistencia, perque un Pla d'Alfabetització, per posar
se en marxa necessita fans, com quasi tates les coses, 
ni un duro no 1i han deixat, d'on els pensa treure, d'in
crement de despeses corrents? 

Ja temes musical s i de teatre, a part de bons con
certs, i els hem d'agrair que de tant en tant vengui 
el concert, no hi ha una política teatral, que és allo, 
es deuen demanar vostes, que és allo que hi hagi- tea
tre possiblement als teatres municipals, als pobles, etc.? 
Que és a110 de fomentar la cultura teatral del nostre 
poble? Que és alIó, a part de qualque petita subven
ció que eIs grups teatrals tenguin un lloc per repre
sentar a cada poble o als pobles on n'hi hagi, tenguin 
un lloc per representar les funcions? Aixo no existeix 
per a vostes. 

J 
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1 en m úsica., ens varen contar una anecdota, que 
·0 la 'vuH contar, perque val la pena. Vost creUI·a que 
~s d ia, per Palma, que e l Director General de uJtu
ra nO sabia que existia l'Orquestra CiuLat de Palma? 
Jo no sé s,i, jo 110 ho Cl·ee, 110 sé si el Direclor ene
ra l bo sal' o no, >1 que sí sé c rl és que el Govcrn no 
!lO sap, toL el Govern no ap que hi 'ha una base im
portant p.e 1- fer una filharmon iea ~n .aquest país, en 
aquestes IUes. Vostes ~o ho ~a~en 1.S1 ho saben, co~ 
que es diu Orquestra Fllhannontca Cn.JtaL de Palma, J3 
veurcm que pa, a. 

Jo Ji demanaría, Sr. Presidcnt, un poque! de t mps. 
Gdlci . 

Pensen, scnyors del Govern, que el patrimooi his
torie 'ha de continuar deleriorant? Aquí haurien le 
ser conservadors, aqLli 110 són conservadors. Tenen un 
conccpte de cultura p titó, as lü i reahncnL no saben. 
no pensell, 110 apliquen imaginació ti aixo. Dei m él ¡'es
mena el el 1 pacte cultural, pero ja 110 ho volem !ir 
així, volcl1J dir. que J1a11 fet per cOOI"clinar les adl1lini -
[raeiOos en materia de cultura? 1 han fel ab olu [a
ment res. És mal de fer? Pero s'ha de fer cosa. No 
hi pot haver dispersió, perque la cultura és un deis 
béns superiors d'un poble, i vostes la menyspreen d'una 
forma absoluta, 

Farem un poc de via. En Acció Social, la veritat 
és que el seu concepte és purament assistencial, total
ment, el Conseller no hi és, imaginin si té un concepte 
curiós ele l'acció social. No té imaginació, tampoc, gens 
ni mica, insistesc, tenen, no han pensat que hi pugui 
haver assistencia domiciliaria, que els vells la necessi
ten, no hi han pensat, en aixo. No han pensat en la 
possibilitat de vivendes unifamiliars en Hoc de residen
cies, no hi han pensat. La Huita contra la drogodepen
dencia i la coordinació d'administracions per a vos tes 
és, no una assignatura pendent, és un curs pendent, és 
una cósa que no se I'han plantejada mai, no fan res 
en aixo. 

Entrarem en Ordenació del Territori. És evident 
que no hem de parlar ele carreteres, bé, de quaIcuna, 
perque nosaltres nO sabem si s'ha previst res d'inver
sió o no, pero creim que Eivissa també té caneteres, 
no sé si vos tes ho saben, m'agradaria que em digues
sin, sí. Eivissa té carreteres, i hem previst fer qualque 
cosa a Eivissa, dins els Pressuposts no es veu res. Con
tinuen amb un concepte de megalomania propi deis 
anys 60, continuen amb la mateixa concepció de carre
teres d'aquest concepte. 

Bé, parlar de me di ambient, sanejament i vivenda 
és clamar al cel. La conservació del medi ambient, amb 
no sé quantes arees, no les he comptades ara, aprova
des, lleis d'arees de protecció aprovades aquí, és ridí
cul el Pressupost. D'altres actuacions ni existeixen, ni 
es plantegen. En residus solids, tres anys seguits el 
mateix error, de plantejament, no de duros, de plan
tejament. Srs. ConselIers, senvors del Govem, llaurien 
de canviar els plans quan aq~ests Plans s'equivoquen, 
vostes són incapa¡;os de fer-ho. En Vivenda, un pro
grama, ens ha dit el ConseIler, de 500 milions de pes
setes. Quants de milions? Quants en recuperen? En re
cuperen 400. No dediquen c10blers a Viven da. 

EL SR. PRESIDENT: \ . 

Vagi acabant, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. Presic1en1:, acabaré tot el'una. 

Em deix Economia, pero tendrem temps de discu
tir-la a les esmenes de tota1itat de Secció, hi haura 
temps, a cadascuna de les coses, aixo només és un 
apunt, un petit apunt del que se'ls pot dir, del que no 
fan en aquests Pressuposts, un de petit. Esperem que 
en els debats sectorials, la cosa s'ampli!. 

El Pressupost que ens presenta aquest Govem de 
CoaIició Popular té, per a nosaltres, tres gran s carac
terístiques, i per aixo l'hem ele rebutjar: primera, no 
té una concepció global de Govern, aixo no és un Go
vem, s'ha dit una altra cosa, jo no ho dic, aixo són 
cadascuna de les Conselleries, pero aixo no és un Go
vern, li falta la iHusió i la imaginació per enfrontar-se 
seriosament amb els problemes que una economia rica 
genera, borses de pobres a, se n'obliden absolutament 
que existeixen, i desaprofita, per defensar un cert con
servadorisme que s'ha demostrat aquí absolutament 
inoperant, el potencial econumic, social, cultural de la 
110stra població, de la població d'aquestes illes. En de
finitiva, és un Pressupost que és una fita fixa, com no 
podia ser menys, són conservadors, jo crec que no no
més aixo, d'un Govern que retarda per quart any con
secutill el futur progrés d'aquestes iIles. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Alfonso. 
Sr. ConselIer, té voste la paraula. 
Queda oberta qüestió incidental. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Senyores i senyors. Sr. Alfonso, co

menc;arem, en primer lloc, perque' no em referiré al 
tema de la fotocopia mogucla, perque indubtablement 
be dit, en el discurs de presentació, a la contestació 
al Sr. Serra, i vaig manifestar ampliament, i d'altres 
membres del Govern també ho han fet, el sentit que 
aquests Pressuposts 110 tenen grans innovacions inelub
tablement, perque són els Pressuposts del final d'una 
Legislatura, alla on el que es fa, la finalitat que tenen, 
l'objectiu maxim que tenen és acabar les realitzacions 
que s'han iniciat, cloure els programes que ha dut a 
terme aquest Govern i precisament per mOr d'aixó, 
grans innovacions, grans innovacions, ja vaig dir en el 
moment de remetre aquests Pressuposts al Parlament 
que no les esperassin. Com a conseqüencia, si els Pres
suposts són una fotocopia moguda deIs del 86, igual
ment l'esmena seva és una fotocopia moguda de l'es
mena del 86, aixo és indubtable, cosa logica, a més, en 
aquest caso 

Comencem pel tema ele les despeses de personal, 
d'aquesta famosa inflacció que hi ha en les despeses 
de personal. Jo he dit, contestant a I'observació que 
ha fet el Sr. Sena sobre aquest punt, que no només 
s'ha de comparar Capítol 1 elel 86 amb Capítol 1 del 
87, hem de tenir en compte dins una estructura pres
supostaria concreta, perque les analisis d'un Pressu
post es fan basicament a través de l'analisi de l'estruc
tura pressupostaria de la fórmula de composició per 
Capítols de la quantitat global deIs Pressuposts, que si 
dins el Pressupost del 86, les des peses de personal Sll

posaven un 31'55 % del total pressupostat, dins el 87 
suposen un 30'63, és a dir, practicament un punt de 
c1isminució en relació deis uns amb els altres. 

Com que voste diu que els números no li surten, 
intentarem fer, en aquest cas, el compte de la vella, a 
veure si així, almanco, ens aclarim de com queda el 
Capital!, comparat el 86 amb el 87. Parlant en núme-
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ros rodons, és a dir, no entrarem fins a la darrera 
pesseta, perque crec que tampoc no es tracta d'aixo 
aquí, els Pressuposts del 86 tenien 3.803 milions de Ca
pílol 1, hi havia una prcssupostació concreta de les 
vacants dins el 86, a la qual cosa li hem d'afegir, i 
com que els Pressuposts entraven en vigor, practica
ment, a mitjan any, es prcvela una dotació ele les \'a
cants del 50 % que suposa, en números roc\ons, 200 
milions ele pessetes, hi havia també la corresponent 
part de I'homologació, 200 milions de pessetes més, la 
qual cosa ens dóna que per tractar massa homogenia 
el 86 amb relació al 87, tendríem 4.203 milions ele pes
setes al· Capítol 1. De moment, n'hi ha pressupostats 
4.799 i n'hi ha 500 i busques d'inflacció en aquest mo
mento Anem a veure com es descompon aixo, voste 
convendra amb mi que als 4.203 milions hi hem d'afe
gir el 5 % d'increment de la massa salarial, cosa 10-
gica, sobretot quan als funcionaris se'ls fa un incre
men t lineal del 5 %, aixo ens dóna que el 5 % de 
4.203 milions són 210, i, conseqüentment, si suman els 
210 als 4.203 ens anam a 4.413, si no m'he equivocat. 
A aixo hi hem d'afegir, a més, hi hem d'afegir, a més, 
perque existeix, és aquí, el personal de Joan March, 200 
milions de pessetes, aproximadament, els tributs cedits, 
el personal afecte a tributs cedits, personal cobert i 
vacants, 100 milions de pessetes aproximadament, ac
tualitzat a pessetes del 87, i ens anam a 4.713 milions. 
Pero encara, deIs 4.713 als 4.799 que figuren al CapÍ
tol 1 deIs Pressuposts, hi ha, segons voste, una infla
ció de 86 milions, que, segons jo, 4.799 manco 4.713, 
si no m'equivoc, són 86. En aquests 86 hem de con
templar, per una part, places de nova creació, que hi 
són, i, per altra part, la borsa que hi ha prevista, ini
cialment amb 26 milions, com a conseqüencia de les 
negociac·ions del Conveni Col:lectiu per al personal la
boral de la Comunitat Aútonoma, que hi ha una pre
visió en el sentit de millorar els nivells retributius man
co afavorits, amb la finalitat que tenguin un incrcment 
per damunt, superior al 5 % lineal que es dóna als 
funcionaris i als coHectius laboral s més afavorits. En 
definitiva, doncs, segons nosaltres, si no ens hem equi
vocat en els números, aquesta inflacció que voste posa 
de manifest, segons nosaltres, no hi és, si anam a treu
re una cosa darrera l'altra. 

Fa referencia, també, a un increment brutal de la 
despesa corrent, jo no entro a la part de despesa cor
rent, imputable a cessió de tributs, perque indubtable
ment, és poc, és a dir, no li puc dir exactament quina 
quantitat és, perque no la duc dins el cap, pero indub
tablement supos que el Capítol n de la Unitat de Ges
tió de Tributs Cedits ha de ser moIt poc, hi ha d'ha
ver també una par logica de l'Hospital Joan March, que 
aquí sí que ha de ser bastant considerable, el Capítol 
II de l'Hospital Joan March, i llavors, anem, una vega
da més, a comparar dins l'estructura pressupostaria del 
86 en relació amb la del 87, aquest brutal increment 
del Capítol II amb que es tradueix. Jo aquí tenc, Ca
pítol n, Compra de Béns Corrents i de Serveis, dins 
els Pressuposts del 86, suposen un 8'41 % del total 
pressupostat, dins el 87, suposen un 9'4 %, és a dir, hi 
ha un punt, un punt d'increment comparant estructu
ra pressupostaria amb estructura pressuposHlria, en 
aquest sentit, perque, endemés supos que voste també 
convendra amb mi que si s'incrementen amb números 
nominals les partides corresponents a inversions i a 
transferencies de capital, pero basicament les d'inver
sions, indubtablement, també s'hauran d'incrementar 

-
\ 

els recursos 1ant 'paterials com human s destinats a 
execu1ar aquestes in,versions, perque si no feim aixo, 
llavors, llavors sí q'ue tenelrien motiu per qucixar-se 
que les inversions no es cluen a terme amb la ceJeritat 
amb que s'haurien de dur. 

Indubtablement, quant al tema al qual feia obser
vació vos le de l'estat d 'execució pressupos taria, el tema 
deIs pagaments, que no li sortia com toca\'a, inclubta
blement, és a dir, la [ase de decretat ele pagament no 
s'ha introdult encara dins ordinador, es fa manualment 
i inclubtablement a l'hora de trelll'e el llistat informa
tic de l'execució pressupostaria, aixo encara no surt, és 
a dir, són ser\'ituds que s'han de tcnir a l'informatica, 
que voste supos que les compren, les accepta i se'n 
fa carrec. 

19ualment que també, i en aixo crcc que s'ha po
sat de manifest di verses vegades, si jo hagués brave
jat, davant aquesta Cambra, de regionalització, d'insu
laritzacíó deIs Pressuposts, sí hagués bravejat, hagués 
entes que s'hagués proelui't un bon atac en aquest sen
tít. Voste sap que quan discutíem, quan díscutíem la 
Llei de Fínances, una de les esmenes que tenien vos tes, 
crec que era per part del seu Grup, era la ínsularització, 
almanco, de les inversíons, discutíem la Llei de Finan
ces, crec que aproximadament a principis del 86, devia 
ser pel gener del 86, i es varen posar de manifest les difi
cultats que hi havia quant a la insularitzacíó de les in
versions, jo mateix li vaig comentar en aques1 sentit, 
ho vaig comentar tant dins Ponencia com dins Comis
sió, i precisament, precisament, per mor d'aíxo, es va 
decídir que dins el 86, arnés els Pressuposts es1aven 
en fase de reelacció molt avan¡;:ada, no fer aquesta ín
sularítzació, sinó deíxar-la, eIs seu s inicis, és a dir, ca
men~ar a fer aquesta insularització dins el 87. 1 voste 
sap perfectament que, com deia jo mateix al Sr. Serra, 
que aquest tipus de regíonalitzacions costa molta pena 
dur-Ios a terme, costa molta pena dur-Ios a terme. 

Ja, no és que vulgui posar exemples, perque ele ve
gades es diu, no hem d'anar a tenir en compte el que 
fan als aItres lIocs, pero, indubtablement, I'Administra· 
ció Central, l'Administració Central, que és la que més 
ha avan¡;:at en aquest sentít, en la regíonalítzació o ha 
hagut d'avam;ar, índubtablement, com a conseqüencía 
de les transferencies a les Comunitats Autónomes i del 
tema de la inversió de reposició i la inversió nova i 
tota aquesta qüestió, esta molt desfasada, també, quant 
a la regionalització, és un deIs grans ternes que estan 
plantejats en aquest aspecte, en política pressupostil
ria, jo només li puc dir, a títol d'exemple, i no m'aferro 
a aquest argument, perque sé que no m'hí puc aferrar, 
pero li puc elir a títol d'exemple que el Programa Ener
getic Nacional, és dir, tot el que és el Programa Energe-
tic Nacional, que supOs que és una cosa aiXÍ mateíx 
important dins un Pressupost com el de l'Estat, que, 
segons les previsions, ha d'estar regionalitzat per re
gions, valgui la redundancia, i província, el resum que 
surt dins el Capítol VI no és altre que a regió, diver
ses regions i a província, diverses províncies. Al Minis
teri de Sanitat, en una cosa tan concreta corn les 
accions de promoció de salut, li surt diverses regions, 
diverses províncies, l'aspecte de la regionalització. lo
dubtablement, si organismes pressupostaris tan rodats, 
com a conseqüencia, precisament de les transferencie~, 
com són els de l'Administració Central, encara no atI
nen, no encerten a poder fer una regionaJització fins 
i tot en aspectes concrets, més avans;ada, indubtable-
ment, aquesta Comunitat Autonoma, amb els recursos 
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deIs quals disposa, a través de la Direcc~6 General. d~ 
p 'cssupasts, essent aquesta vegada el pnmer pas 1 tI

~d pas, he dit, quant a insularitzaci6 de les ÍJwer-
ious, indubtab1emenL no s'ha avan~al tat el qu s 'hau
~a d'avau~ar, a~o indubtablement Ji ho recon~ ~, Li ,bo 
accept, i aSSumlm, n aqucst aspccte, el pr~poslt d es
mena per a pr xiro )lrc uposts que es dugull1 .a tcrme. 

No pue compartIr en absolut, les observaclOn que 
Fan vo te quanl a I'aspccle de Cultura. Dins els recur
SOS de que disposa la CODJl1nÍlat Autbnoma entenen que 
hi van els necessaris, ntenem que I'esfol'~ que fa la 
cooselleria de Cullura, n totes les arees, en aque 
aspcele, és molt notorio vaste ha p~sal l'exemplc de la 
música, j li pue posar l'excmple, I ha posat de relleu 
el tema de l'Orques tra Ciutat de Palma, jo 'Ji pue dir 
que 'egons not icies nostres, 1 Regidor de Cullura, 
que en cerla. manera haul'ia d'estar m~ pendenl de 
I'OrquesLra ClutaL de Palma, segon velm, encara no 
ha assi til ni "un 01 con ce ·t d'aquesta Orquestra, 
aixo, vo te diu que nosallr s no hi tenim int re , pero 
el responsable de l'Orql.1eslra Ciutal ele Palma, I Re
gidor responsable no assisteix a cap concert en con· 
cret, aixo demostra que manco d'interes encara ten en 
vos tes, almanco segons les dades, segons les infonna· 
cions que tenim. 

1 entenc que no pot entrar voste a discutir la po
lítica d'aspectes musicals que du a terme la Conselleria 
de Cultura, perque els resultats són ben a la vista i 
són moltes les realitzacions que du a terme en aquest 
aspecte. 

1 el mateix podria dir en l'aspecte d'acció social, 
alla on voste sap i li consta positivament que des ti· 
l1am recursos en superioritats als que rebem en aquest 
tema concret d'aquesta política, és a dir, que feim un 
gran esfon:; en aquest senti t. 

1 estam una vega da més, ja enrocats, i d'aquí no 
en podem sortir, i aixo esta ben clar, en el tema de si 
les inversions han d'anar amb un important contingut 
d'aquest Pressupost a la Conselleria d'Obres Públiques, 
aixo, ja li he dit que les prioritats quant a inversió 
per part del Govern, en aquests moments, estan basa· 
des en prioritats d'infraestructura física, sense volun
tats polítiques mastodontiques ni de fer mal1soleus ni 
de dur a terme coses faraoniques o utopiques, sinó, 
senzillament, dotar, com deia el Sr. Serra, aquestes 
iIles de la mínima infraestructura física necessaria, 
perque, precisament, si amb qualque tema, si amb qual
que tema hem estat abandonats durant aquest temps 
passat, ha estat en aquest aspecte, i, si no, basta fer 
una volta per les caneteres tant de Mallorca, com de 
Menorca, com d'Eivissa, basta veure si fa uns anys 
quin nivell hi havia de depuradores, que fa cinc o sis 
o set anys, parlar de depuradores, pareixia que es par
lava d'un altre país, pareixia que aquí no havien d'exis· 
tir les depuraelores, en definitiva, el Govern fa, quant 
a les inversions, un esfor¡;: prioritari en aquest sentit, i, 
arnés, esfon:; que encara que vostes no comparteixin, 
sí és compartit, sí és compartit per I'altra Adminis
tració que actua conjuntament amb nosaltres en aquest 
tema, que és l'Administració Central, perque també \i 
he de dir ben clar, si poelem dur a terme totes aques
tes inversions amb infraestructura física, qualque cosa 
b.ona ha de tenir, a pesar ele tots ..els inconvenients del 
~lstema de finanr;ament autonomi~ són els convenís, 
1, precisament, a I'hora de fer els oonvenis, voste sap 
perfectament que el Ministeri més recep tiu, perque 
també és el Ministeri civil que més duros té, una aItra 

cosa seria Defensa o aItres Ministeris que també hi 
destinen molts ele doblers, pero aixo és un altre tema, 
és a dir, el Ministeri més receptiu i amb més disponi
bilitat pressupostaria per dur a terme aquestes actua
cions, és el d'Obres Públiques, i, si coincideix amb les 
prioritats nostres, si és el Ministeri més receptiu afer 
convenis, indubtablement, i si l'estructura física d'a
questes illes esta practicament «en mantillas», el lógic 
és que el Govem dugui a terme aquestes prioritats i 
faci aquests convenis, precisament, en inversions amb 
la infraestructura física. 

Gracies, Sr. President. 

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

la paraula. 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA : 
Sí, Sr. President. Sr. President, Srs. Consellers, Srs. 

Diputats, Sres. i Srs. Diputats. Avui, el Sr. Conseller 
d'Economia ens ha donat una teoria que m'ha paregut 
molt nova la primera vegada, pero molt equivocada, cm 
diu que perque augmenta un Pressupost, han d'aug· 
mentar les despeses de personal. Aixo és el que vol dir 
mantenir una estructura pressupostaria, vol dir aixo, 
les des peses de personal o unes altres. Sr. Conseller, 
voste sap i ho saben tots els Diputats, i ho saben tots 
els ciutadans el'aquestes iIles, tots, que s'augmenten les 
despeses de personal quan s'augmenten els serveis que 
es presten als ciutadans, no perque augmenti un Pres
supos.t, perque es tenen més ingressos, han d'augmen
tal' les despeses de personal, i és evident que n'hi ha, 
de justificats, claríssimament els que no estan justifi
cats, per molt que m'expliqui, són les vacants, si tenen 
una inflacció de personal que fa panic, el que no esta 
justificat és el 26 % de creixement. No m'ho ha pogut 
justificar, i li tom a fer la pregunta, m'expliqui el deis 
nivells, que no em crec el que he llegit, m'ho expliqui, 
no m'ho crec, el que he llegit, vull que m'ho expliqui. 

Voste no creu tampoc, Sr. Soler, Sr. Conseller d'Eco
nomia, que perque s'hagi incrementat en 5.000 milions, 
en 4.000 mil ion s o en 3.000 milions el Pressupost de la 
Comunitat Autónoma, s'ha d'haver augmentat, en la 
mateixa proporcio el cost de personal, no s'ho creu, 
voste no s'ho creu, ho diu, pero no s'ho creu, perque 
seria la irracionalitat absoluta. 

El del Capítol II no ha tengut cap justificació, és 
evident que hi ha una despesa al Joan March, pero no 
hi ha cap justificació ni una, que una Conselleria com 
la d'Obres Públiques incrementi un 140 % de despeses 
corrents, pero a quin cap cap, aixo? Vostes defensen la 
'contenció de la despesa a aItres !loes? No m'agrada 
mai utilitzar els altres !loes. 

El de la territorialització, li don un poc la raó, té 
raó que és difícil, i ens haguéssim contentat, miri, amb 
molt poquet, amb que? Que la previsió eI'inver
sions que tenen les Conselleries que tenen els projectes 
fets, s'haguessin posades, ens haguéssim contentat amb 
aixo, perque els projectes, no em digui que els projec· 
tes de sanejament o de carreteres que s'hagin d'execu
tal' el 1987, el Govern ° el Conseller d'Obres Públiques 
no els té, perque si no els té, no els fara, ° els con
tractara dia 31 de desembre que no es poden executar. 
Aixo esta claríssim, amb aixo ens haguéssim contentat, 
ens haguéssim contentat amb manco, ens haguéssim 
contentat que haguessin posat la projecció de territo-
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rialització que té aquest Govern, pero el que ha fet, el 
que han fet és, realment, no fer cas del que deia la 
Llei de Finances. Pergue li he de recordar que la Llei 
de Finances també parlava de comarcalització, quan 
es pugui, i no hem parlat aquí de comarcalització, sa
bem que són coses moIt complicades. 

Un parentesi, i és que voste ha llegit un Pressu
post, un resum deIs Pressuposts Generals de l'Estat, 
per favor, llegeixi els Prcssupos ts Generals de l'Estat, 
respecte de territorialització, és mala de dir la parau
la. 1, evidentment, quan l'Estat no hi arriba i quan 
l'Estat s'equivoca, que s'equivoca, per favor, no el co
piln, copiin quan ho fa bé, no siguin mimetics amb 
l'Estat, quan s'equivoca, és que només posen exemples 
d'equivocacions que vostes han copiat de l'Estat, d'e
quivocacions de l'Estat que s'equivoca, vostes copiln 
el que fa bé, que és molt, i no copün el que fa mala
ment, si ho saben. Aixo és important. 

De Cultura i Acció Social, miri el desgavell, Sr. 
Conseller, no ho he dit, pero ho he de dir, el desga
vell amb que es presenten aquests Pressuposts en ma
teria de Cultura, que el programa 13.09, li dic quin 
és? Institut d'Estudis Balearics, té u.n pressupost de 
19.181.000 Ptes. L'Institut, en aquest mateix Butlletí, 
d'Estudis Balearics, té un pressupost de 24.371.000 Ptes., 
en el mateix Butlletí, en el mateix Pressupost. La Con
selleria diu que ha de gastar 19 milions per una part 
a un programa, a una aItra part, diu que n'ha de gas
tar 24. Aixo no són uns Pressuposts. Els retirin, ani
ria bé. 

Gdlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, vol tancar la qüestió incidental? 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sr. Alfonso, tornam ser una vegada 

més a la inflacció pressupostaria, jo crec que quan li 
he fet aquell conte famós, hem anat puntualitzant punt 
per punt el desglossament del Capítol I, i hem arribat, 
o jo així li he exposat i voste no m'ha escoltat o no 
m'ha volgut entendre, que al final entre els 4.799 que 
hi ha pressupostats i els 4.713, hi ha 86 milions de 
pessetes damunt tota aquesta massa de 4.799, que van 
dirigides a noves vacants juntament amb la borsa per 
continuar l'homologació com a conseqüencia del con
veni, ja que indubtablement 86 sobre 4.799 és una in
flacció petitíssima i que jo, a més, li he justificat, no 
entraré a donar-li el detall de cada vacant de cada Con
selleria que justifiquen els 86 manco els 25 milions de 
pessetes, pero voste es pot fer una idea que són de 
l'ordre de 30 places més aproximadament que es creen. 
I no entenc com voste manté una teoria que discrepa 
totalment de la meya, en relació que l'analisi d'un 
Pressupost, si es vol fer una comparació d'un any amb 
l'altre, s'ha de fer basicament estudiant la composició 
de l'estructura pressupostaria, perque, indubtablement 
a més inversions, més feina hi ha per als serveis, hi ha 
d'haver increment als serveis, hi ha d'haver increment 
de Capítol Il, hi ha d'haver un cert increment a Capítol 
I, voste sap que bona part de l'increment de Capítol I 
en aquest sentit, és a Obres Públiques, i l'aItra part, 
basicament, queda justificada també dins CuItura, dins 
la Direcció General de la J oventut, perque es fa una 
potenciació en aquest sentit de les activitats juvenil s a 
dur a terme dins el 87, en relació amb les del 86. Jo 

entenc ~ue aques't\incre~ent, aquesta pe tita inflacció, 
segons JO, aquests "t36 mlhons sobre 4.799 estan penec_ 
tament justificats, el que passa és que voste no hi Vol 
entrar, ha vengut aquí amb la idea preconcebuda que 
hi havia una gran inflacció en relació amb el Personal 
jo li he donat el detall, i a partir d'aquí ha quedat, e~ 
certa manera, astorat, com sol clir en aquest sentit, i ha 
vist que realment estam a 86 milions. 

I quant a l'avan¡;: de la territorialització, de la in
sularització, jo no he criticat l'Administració Central en 
aguest sentit, no l'he criticada en absolut, només he 
usat un exemple gue demostra, d'una manera clara, 
les dificultats que hi ha per dur a terme aquestes in-' 
sularitzacions. Dificultats que, a mesura que els pro
jectes inicials o les previsions inicials de les Conselle_ 
rics que es van traduint en projectes van avam;:ant, es 
va concretant la regionalització, en concret. I voste 
sap perfectament que la Conselleria d'Obres Públiques, 
que és la que en aquest sentit va quedar més retardada 
quant a la insularització, el Conseller quan va compa
reixer davant la Comissió d'Economia, Hisenda i Pres
su post va entrar en un grau de detall impressionant en 
aguest sentit. És a dil', per que? Perque la concreció 
havia estat posterior a la fase de redacció inicial deIs 
Pressuposts de la Comunitat Autonoma, i tampoc no 
diu, com per exemple la Conselleria de Sanitat, gue 
altres Grups sí ha han reconegut, gue la Conselleria de 
Sanitat, per exemple, ha presentat en aquest sentit una 
bona insularització, pero només anam a cercar la part 
dolenta, és el que toca, són a l'oposició, és la seva feina. 

Quant al tema deIs nivells, en aixo jo el que li he 
de dir és que jo no sé els casos concrets, jo l'únic 
que li puc dir en aquest sentit, és que quan una Con
selIeria pressuposta el seu Capítol I es tenen unes 
previsions quant als increments de nivelIs, la qual cosa 
no vol dir que aguests increments de nivelIs vagin en
vant, perque aixo després ha de passar per la Con
selIeria competent en materia de Personal, que és la 
Conselleria d'Interior, que és la que estudia si ' els ni· 
velIs són adequats, si els nivells que es proposen són 
adequats o no, i en aquest cas, la proposta d'increment 
de nivells que faci cada ConselIeria, com die, la resoldra 
la d'Interior, pero tenint en compte una dada, a més, 
que ,és en base al programa, a l'estudi que es fa en 
aquests moments de llocs de treball, i pot estar voste 
tranquil en aquest aspecte, que els increments de ni· 
vell o de classificacions que es facin en aquest sentít, 
es faran atenint a aquest Pla, a aquest estudi, a aquest 
programa que s'esta fent, que sé que li consta, deIs 
1I0cs de treball, de cada lloc de treball de cada Comu
nitat Autonoma, i una cosa és que hi hagi una Conse
lIeria que pressuposti en aquest sentit un increment 
de nivell, i l'altra que aquest increment de nivell es 
dugui a terme així com així, tot d'una. Aixó té un 
procés seriós quant a la presa de decisions en aques.t 
sentit, i no és cada Conselleria la que pren les decI' 
sions, sinó la d'Interior, i amb estudis. 

I no entraré en el tema de Cultura, vos tes tenen 
presentada en aquesta qüestió, una esmena a la tota
litat de la secció pressupostaria, en presentar-se aques
ta esmena a la secció sera quan es debatra autentica
ment aquest tema. I dir-li que reconeixin, que proc~: 
rin reconeixer d'una vegada el sentit que en AcclO 
Social, la Comunitat Autonoma esta fent un esfo~ nota
ble en relació amb els recursos de que disposa. 

Gracies, Sr. Presiden!. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Conseller. 
Grups que vulguin intervenir, per favor? 
No havent-hi més intervencions, aleshores, passa

rero a la votació, i, com deiem abans, es fara una pri
~1era votació sotmetent-hi les dues esmenes 201 i 203, 
conjuntament. Per tant, deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 
dues esmenes, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aquestes 

dues esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 22 vots; en contra, 26; abstencions, cap. 
Queden rebutjades les dues es menes a la totalitat. 
Seguidament, sotmetem a votació la xifra global 

del Pressupost, prevista a l'article Ir de la Llei, pro
pasada per la quantitat de 15.670.896.098 ptes. 1 deman 
a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
xifra global, es valen posar drets, per favor? 

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

posar drets, per favor? 

\ 

Poden seure, moItes gracles. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 26 vots; en contra, 

22; abstencions, cap. 
1, per últim, sotmet l'apartat 2 de l'article Ir a vo

tació en relació amb el Pressupost global comprenent 
Organismes, Entitats Autonomes i Empreses Públiques 
per un import total de 225.302.129 ptes. 1 deman a la 
Cambra: 

Sres. i Srs. Diputat que votin a favor d'aquesta 
xifra global, es valen posar drets, per favor? 

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

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 26 vots; en contra, 

22; abstencions, cap. 
Queden aprovades aquestes dues xifres globals. 
A continua ció passara aquesta Llei a la Comissió 

pertinent la qual comen<;ara el debat de les esmenes 
parcials presentades. També anuncii a la Cambra que 
divendres se celebrara Junta de Portaveus, per celebrar 
un proxim PIe dia 11. 

Bones tardes i moltes grades. 

' . 
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