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EL SR. P r,ESIDENT: 
Sr e:: i Srs. piputats, bones tardes. Comen~arem el 

-.:"lcnari d'avui, segolis l'Ordre del Dia que s'ha repartit, 
amb 'ün punt únic, que és el de Debat de Totalitat del 
Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comu
nitat Autonom~ de les Illes Balears per al 1988. 

Té la paraula el Sr. Conseller d'Economia i Hisen
da per fer la presentació del Projecte de Pressuposts. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En el curs d'a
questa interven ció m'agradaria parlar-los de quatre co
ses fonamentals. La primera, com és costum, és una 
aportació al que pot haver estat l'evolució de la nostra 
economía durant aquest any; la segona, davant aques
ta situació, que podem fer nosaltres des del Govem 
per influir davant aquesta situació; la tercera, els par
laré de finan~ació, i, finalment, els parlaré, els presen
tilté els Pressuposts des del punt de vista d'ingressos 
i de despeses. 

Aleshores, comem;ant per l'evolució de l'economia, 
jo aquí vull donar les grades a l'equip d'economistes 
de la Direcció General que durant el mes d'agost varen 
fer aquesta tasca, que jo els vaig dir, comparant la 
seva actuació als anomenats factors higienitzants de 
l'Escola de Heger que, quan va bé, no passa res, pero 
que quan va malament són molt importants. Aleshores, 
aquí. a l'informe economic que vostes tenen, hi ha 
moltes coses que si van bé, es compleix amb l'obliga
ció i tenim competencies, hem de ser durs, pero que 
si ~)1S equivocam és molt greu. 

Són dades que ja hauran sentit, pero jo vull fer 
constancia que a cada moment, quan parlarem de tu
rism~, quan parlarem de construcció, quan parlarem 
de agricultura, de bijuteria, del món de les finances, 
hem estat dient, encara que fos en gerundi el que ha
VÍem de dir, perque la gent, almanco, tengués una in
formació que sortís espontaniament de la nostra Con
selleria. 

La conjuntura es tancara pel que fa a les nostres 
illes amb un creixement ~lobal del P.I.B., del Producte 
Interior Brut regional, proxim al 7%, la qual cosa tra
duida en termes monetaris, bé pot significar que la 
producció bruta intersectorial de les illes , abans deIs 
imposts, pot 8.ssolir la important xifra de 700.000 mi
!ion s de pessetes, aproximadament. 

Aquesta taxa de variació, que sens dubtes es pot 
comparar amb altres que hem ob!engut durant la de
nominada de cada del «boom economic» es veu propi
ciada per l'elevada taxa d'expansió en el sector turís
tic, la qual s~ situa en una cota superior al 10%, a 
nivell de les Balears, ja que no debades les entrades 
regist r ades de turistes visitants superen el 15% d'in
crpment. en relació amb el mateix neríode de 1986, i en
cara que les primeres dades de l'avan<; de l'enquesta 
sobre la despesa turística d'enguany només ens donen 
Que la despesa mitjana total per turista ha augmentat 
en termes nominal s un 0,6 la qual cosa significa que 
descomptant la inflació, el turista visitant, i aixó ha 
varem dir , ha estat de menor poder adquisitiu; concre
tament, un 4% menys del que va despendre en 1986 a 
nivell individual, el major nombre de persones, de tu
ristes . Que han entrat ha produit aquesta despesa agre
gada final superior al 10%, el que donaria com a re
sultat que el total del diner generat pel sector turÍstic 

fins el passat mes d'agost fos proxim als 350.000 mi
!ions de pessetes. 

L'evolució turística registrada en els dos darrers 
exercicis ha suposat, com a principal efecte indult, una 
amplia revitalltzació del nostre segon sector d'activi
tat: la construcció (el qual inclusivament ha disminult 
el seu nivel de desocupació en un 5,1 %) on l'expansió 
ha estat general pel que fa a tots els productes d'a
questa indústria, concretament, el total de les viven des 
construIdes a les Balears en 1987 en el període que con
sideram de gener a juliol ha experimentat un creixe
ment proxim al 187% (6.500 vivendes en 1986, enfront 
a les 18.640 que s'han registrat fins al mes de juny d'a
quest exercici). 

Dins d'aquesta tónica general, les vivendes de pro
tecció oficial han suposat una expansió del 47%, sem
pre a nivell del conjunt de les Balears. 

També es registra un alt índex de creixemen pel 
que fa a les vivendes en regim lliure, al voltant del 
50% a nivell de comunitat encara que amb notables di
fertmcies si es considera a nvell insular com es pot 
veure a l'informe economic que acompanya als Pressu
posts. 

Pero sens dubtes, on es pot veure més clarament 
el gran creixement economic de la construcció és en el 
producte de les «vivNrles industrials», la major part 
de les quals correspon a les vivendes (apartaments, 
etc. que es construeixen no per a la seva venda, sinó 
per a la seva «explotació industrial», entenent-se aques
ta com a «lloguers», i les quals, logicament, correspo
nen, en un 90%, al sector turístic, i aquí els índex de 
construcció s'han disparat, passant-se a nivell de co
munitat de les 1.598 «vivendes industrials» de l'any 
passat, a les 11.246 d'enguany (originant un creixement 
del 603%), el qual ha estat encara més gran a Menor
ca de l'ordre de 1.140%, trobant-se aquesta illa, d'una 
manera clara, en un procés d'abandonament del model 
económic insular, per a dependre, cada vegada més, 
d'aquest sector terciari, Com ho fa la resta de la Co
munitat. 

A les illes Balears, les vivendes, pel que fa als di
ferents tipus. han suposat en 1987 el 93% de l'oferta 
total de construcció, mentre que els edificis industrials 
assoleixen només un 2%, essent la resta obres de re
forma, garatges, etc. , i d 'altres construccions. 

Quant a la resta de la indústria, el subsector in
dustrial de més representativitat, com és el cal~at , pre
sentara un saldo negatiu durant el present exercici, 
amb un agreujament de la crisi, ja que la forta posició 
de la pe,;seta i la continuada baixa del dolar U.S.A. es
tan afavorint una contracció de l'exportació que durant 
el 1986 es va configurar com a un passatger «baló d'o
xígen» per al sector i va contenir la desaparició d'al
gunes empreses. 

En contrast amb aquesta situació un encara redu!t 
nombre d'empreses del cal<;a! mostra símptomes de 
superació de la crisi, tot oferint productes amb disseny 
i qualitat, recollint d'aques ta manera els primers fruit s 
de les invcrsions r ealitzades en aquests aspectes. 

Per la seva banda la puixant indústria bijuter? 
-que inc10u les indústries de perles artificals- esta 
t ambé suportant aquest exercici, com el d'un any d~ 
consolidació, amb Wla disminució de les vendes, a nI
ven del mercat interior, lleugerament inferior al de 
1986, j en canvi, am b un augment de les importacions 

provinents del Mercat Comú, sobretot d'Italia i Fran-
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Aquesta situació refon;a l'actual tendencia, ja ob
'1~ada aquesls dos darrers anys, que el sector de la 
~'juteria esta escun;:ant progressivament l'index de co
b~tt1ra de les seves importacio~; ates ~ue en 1985 le~ 
e.A'Por tacíons varen. superar ~es lmportaclOn~ en 900 ffil

Iions de pessetes, 1 en canVl, enguany se sltua aquesta 
diferencia al voltant deIs 200 milions, a nivell de tot.a 
Espanya, encara que s'ha de dir que les BIes Balears 
suposen el 80% de la producció bijutera espanyola. 

El sector té la impressió que 'estan important pro
ductes de bijuteria d'Asia i de l'Extrem Orient, els 
quals envasat,> als paIsos comunitaris, traspassen les 
nos1.:res fronteres com si s'haguesin produit a la Comu
nitat Europea. 

El nostre clien principal: el mercat interior espa
nyol (tant pel que fa al calt;:at com a la bijuteria), con
tinua amb una demanda deprimida, la qual es tradueix 
en un baix nivell de comandes i en un increment deIs 
stocks. Aquesta demanda deprimida pot ser cons\~qüen
cía de la política antiinflacionista que es du a terme. 

Només un 11%, un 11,1% de les empreses afirmen 
en l'enquesta sobre conjuntura industrial que augmen
tara la seva producció, mentre que el 44,4% preveu 
que 'es mantindra, i el 40%% restant afirma que sofri
ran retalls en els seus plans productius. En canvi ma
nifesta una millora en els seus nivells d'endeutament 
i finall(;ament ates el discret descens que presenten els 
tipus d'interes i el manteniment deis preus internacio
nals de les materies primeres, així com de l'estabilitat 
deIs preus del transport a causa d'una certa congelació 
deis preus de l'energia. Alhora la indústria recuIl els 
resultats de la inversió en béns d'equipament realitza
da durants els dos darrers exercicis, així com es bene
ficia també d'una major disponibilitat de ma d'obra 
especialitzada. Per aixo es reuneixen les condicions 
que varem comentar fa poc per a una paulatina supe
ració de la crisi solament frenada avui per una amplia 
depressíó de la demanda consumidora a conseqüencia 
de les fortes mesures de lluita contra la inflació, les 
quals he esmentat fa un momento 

Pel que fa al sector energetic, i durant el període 
gener-juliol del present exercici (fins quan disposam de 
dades), s'ha produit un major augment del consum 
d'energia eU:ctrica (un 4,9% a nivell de les Balears) el 
maxim exponent del qual se situa en el 10,1-% de 
major consum experimentat pel sector de l'hosteleria; 
seguit del 5,1 % d'augment que reflecteix el sector d'in
dústria, comen; i enIlumenat públic i es veu en certa 
manera frenat l'index general per un baix increment 
del consum domestic (2,5%). També hem de dir que 
les variacions dins de cada illa presenten una gran di
versÍtat tant a nivell sectorial com comparativament 
entre illes; amb el denominador comú deIs forts incre
ments del sector hotelero 

Quant al trafic de mercaderies pels diferents ports 
del sistema balear, s'han assolit, durant el temps trans
corrc~t d'aquest exercici fins al mes d'agost, un total 
de 2.338 milers de tones desembarcades enfront a so
lament 574 milers que es varen embarcar. 

Aquesta diferencia suposa un augment del 39% en 
el total del trafic portuari registrat a Palma, encara 
que una part considerable d'aquest increment s'ha vist 
impulsat per les recents obres en infraestructura de 
:omunicacions realitzades, així com per l'auge deIs ma
terials destinats al sector de la construcció. La resta 
deIs ports de les Balears, excepte el de Palma, han su-

posat un augment del 4,8% i sempre fent rt,cerencia al 
total del trafic de mercaderies. Durant aquest ~""ercici 
aquest trafic per «la resta deIs ports» ha suposat u., 
volum igual al 50 % del que registra el port de Palma. 

Respecte a altres indícadors de consum, el total 
de productes petrolífers despatxats a les Balears s'ha 
incrementat en un 10% aproximadament, en relació a 
1986, mentre que les variacions a nivell de cada illa di
fereixen substancialment, essent Menorca -amb un 
22,6%- l'illa que registra les majors alces quant al 
consum de gasolines, fuel-oil i combustible per a l'a
viació, com a conseqüE!llcia segurament de la superior 
temporada turística que aquesta illa experimenta. 

Si analitzam ara l'important mercat financer que 
les illes ofereixen, s'observa clarament, pel que fa re
ferencia al volum deIs diposits generats en el siste
ma bancari de la regió, que els saldos deIs creditors 
corresponents a la banca i a les caixes d'estalvis amb 
seu social a les Balears varen registrar fins al mes de 
julio] una varia ció monetaria del conjunt que va asso
lir en termes positius el 13,4%, el que significa que en 
relació al mate ix període de 1986 i descomptant una 
inflació real a les Balears situada al voltant del 6% in
teranual, l'expansió deis dipbsits es troba al voltant 
del 7,4%, encara que la captació de passius s'ha pro
duit en major mesura a les caixes d'estalvis que en el 
sector de la banca, havent augmentat el seu coeficient 
de penetració de mercat, per damunt la Banca Privada. 

Pel que fa a l'agricultura, la primera conclusió que 
es pot extereure amb nitidesa quant a l'evolució d'a
questa durant la campanya 86/87, ens monstra el deno
minador comú de la seva irregularitat, ates que si bé 
en termes generals, l'any no es presenta com a positiu, 
i inclusivament hi ha sectors agropecuaris que mostren 
una cxpansió económica i d'altres la situació deIs quals 
és globalment estacionaria. Situació delicada per les 
perdues de la ramaderia lletera mallorquina -no pas
sant el mateix amb la menorquina el model productiu 
de la qual a causa del seu bon valor afegit és clara
ment diferent del mallorquí- els industrials de la 
qual, després d'haver realitzat grans inversions en tec
nologia i millora de la genetica del bestiar es troben 
ara, com a efecte directe de la nostra inclusió al Mer
cat Comú, amb importants dificultats per a la seva re
cuperació. 

L'agricuItura pot encara, i ha de ser salvada, o 
almenys s'ha de situar en una línia de sortida que per
meti la seva recuperació. 1 és una intenció, ja anuncia
da per aquest Govern al qual pertany, la d'iniciar una 
acció efica1; en aqueste terreny, ara que comeD<;am ,la 
segana legislatura des que en 1983 varem recuperar 
parcialment la nostra capacitat d'autogovern. 

Finalment, i com a colafó d'aquest breu repas de 
l'evolució conjuntural de la nostra economia ens falta 
per comentar ]a important qüestió de l'ocupació a la 
nostra regió: el factor huma, sense el qual no és pos
sible cap progrés. 

El nívell de la desocupació a les illes, continua 
creixent ja que si es compara (gener-agost) d'aquest 
exercci, amb el mateix període de 1986, i sempre ba
sant-nos en les dades oficials de l'LN.E.M., es pot ob
servar que mentre en el passat exercici la taxa de des
ccupació va créixer el 6,2%, ho ha fet enguany en un 
75%, per tant, la desocupació no solament no dismi
nueix sinó que a més la tendencia és que augmenta, 
ai~b es contradiu evidentment amb els altres indica-
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dors econú·üics, ara en parlarem, que semblen garan
tir una e Jrtida lenta peró sólida de la crisi que arros
se¡r'"1nl,wt el país des de fa qumze anys, encara que no 
tant ci Balears. 

L'origen d'aquesta divergencia radica probable
ment en dos fets diferenciats, i em continu referint a 
la desocupació ja que també es dóna la paradoxa que 
el nivell de noves contractacions manifesta una forta 
tendencia positiva ates que en tot l'any de 1986 es pro
duiren 128.271 contractacíons mentre que en el mateíx 
període de gener-agost d'enguany s'han assolit, s'ha 
arribat a les 121.175; per tant, podem dir que enguany 
en el mateix període interanual hi hara 20.000 contrac
tacions més. 

Bé, que passa aquí? Hi ha més contractacions, l'in
crement de la construcció és brutal, la desocupació no
més baíxa un 5,1 %, sembla que aquí hem d'aprofundir 
avui, i és un compromís que hem d'adquirir durant 
aquests anys. 

Si es confronta aquesta xifra amb la dels nous des
ocupats veurem que aquests han estat 33.000 (des de 
gi:!ner fins l'agost el que ens induiría a dir en una pri
mc¡:ra afinnació que l'ocupació a les Balears continuara 
amb uns índexs de creixement inferiors als que la de
manda laboral necessita. 

1 aquí radica la novetat de la nostra analisi, ja que 
aixo no és totalment exacte en el nostre cas, perque 
l'estacionalitat economica que tenim i el sistema de 
contractació de fíxos-discontinus, juntament amb els 
avantatges que supoa contractar a través de les recents 
mesures de foment de l'ocupació; esta configurant un 
nou model laboral atípic que pennet que una mateí
xa persona pugui ser un desocupat dues o tres vegades 
al llarg de l'any i al mateíx temps esser contractada 
també dues o tres vegades. 

La' diferencia amb el concepte tradicional es troba 
en la modalitat i en la durada temporal del contracte 
i la nostra estacionalitat. 

I aquí sí que no confonem tendencies amb models 
conjunturals, ja que aquest esquema respon directa
ment a la base de la nova estructura economica, es
tructura dinamica, desemvolupada i estacional. 

Encara amb aquest esquema, hem de dir, gracies a 
Déu, que les Illes Balears poden presentar una taxa de 
desocupació del 14% enfront al 22% que suporta Es
panya en conjunto 

I aixo que diré és important. El sistema mostra 
símptomes de reactivació, perque hem pogut compro
var, per exemple, que així com a la resta d'Espanya es 
dóna com a data molt important l'augment negatiu de 
la desocupació juvenil, aquí podem confinnar que hi 
ha un fort descens de la desocupació juvenil, i podem 
dir també que hem d'aprofundir perque aquest des
cens de la desocupació de la construcció no lliga amb 
l'increment, podem parlar d'economia submergida, se
riosament, podem parlar d'augment de productivitat 
de les plantilles, podem parlar que realment el sistema 
nou que ha proposat el Govern Central, que ha estat 
molt criticat i que a mi, personalment, com a econo
mista, trobo que ha estat una passa endavant, perque, 
a més, s'ajusta als criteris de recomanacions de la Ca
munitat Europea, crec que per a Mallorca, per a Ba
lears sera beneficiós, perque em fa la impressió que a 
causa de la manca de descentralització de l'INEM, nos
altres, per exemple, no hem pogut aconseguir que 
l'INEM ens digui quanta gent s'ha adscrita com a des-

-
ocupada que ha es!at immigrant, jo pens que la nostra 
immigració, quan la calculam pel Fons de Compensa
ció ens dóna xifres de 500, 600 persones, jo pens que 
amb aquestes ana des i vengudes de gent que fa feina 
aquí i fa feina a la Península, hi ha una forta incorpo
ració d'atur, i aixó ho podem demostrar, 

Hem fet concretament la pregunta de dir, quines 
persones s'han donat d'alta, per primera vegada, dins 
l'Oficina d'Ocupació amb residencia, des de fa un any, 
almanco, fora de Balears- No ens han pogut contes
tar. Crec que quan tenguem aquestes dades podrem 
contestar aquest fet tan important que realment hi ha 
uns símptomes de sortida, uns símptomes de recupe
ració. uns símptomes d'optimisme dins les Illes que 
no es reflecteixen suficientment dins la construcció per 
factors diversos, com poden ser l'economia submergi
da, pero cree que també quan aprofunditzem a les 
estadístiques d'atur, aquesta dada tan important de 
babeada d'atur juve~il es confirmara en un fort incre
ment de la desocupació quan les dades siguin més 
exactes. 

També es pot afegir un nou factor de distorsió: les 
empreses estan incrementant els seus nivells de pro
ductivitat, ver la via de la introducció de capital r~
versible sobre noves tecnologies que estalvien costos 
de ma d'obra, així com una evident millora en e]s ni
vells de racionalitat empresarial, potser com a conse
qütmcia tant d'una major necessitat de modemització 
com la temuda competencia de la Comunitat. 

I ia havent fi.nalitz'lt la primera part, aquesta pri
mera aportació. tenim d'aquestes dades que tenen a les 
seves mans que fa referencia a l'evolució económica, 
ens centrarem en el paper que li correspon as sumir a 
aquest Govern com a ens autonomic davant els nostres 
ciutadans i -el que és el mateíx- ¿ com es tradueíx 
la nostra posició?, ¿com es tradueíx la nostra actuació 
a nivell del pressupost per al proxim exercici de 1988? 

La pregunta clau és: ¿pot el Govern Balear tenir 
una presencia efectiva davant els nostres ciutadans?, 
¿podem realitzar una política economica que corregei
xi les diferencies existents a la regió i prevegi el futur? 

La resposta es troba d'entrada, en la Constitució, 
en l'Estatut d'Autonomia i en la complexa xarxa de 
lleis i disposicions que els despleguen i que en defini
tiva constitueíxen la interpretació efectiva actual que 
el poder central fa de les dues magnes lleis que he es
mentat. 

Per aixo ens trobam davant dos nivells: Constitu
ció en primer terme i l'Estatut, i en segón tenne les 
lleis, els decrets, els reglaments, les ordres ministe
riaIs. 

L'exponent maxim d'aquesta xarxa és el nostre sis
tema de fínanc;ació autonomic, que és una clara desvía
ció interpretativa i restrictiva de la nostra economia. 

Analitzarem ara aquesta important qüestió perque 
aquests principis defineixen el pressupost que avui pre
sentam. 

A nivell qualitatiu, la Constitució Espanyola no té 
taxat el conjunt deIs instruments de política economi
ca en mans deIs poders polítics. Aixo no obstant, del 
seu conjunt es dedueix l'aplicabilitat de qualsevol ins
trument que concordi amb la jurisdicció que transfe 
reix l'economia social de mercat, així: 

Política Fiscal. 
Política de Rendes. 
Política d'Ocupació. 
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Polítiques de Foment i Planificació Economica. 
Política Monetaria. 

Ravent analitzat els diversos aspectes d'aquestes 
polítiques, cal destacar: 

_ En materia de Planificació Economica General, 
l'articIe 131 reserva aquest instrument a l'Estat, mit
jan;:ant una llei, el paper de les Comunitats Autonomes, 
i es limita en aquest articIe al subministrament de pre
visions per a aquesta elaboració, només. 

En materia de Política Fiscal, l'articIe 133 
(Constitució) atribueix a l' Estat la potestat originaria 
per establir els tributs. Les Comunitats Autonomes te
nen una potestat derivada, d'acord amb el que establei
xen les lleis, ilimitada als recarrecs sobre els tributs 
estatals ja existents i a la creació de nous tributs en 
els fets imponibles no gravats per l'Estat, i hi torna
remo 

- L'article 149.7 atribueix a l'Estat la competen
cia exclusiva pel que fa a la Legislaci6 Laboral, sense 
perjudici de la seva execució per part de les Comuni
tats Autonomes, la qual cosa limita a aquestes la pos
sibilitat de dissenyar «autonomamen1» una política d'o
cupació. 

El mateix article 149, a l'apartat 11, reserva a 
l'Estat la competencia exclusiva en el Sistema Maneta
ri amb la qual cosa no és possible que nosaltres rea
litzem el disseny d'una Política Monetaria. 

Conclusió: 
Segons l'Estatut els possibles punts d'actuació són 

els següents: 
Planificació d'acord amb l'article 11, apartat 13, 

limitat a les Illes Balears, matisat amb l'article 131 de 
la Constitució. 

- Foment Economic segons l'article 10, apartat 
17, també en el mare de l'article 131 de la Constitu
ció. 

Fisealitat d'aeord amb l'article 133 de la Cons
titueió. 

Per tant els únics instruments que té són els es
mentats abans, amb les limitacions ja exposades i a 
més amb les derivades del sistema de finam;ació auto
nómica, en el qual el diner etiquetat en el seu origen 
dificulta l'aplicació d'aquests fons. 

S'ha de rebutjar la idea que identifica el Govern 
Central amb l'Estat, ja que «l'Esta!», per ser Espanya 
un país constitucionalment estructurat en regions, en 
Autonomies, en Comunitats, és la surila de dos poders: 
el Central i l'Autonomic, l'operativitat deIs quals és 
complementaria. Per tant, els governs de les regions, 
són també l'Estat i desenvolupen una part de les fun
cions d'aquest, juntament, naturalment, amb l'Adminis
tració Local. 

Aquest repartiment funcional reserva al Poder Cen
tral la regula ció económica immediata: és a dir els po
ders d'intervenció en la conjuntura economica, a fi de 
correp-"ir les seves desviacions i per aquest motiu tant 
la Política Fiscal com la Política Monetaria i més am
pliament la Política Económica en general no són com
petf!llcies del Govern Autonom, encara que a molts deIs 
habitants de les Illes Balears, a mi el primer, els agra
daria que es disposas d'un major marge d'actuaeió en 
aquest sentit, atesa la transcendencia que una tardana 
o incompleta actuació del Poder Central sobre un sis
tema economic, tan agil, mobil i sensible eom el nos
tro, i en constant evolució diferenciat, a més. Basta ci
tar com a exemple el cas de la prevista Llei de Costes, 
la d'aplicació de I'LV.A. a la nostra planta hotelera, o 

la regulació laboral del personal dels aeroports. Pel que 
fa a aquests ambits el Govern Autonom poca cosa pot 
fer com no sigui que el vulguin escoltar abans de l'or
denació d'aquests sectors. 

Per tant, disposar de competencies, (amb quanti
tat i qualitat) significa que es pot disposar també de 
recursos monetaris adequats, proporcionats, per poder
les exercir i desenvolupar, tot seguint la maxima pres
supostaria de «a majors serveis, major assignació de 
recursos». 

Per aixo i havent accedit les Balears a l'autonomia 
per l'articIe 143 de la Constitució, el nostre desplega
ment competencial resulta (en comparació a les del 141) 
molt limitat i escassament dotat, existeix una evident 
contradicció entre la puixant situació economica que 
tothom -incIusivament el Poder Central- ens reconeix 
a l'hora de contribuir a l'esfon;; economic general, i el 
restringit nivell de competencies que disposam. 

Per aixo, i, havent definit ja que aquestes compe
tencies són -podem anomenar-Ies així- «residuals» 
dins de l'esquema economic d'actuacions, i reduides a 
l'ambit de «millora de les estructures» sense que aques
ta millora pugui ser arnés divergent deIs plans econo
mies generals que el Poder Central estableix -entenem 
que l'actual estructura i l'assignació deIs recursos que 
el Projecte de Pressuposts de la C.A.LB. per a 1988 
conté-és la que millor resumeix els criteris de les ne
cessitats de la regió, amb eficacia en la distribució d'a
quests recursos, que només podem anar a millorar les 
nostres estructures, sense divergir, diguem, deIs plans 
economics de l'Estat Central. 

No de bades un pressupost tan redult com el de 
les Balears (practicament, i ha demostrarem més tard, 
el de menor entitat dins Z'esquema autonomic) esta des
tinat a suplementar i atendre el nivell de neeessitats 
que demanden els ciutadans. Una dotació deIs serveis 
molt inferior a la de la resta de les Ccimunitats, i si 
no, analitzem la situació de la no-stra sanitat, la nostra 
xarxa i els sistemes de comunieacions, él nostre siste
ma educatiu i de formació profesional, i tants d'altres 
exemples, fins al punt que ja és mi tapie entre els ftin
cionaris provinents d'altres regionsque treballen aquí 
I'estorament pel nivell tercermundista d'atenció al 'ciu
tada que aquí es dispensa. 

Aquesta contradicció entre la -nostra 'riquesa ~~e~ 
nerada pel séctor privat de 'l'economía, i l'eiXigua nota. 
ció deIs serveis públics de Balears- contrariament amb 
altres regions- és el que més ens sorpreii i ·és el que 
amb les nostres escasses -mol! eseasses- dispon1bili
tats intentam de pa~liar amb el ptessupost' que' aVrii 
presentam. 

1 en aquest 'context podem analitzar les nos tres pos
sibilitats a nivell quantitatiu. 

EIs Pressuposts Generals de l'Estat, de l'Estat Cen
tral -inclosa la Seguretat Social- als quals se sumen 
les despeses institucionals i ministerials, els quals es
sent indivisibles per la seva naturales a a nivell de tot 
l'Estat (caldria imputar proporcionalment a les IHes 
Balears) varen muntar en 1986, i peZ que fa a les des
peses corrents i d'inversió a 149.000 milions de pesse
tes aproximadament, varem fluir monetariament da
munt les Illes, per suposat contra els 180.000 i busques 
que nosaltres varem enviar, no és aquesta la qüestiÓ. 
Parlam de macro-economia, i aquesta xifra monetaria, 
inc1ou, com és logic, l'aportació que el Poder Central 
va realitzar en aquest exercici al Govern en concepte 
»d'aportació pressupostaria» i que com és logic incor-
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pora tant la finan.;ació directa pels serveis transferits, 
com els fons provinents de la cornpensació interterrito
rial, com també el percentatge de participació assignat 
a les Balears del total deIs ingressos que recapta el Po
der Central, com deim, aquesta finangació que ens en
vien que esta en els 149.000 milions va pujar a 9.000 
milions de pessetes, dins aquests 149.000 milions de 
ptes., i va haver 9.000 milions que varen ser la nostra 
finam;ació, deIs quals 4.000 vcnien assignats amb carac
ter finalista, és a dir: amb 1'0bligació per part de la Co
munitat Autonoma d'emprar-Ios i invertir-los on el Po
der Central havia determinat, el que evidentment re
dueix la nostra capacitat de decisió i per tant la nos
tra autonomia. 

Per altra part, hem de tenir en compte que a l'hora 
de fer els pressuposts existeixen compromissos, tant de 
despeses de Capítol 1, Personal, com de 11, Corrents, 
imprescindibles, com VI, 'inversions de reposició que 
tampoc no deixen llibertat al Govern per pressupostar. 
I aIeshores podem dir que la lliure disponibilitat del 
GQvern queda redu'ida, practicament, a 2.000 milions de 
pessetes. 

1 aquesta és l'Autonomia real de les IIles Balears, 
el que tradu'it en percentatge, sobre el total del que 
s'ha invertit per part deIs poders públics tenim només 
1'1'34 %. Aleshores, s enyors , apliquem amb modestia 
quan se'ns exigeix, quan amb iHusió intentem fer coses, 
pensem que macroeconomicament dins una massa de 
149.000 milions de ptes., només 1'1'34 '%, només un pa
rell de mils de milions de pessetes són les que dispo
sa la nostra Autonomia per fer lliures assignacions i 
per poder influir en la nostra Autonomia. 

Davant aquesta situació: Que podem realitzar quant 
a les actuacions economiques que tenguin transcendtm
cia real en el nostre sistema? 

Ido, senzillament, aquelles la base de les quals la 
constitueixen les anomenades poIítiques sectorials i re
equilibradores, mesures d'ordenació deIs sectors i acti
vitats concretes: 

- Polítiques sectorials que afecten els propis sec
tors o localitzacions concretes la materialització de les 
quals pot tenir a efectes pressupostaris, (o bé, in
versions directes, o bé desenvolupament i protecció a 
nivell legal: regulació, ordenació, localització); les lí
nies d'actuació que coneixen vostes que també s'han de
batut en aquesta Cambra. Les recordaré breument: 

- Suport aIs sectors integrats per apetites em
preses que necessiten (per la seva propia iniciativa) 
afrontar despeses en determinades activitats que supe
ren l'ambit d'una sola empresa (imatge de marca, dis
seny, distribució, comercialització, investigació i desen
volupament) aquests sectors han demostrat que en 
altres activitats (basicament la productiva) són rendi
bIes. 

- Determinats suports es podeniustificar per a 
protegir el principi d'igualtat d'oportunitats. 
~ Jo crec que d'aixo, en sentirem parlar moIt, a par
tir de l'any que ve, crec Que tendrem un .!!ran proble
ma, a l'Estat Espanyol, enfront del tribunal de defen
sa de la competencia, enfront d'aquesta Comunitat i en
front de la resta del país, crec que realment estam aquí 
a base d'ajudar aquestes inversions, a una part i a l'al
tra, sobretot de les que nosaltres ens queixam, que es
tam atemptant contra el principi d'iguaItat d'oportuni
tats, i aixo sera un tema greu, un tema greu, peraue 
afectara tota la política economica actual de l'Estat Es
panyol davant BrusseJ.les, és la meya modesta opinió. 

- Política Urbanística i d'Ordenació del Territo
ri, els resuItats de les quals són en gran part sectorials. 

Jo aquí voldria fer una cridada personal, és a dir, 
parlam molt, per exemple, de Tatcher, jo crec que Tat
cher mai no ha considerat que la política d'urbanisme 
sigui un tema que podem deixar en llibertat absoluta. 
Ella té una frase molt celebre, que diu «never never 
forget ... is not eithout rnanajemam», és a dir que Tat
cher, que mai no s'ha ficat amb la política urbanística, 
afirma que no hi ha progrés sense direcció. Per tant, 
el temps de no construir camps de futbol, jo crec que, 
si han existit, han passat. 

Aquestes Polítiques Sectorials han de recórrer en 
gran part al pressupost, que és el marc per a l'estudi 
de la incidencia global d'aquestes, la qual cosa justi
fica la seva definitiva coincidencia amb una part deIs 
programes de despesa i inversió en el mateix pressu
post. 

Per tant, és cIar, quins són els principis inspiradors 
del Pressupost General que el Govern presenta avui a 
la consideració d'aquesta Cambra: realisme i equilibra
da aplicació deIs escassos recursos disponibles, un pa
rell de mils de milions enfrant deIs 149.000 milíons. Po
lítica economica possibilista i re-equilibrada. 

Pas al tercer punt i parlaré de financ;ació. En aquest 
context, cal assenyalar, que l'autogovem de les Illes 
Balears s'ha de basar en un model de financ;ació que 
garanteixi l'aplícació real de principi d'autonomia fi
nancera. Aquest principi fa referencia a la capacitat que 
té l'administració de la C.A.LB. per decidir IIíurement, 
en l'ambit de les seves competencies, el volum i la 
composició de la despesa així com els ingressos pú
blics. 

Durant el període de transició, no ha existit un 
vertader model de financ;ació, sinó un simple mecanis
me, insuficient i conflictiu, de determinació i d'actua
lització del costos. 

Pel novembre del 1986 va néixer un nou sistema de 
finan~ació, el qual, en apariencia, pretén de rompre 
amb l'esquema de simple actualització del cost efectiu 
i d'accedir amb aixo, a un volum de recursos més ele
vat, tanmateix per a les Balears el resultat practic del 
nou model no es diferencia molt del que s'obtendria 
per l'aplicació del model anterior. 

En efecte, el nou model parteix d'una funció mate
matica que, incloent-hi les variables: «unitats adminis
tratives», «població», <<ÍnsularitaÍ», «superfície», «rique
sa relativa» i «esfor{f fisca!», assigna a cada comunitat 
autonoma un volumen de finan{fació del qual pel que 
fa a la seva aplicació a la C.A.LB. s'ha de resaltar el 
següent: 

1r.-La ponderació utilitzada per a la variable in
sularitat solament rep una assignació de 0'70 punts per
centuals. 

2n.-El contingut de les variables administratives i 
«població» no reflecteix d'una manera adequada la si
tuació de les IHes, concretament, les IHes haurien d'as
similar-se al suposit de les comunitats pluriprovincials 
i la pobJació hauria d'incloure la població de feto 

3r.-La funció matematica no s'ajusta suficientment 
a la LOFCA ja que no inclou altres criteris com el «de
ficit en serveis socials i infraestructures», assenYfllat 
expressament a l'apartat e) de l'article 13 de la LOFCA. 

El resultat de tot aixo és que la quantitat deIs re
cursos que rep la C.A.LB. no míllora substancialment 
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1 que s'hagués rebut en el sistema anterior, impossi
ilitant així l'aplicació real del principi d'autonomia 
inancera. 
. Si d'altra banda analitzam el fet que el fons de 
ornpensació interterritorial per a les Balears ha so-
3rt, durant els darrers anys, un important descens de 
1 seva quantitat global, és a dir .la part de les com
etemcies assumides a més de lp.s que no s'han assu
lit, la part del Fons nostre i l'Estat, és facil predir 
ue no podra cobrir la necessitat de dotacions en in
raestructura i senJeis que sens dubte té aquesta Co
mnitat i que segons la meva opinió es deu també a 
1 deficient poneleració ele les variables en la quanti
icació el'aquest que realitza la Llei 7/1984, ele 31 ele 
1ar~, elel Fons de Compensació Interterritorial. i es
,ecialment la insularitat, una altra vegada, i la inversa 
e la renda per habitant, calculada sobre la població 
ensada, no de fet, que influeixen en més del 70 '% ele 
3. ponderació. 

Voldríem que aquest plantejament no sigui entes 
om la queixa tradicional, com la plorada, com el vic
imisme, ja ens anam coneixent davant l'Administració 
:entral, sinó la descripció de la realitat més absoluta, 
ue és condicionada amb uns recursos excessivanJent 
imitats i escassos i pos per testimoni als Grups Polí
ics que ens varen donar suport davant el Govern, que 
rec que varen negociar dignament i amb educació. 

A continua ció passam a descriure la composició del 
Irojecte de pressuposts i que des de l'optica deIs re
ursos generals el pressupost per al 1988 es caracteritza 
ler ser un pressupost en el qual el pes específic del 
ecursos autonomics autogestionats Capítols I i II pro
inents deIs imposts cedits a la Comunitat, les taxes 
,er la prestació de serveis i els ingressos de dret privat 
.el patromoni de la Comunitat, suposen la major font 
l'ingressos dins el Pressupost (58 %), hi tornarem amb 
questa xifra, el 58 '%, assolí la xifra de 7.600 milions 
le ptes. 

Actualment i seguint les directrius del Parlament, 
'han iniciat estudis sobre les possibles noves bases 
mponibles i la seva repercussió real sobre la recapta
ió, tot i que la creació de nous imposts va quedar greu
nent qii.estionada a la interpretació que el Tribunal 
~onstitucional fa a l'exposició d'una sentencia recent, 
a qual formulava la necessitat d'una llei a nivell esta
al, una llei que la superarem, pero hem de saber real
nent el que diu en aquests moments I'Administració, la 
lual formulava la necessitat d'una llei estatal per es
ablir un tribut, havent fet així una interpretació res
rictiva de la potestat legislativa de les cambres auto
lamiques. 

Tampoc no existeix una opinió un~mime de la doc
rina en la interpretació de l'artic1e 133 de la constitu
.ió, pel qual s'atorga a les Comunitats la facultad d'es
ablir i d'exigir tributs «d'acord amb la Constitució i 
es lleis» i de l'artic1e 31.3 pel qual s'assenyala que «so
ament podran establir-se prestacions personals o pa
rimonia1s de cankter públic d'acord amb la llei". 

I és en aquest aspecte de la llei, en aquest «rang» 
le la llei, general o autonomica, on existeix la discre
tancia doctrinal dels autors, la qual contagia els re
'resentants de l'Administració Central, els qui tan aviat 
'inclinen en favor de la potestat tributaria de la nor
na legal autonomica, com van en contra d'aquesta i 
n defensa de la resenJa d'aquesta potestat a les normes 
statals amb rang de llei de l'Estat Central. 

En aquest sentit, determinat catedratic i diputat 

mallorquí es pronunciava, el passat mes de setembre, 
rotundament a favor de la potestat legislativa en ma
teria tributaria de la Comunitat, qualificant les auto
rítats autonbmiques quasi bé com a ingnorants en 
aquesta materia. Un mes després, el passat dia 20 d'oc
tubre, el Secretari d'Estat per a les Administracions 
Territorials dec1arava textualment a un diari local que 
l'Administració Autonomica «el que no pot fer de cap 
manera es crear nous imposts» i assenyalava que «el 
que si és factible és posar un recarrec en qualque im
pos!». No es preocupin, que realment jo crec que amb 
aquesta resalució del Parlament, aquestes coses, amb 
molt de carinyo i amb molta fe, seran superades. 

Com es pot veure les contradiccions en la mateixa 
Administració Central són patents, per la qual cosa so
bren comentaris. 

Passant al ca1cul concret deIs números, les pre
vis ion s per a l'any 1988 s'han considerat en funció de 
l'efectiva liquidació deIs drets, comparant la definitiva 
en l'equitat amb els drets estimats liquidats, atesa 
la proxima finalització d'aquest exercici economic i 
aleshores preveim per a aquest Capítol una recapta
ció de 7.598 milions de ptes., deIs quals n'hi ha 1.600 
per a successions, 1.150 per a patrimoni, 3.300 per a 
transmissions, 85 per a luxe residual, i 1.463 que és 
aquest import nou que ens ha cedit l'Estat d'actes jurí
die s documentats, per a aquest exercici nou. 

Com es pot veure el creixement obeeix essencial
ment a la cessió del rendiment de l'impost sobre els 
actes jurídics documentals, el qual ja el gestionava la 
Comunitat, tenim una certa experiencia des del 1986, 
comprovant-se que no existeix un increment de la pres
sió fiscal, sino que «l'increment nei» es deu a motius, 
al nostre entendre, de bona gestió, jo crec que la gent, 
és una competencia que tenirn, i la gent paga millor 
els imposts a la nostra Delegació d'Hisenda, així com 
a l'actualització deIs valors patrimonials i al creixement 
immobiliari, i perseguint, en certa manera, les prescrip· 
cions. 

Pel que fa a les taxes, la Disposició Addicional La 
preveu un increment del 5 ,% alhora que s'estableix la 
congelació de tota una serie de taxes anacroniques i 
obsoletes en materia de serveis agrícoles i ramaders. 

Quant al Capítol "4t, Transfercncies Corrents que la 
Comunitat ha de percebre, aquest té un muntant gJü:
ba,! d'un poc més de 2.479 milions de pessetes, que cor:+ 
respon fonamentalment al percentatge de participado 
en els ingressos de l'Estat i a les quantitats finalistes 
que gestiona la Comunitat Autonoma, principalment en 
materia d'assistencia social. 

Pel que fa al Capítol 7e, Transferencies de Capital, 
aquest es composa basicament del Fans de Compensa
ció Interterritorial, el qual com ja he dit abans, torna 
a disminuir, i deIs convenis amb l'Administració Cen
tral que pass en a ser enguany de 1.500 milions de pes
setes, enfront als 3.500 que varem estimar l'any passat. 
Aixo se situa dins la problematica, ja coneguda per ses 
senyories, entaulada amb l'Administració Central. A més 
a més i dins aquest context, vull res saltar no solament 
els perjudicis causats pels convenis que no s'han fir
mat, sino també, ho he de dir amb tots els respectes 
el poc interes que ha demostrat l'Administració Central 
pel que fa al compliment estricte deIs que s'havien de 
firmar. 

Respecte a l'estat de despeses, cal assenyalar que el 
volum total d'inversió, Capítols 6 i 7. de la nostra Co
munitat, muntara un poc més de 6.758 milions de pes-
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setes, el que suposa un cert increment fins i tot elevat 
si el comparam amb aquestes dades de l'any anterior, 
degudament homoge'itzades. Aquí hi ha un exercici, se · 
nyors Diputats, que hem de fer enguany, sera tal ve
gada el primer, tal vega da el darrer, que hem d'homo
gene'itzar els pressuposts, és a dir, que tant per la re
estructuració administrativa del Govern com pels pro
blemes que hi ha hagut amb el Govern Central es fa 
molt difícil comparar les xifres, i si no homogene'itzam, 
tenim molts de problemes. Aleshores, crec que homo
geneitzant els pressuposts hi ha un increment en aques
ta xifra deguda a la problematica sorgida al voltant 
deIs convenis de finan¡;ació de la inversió. En aquest 
moment, estic pensant, concretament, en els pressu
posts de la Conselleria d'Agricultura que aparentment 
no estan ben tractats i, de totes maneres, hem de tenir 
e.p, compte que dins el comen; de rany passat, en certa 
m,anera, li va tocar la lotería d'aquest conveni que no 
s'ha firmat, i, en conseqütmcia, si els teníem en compte 
rl:\llY passat, ha baixat la seva inversió. Si homogene'it
~ani i detreim del'any passat aquest conveni no firmat, 
aleshores el resultat és diferent. Si comparant, i aixo 
ho afirmo .amb rotunditat, i hi tornarem en xifres, el 
nostre esfo~ inversor amb el d'altres comunitats autO
nomes, és quan es posa de manifest la gran rellevancia 
de la política inversora seguida pel nostre Govern, aixo 
és, a partir de les dades pressupostaries de l'any 1987, 
el percentatje mitja estatal d'inversió que es fa a les 
distintes Comunitats, es xifra en un 36'42 %, la nostra 
Comunitat presenta en el projecte un 41'01 % del total 
pressupost dedicat a la inversiÓ. 1 podem anar després 
Comunitat per Comunitat. 

El Capítol I, de despeses de personal, es veu afectat 
per la firma del conveni i les contractacions laborals 
de la C.A.I.B., amb un fort increment per part del per
sonal de baixa qualificació, i també per a les necessitats 
mínimes indispensables per crear un mínim desenvo
lupament de l'estructura ja creada, així com per a la 
dotació deIs nous serveis imprescindibles per aconseguir 
els objectius marcats per aconseguir aquest paquet 
autonomic del qual parla l'Estat, que qualque dia l'hau
rero de discutir de nou, que justifica l'Estatut i que 
de qualsevol manera, si analitzam les dades de la resta 
de les comunitats autonomes, de l'any 1987, que són les 
úniques disponibles, es pot comprovar que la nostra 
Comunitat es troba molt per sota, pel que fa a les des
peses de personal i considerant els percentatges, d'al
tres comunitats autonomes com Andalusia (42'8), Cana
ries (47'8), després les esmentarem totes. 

Les despeses de funcionament suposen 1.796 milions 
de pessetes i amb aquestes es pretén de finan~ar el man
teniment de les inversions realitzades al llarg d'aquests 
anys, així com la dotació de la despesa corrent per a 
les quals s'hagin de realitzar. 

El Capítol 3, interessos; munta a 413 milions de 
pessetes per a aquest any que ve i representa un 2'51 % 
sobre el total del pressupost, el que sembla esser un 
percentatge perfectament assumible. 

El Capítol 4, Transferencies Corrents, suposa una 
quantia de 1.798 milions de pessetes i, com en anys an
teriors, correspon en gran masura a les transferencies 
destinades a l'assistencia social directa, dirigida als col
lectius més necessitats. L'increment d'aquest Capítol, 
respecte a l'exercici anterior, és d'un 13'08 % represen
tant un 10'91 % del total pressupostat. 

Per acabar amb el repas de l'estat de despeses, asse-

nyalarem que els capítols 8 i 9 es troben en els nivells 
d'anys anteriors i sense excessiva rellevancia. 

Fin<::lment, destacar que, d'acord amb l'article 39 
de la Llei de Finances, es presenta la classificació ter
ritorial de les inversions. 

1 passam a continuació a fer un breu repas deIs 
projectes més importants que integren les distintes 
arees d'actuació del Govern. 

A la secció de Presidencia es pressuposta el paga
ment parcial deIs edificis corresponents a Obres PÚ
bliques i Ses Minyones, els Serveis de Seguretat i la 
Cobertura Informatica. 

A Turísme es continua amb la potenciació de les 
línies de credit, destinant-hi 100 milions de pressetes, 
així com es dediquen més de 426 milions de pessetes 
insuficients, a la promoció turística. D'altra banda, es 
oressuposta l'inici de l'Escola d'Hostelería, arob 20 mi
lions, i a més el text articulat preveu la creació d'una 
societat per a l'administració de les residencies. 

Pel que fa a Educació i Cultura, destaca la inversió 
de restauració amb més de 85 milions de pessetes, les 
inversions en materia de Normalització Lingüística, el 
projecte de millores a Cala Nova i amplies actuacions 
en materies culturals i esportives. 

A la Conselleria d'Economia i Hisenda es potencien 
els centres gestors per a la consecució deIs programes 
que el projecte estableix, com la política financera, les 
actuacions de foment, la programa ció economica, la 
gestió deIs tributs, els credits, entre d'altres. 

La Conselleria d'Agrícultura i Pesca pretén, amb 
aquest projecte, la realització d'una política de canvi 
de les estructures agraries, mitjam;ant la modernitza
ció d'aquestes, principalment en el camp de la indús
tria i de la comercialització agraries, pero tot aix.~ en
marcat dins de la reforma de l'organització actual de la 
Conselleria. Destaquen les inversions en ordenació, pro
tecció i millora del medi rural amb més de 178 milions 
de pessetes i les que es volen realitzar en reformes i 
desenvolupament de les estructures agraríes. 

Respecte a la Conselleria de la Fundó Pública, el 
projecte disposa de les dotacions imprescindibles per 
acometre les funcions de gestió de la política de per
sonal, agilitació administrativa i estadística. 

La Conselleria d'Obres Públiques i Ordena ció del 
Territori és la que compta aparentment amb el major 
pressupost d'inversió, el qual es centra príncipalment 
en carreteres, amb 2.680 milions. Aquí també crec jo 
que hem d'homogene'itzar, hem d'homogene'itzar el pres
supost d'una Conselleria de la qual tenim ja les com
petencies plenes, enfront d'altres Conselleries de les 
quals tenim competencies residual s , per tant, naturaI
ment, si no homogeneltzam i no feim més que compa
rar el tot amb una part, realment pareixera el con
trarí del que estam fent, i és que feim front a una 
inversió de carreteres, que són les mínimes que podem 
fer, comparant el que fa l'Estat a la resta de les Co
munitats. 

Dissabte, quan preparava aquestes notes, vaig po
S8.!" els 135 escons de la TV2, i realment es veía com els 
socia1istes atacaven fortament Convergencia per les po
ques carreteres que fan, bé, aquí pareix que passa el 
contrari. 

Tenim aquí 2.680 milions per a carreteres, Obres 
Hidrauliques amb 1.074 milions; ports amb 79 milions, 
medi ambient d'Ordenació amb 79 milions; manteni
ment del patrimoni amb 32, i cal dir que a IVABI hi 
ha més de 600 milions. 
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Quant a la Conselleria de Sanitat i Seguretat So
cial es tracta el'adaptar les estructures ele les compe
tencies transferides a la realitat de la nostra Comunitat 
Autónoma i preparar-se per a la transferencia de les 
competencies en materia d'assistencia sanitaria. Desta
ca l'increment elel Capítol 6 d'inversions, que es con
centren basicament en els centres sanitaris amb 80 mi
lios de pessetes, centres d'atenció a la tercera eelat 
amb 70 milions, campanyes sanitaries amb 33 milions, 
inv~rsions en I'Hospital Joan March amb 35'6 milions 
i al Centre Insular de Salut d'Eivissa-Formentera amb 
30 milions de pessetes, entre d'altres. Per últim assenya
lar la próxima creació del Banc Comunitari de Sango 

La Conselleria de Treball i Transports pretén una 
intensificació de les tasques d'inspecció, així com la im
plantació del proces informatic a la secció ele trans
parts. D'altra banda es continua amb el conveni C.A.LB
LN.E.M. 

En el Pressupost de la Conselleria de Comen;: i In
dústria destaquen les inversions destinades al Pla de 
Reindustrialització, per una banda es vol completar la 
primera fase de l'aplicació d'aquest i per una altra s'ini
cia el desenvolupament de la 2.a fase, que es portara 
a terme fonamentalment mitjam;:ant societats creades 
amb aquesta finalitat. Es destinen també 40 milions de 
pessetes al «Pla d'Electrificació Rural per a 1988». Es 
continua en la línia de donar suport i protecció a l'ar
tesania balear, i finalment dins del programa de «Re
forma ele les Estructures i Promoció del Comen;;:» s'ha 
de remarcar la potenciació de la promoció comercial; 
amb l'objectiu basic d'aconseguir que les empreses que 
produeixen els seus productes a les Balears tinguin 
accés a altres mercats amb les millors condicions de 
competitivitat. 

I finalment, hi ha la creació de la nova Conselleria 
Adjunta a Presidencia, amb importants competencies de 
protecció civil, administració territorial, joventut, etc. 

En definitiva, Sres. i Srs. Diputats, i per quedar 
compromes fins al final, ni Keynes ni Hansen, més aVIat 
Hayek o Schampeter i, sobretot, les nostres Illes. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
S'obre un torn de replica per als Grups Parlatnen, 

taris que ho vulguin fer. 
Té la paraula, pel Grup Parlamentari PSM-Entesa 

de l'Esquerra de Menorca, el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA. 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Acabam d'escoltar una am

plia exposició del que és, suposadament, la situació eco
nomica de les Illes Balears i el perque i el com deIs 
pressuposts presentats per aqup.st Govern per a l'any 
88. Pero, el Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquer
ra de Menorca vol comem;ar aquesta intervenció, i ho 
escolti bé, Sr. Conseller, amb un problema que voste 
no ha detectat en absolut, i que nosaItres avui, amb 
tota la consciencia política que tenim voIem exposar 
i volem denunciar. 

Per a l'any 88 el Govern té prevists uns ingressos 
per a sancions de 150 milions de pessetes, d'aquests en 
té prevists mig milió de la Conselleria adjunta a Pre
sidencia, presidida pe! Sr. Gilet, tenint una competen
cia tan important com activitats molestes, que tant 
afecten la població i que en principi s'ha de suposar que 
hi ha hagut i hi ha moltes actuacions irregulars i, en 
conseqüencia, objecte de sanció. Capítol obert, 1.000 

Pts. a Comen;: i Indústria, ja m'explicaran, i ara, aquí 
ve el problema més denunciable al nostre entendre: 
49'6 milions a Turisme i 70 milions a Transports. 

Mirin, les sancions és una política que no ens agra
da, pero les sancions són necessaries, pero hi ha un 
problema que és la indefensió del ciutada davant l'Ad
ministració. Mirin vostes, dubtam jurídicament, d'acord 
amb cinc sentencies del Tribunal Constitucional de l'any 
87, 85, 83 i 84, i tres sentencies del Tribunal Suprem 
de l'any 86 i 85, que estan a la seva disposició en voler, 
dubtam que tenguin vos tes els instruments jurídics su
ficients, perque les Conselleries de Turisme, Decret 
Cladera I, Cladera n, Lleis, etc., i la Conselleria de 
Transports, en total 70 milions Transports pressupos
tats i 49'6 Turisme, puguin exercir la facultat sancio
nadora sense unes lleis, perque parlam d'unes sancions, 
d'acord amb unes competencies autonomiques noves, 
d'acord amb un Estatut i una Constitució, i pensin vos
tes que Andalusia, Astúries, Múrcia, Canaries i Castella 
i Lleó, amb Estatuts semblants al nostre, en molts d'a
quests aspectes, ja tenen les seves Beis de sancions deIs 
anys 86 i alguna ja de l'any 87. En conseqüencia, un 
apartat que voste no ha tocat precisament avui queda 
no només amb una problematica jurídica de tribunal s 
i de possibles indefensions, sinó que queda, a més, 
subjecta que vostes a un moment determinat, potser 
que diguin, volem ingressar aixo, posem tal sanció al 
Consell de Govern, i a l'hora de la veritat que no hi 
hagi garanties suficients de poder-les executar. Per tant, 
ens trobam amb un deIs problemes greus d'aquesta Co
munitat Autónoma, de les paraules que no van acom
panyades deIs fets, i aquí sí que creim que hi ha una 
greu deficiencia jurídica, una grel.l responsabilitat po
lítica, és cIar que damunt aquest tema de les sancions 
el Conseller de Turisme en va parlar fa pocs dies, quan 
va parlar d'una possible llei de sancions, si el PSM-En
tesa de l'Esquerra de Menorca ho va entendre bé. Su
posam que n'era conscient i suposam que el Govern ho 
té ac1arit. Pero, senyors del Govem, vostes van molt 
retrassats respecte d'a1tres autonomies, respecte de la 
póssible indefensió del ciutada davánt ta, Uej., respec;te 
del compliIilent deIs mandats 'constifucie.nals j respec
te de tot un conjunt de sentencies que eXIstéi~en i que, 
de fet, una empresl(l. de Mallorca, el Cas'iriq, ja 'va gua
nyar al respecte un judici en aquest sentitd'ac'orcL fu:nb 
l'Audiencia Territorial de l'any 82 i, a cantinuaci6,' amb 
sentencies dictades a Madr,id. . ' . 

Volem continuar amb un segon problema gra"VíssÍm 
d'aquesta Comunitat Autonoma, que és el pro1:J1eínade 
la política de personal. Saben vostes que ens han lliu
rat una relació de Uoes de treball on, a més deIs 2.076, 
creim que hem sumat bé, empleats d'aquesta Comunihit, 
vostes pressuposten 161 llocs de laborals fixos i 140 fun
cionaris nous, i 8 assessors nous, a més deIs que ja 
existeixen i cobren cada mes? Nosaltres pensam que vos
tes són molt agosarats en aquest aspecte, si parlam 
d'un problema de finam;:ació que vostes no han volgut 
abordar amb una legislació propia, que els ho ha pro
posat el nostre Grup Parlamentari dues vegades en un 
mes i mig, si vostes creuen i veuen que hi ha un pro
blema real, com hipotequen aquesta Comunitat Auto
noma amb 140 funcionaris nous i 161 laborals fixos. En
demés, aquests laborals fixos, i avui j8. s'ha denunciat 
per part de tres Central s Sindicals aquest problema, no 
una, sinó tres, aquests laborals fixos probablement són 
iHegals en una gran part, perque, d'acord amb una sen
tencia del Tribunal Constitucional d'aquest estiu passat. 
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vostes deuen saber perfectament que la contractació de 
laborals fixos esta molt mediatitzada, tan mediatitza
da que, per exemple, un lecnic superior en funcions 
d'inspecció o un de grau mitja en funcions d'inspecció, 
no pot ser laboral fixo, entenent bé la sentencia del 
Tribunal Constitucional. 

Vos tes ens duen una inflacció de les plantilles sen
se haver fet una relació de llocs de treball i, en conse
qüencia, sense haver complit la Llei 30;84 ni tenir en 
compte les modificacions de la Llei 30;84, i tenen vos
tes fet un cataleg de llocs de treball, fet a la pass ada 
Legislatura i no l'han aplicat, perque el que ens han 
presentat al Parlament en absolut és de rebut, perque 
falten el grup o l'índex de proporcionalitat, el coefi
cient i el complement de destí de molts deIs treballa
dors, de molts deIs funcionaris d'aquesta Comunitat 
Autónoma, i aixo vol rur facultat inspeccional a l'hora 
d'aplicar aquest concepte del jornal, molt important i, 
vergonya, senyors, ja tenim una vaga, una amena4$a de 
vaga en aquests moments, a la Comunitat Autonoma, 
respeéte d'aq~estes deficiencies. 

Segons, vostes tenen uns recursos de reposició con
tta la nomina d'una serie de treballadors de la Comu
Ditll1, . no els han contestllt, i diuen que vostes no pa
gu(!nels nivells de complement de destí que han pressu
postat, el 86, el 87, i nosaltres dubtam que el 88 els 
hagin de pagar. Que succeeix, aquí, que hi ha gent que 
cobra més del que esta pressupostat? Que hi ha gent 
que cobra manco del que hi ha pressupostat. Quina ga
rantia política existeix davant aquest Parlament al res
pecte d'aquestes irregularitáts tan grosses quan es pre
senta un pressuposts degudament estructurat, un pres
supost ben organitzat? 

Pensin, senyors del Govern, que en aquest moment 
ens trobam amb molts dubtes, quins són els comple
ments de productivitat que es paguen a la Comunitat 
Autonoma? És ver que hi ha gent que cada any se'n du 3 
milions de complement productivitat que no es veuen 
dins el pressupost d'on es treuen? Quins són els comple
ments específics? Quines gratificacions existeixen? Nos
altres tenim molts de dubtes al respecte, i creim que, 
per exemple, hi ha un parell de versions davant aques
ta inflacció de llocs de treball impressionant que ens 
han presentat. Per una banda, que és, que han de coHo
car els funcionaris interins que segons la legislació han 
de desapareixer i per aixo han creat una serie de pla
ces? Que és que han de pagar gratificacions a partir 
del pressupotat com a vacants? Que és que necessiten 
fer més oposicons i més laborals fixos per a un lloc, 
per a unes places determinades? obviament pensam 
que pentura és una mica de cada cosa, pero el que és 
evident és que no ens ha presentat uns presuposts clars, 
í tot el que li hem demandat fa molt de temps, aquesta 
vega da s'ha seguít complicant, fin s al punt que aque
lla comissió d'investigació que férem en política de per
sonal, a hores d'ara, amb aquest pressuposts del 88, ens 
trobam que veu agreujades moltes de les problemati
emes que en aquen moment es denunciaven, que en 
aguell moment investigarem i que en aquells moments 
vérem. Per tant, aquí tenim un segon gran problema. 
Un segon gran problema jurídic i un segon gran proble
ma político La nostra Comunitat Autonoma, a hores 
d'ara, no es pot permetre 161 laborals fixos, 140 fun
cionaris nous, un bon conjunt de nous Directors Gene
rals que ja en han preparat a un gran conjunt de Con
se!lleries i no es pot permetre tots aquests assessors 

que ja tenien i que els augmentam, almanco, en 8 més 
per a l'any 88. 

I no ens ho podem permetre precisament, perque 
no tenim una finant;ació adequada i perque vostes no 
han volgut exercir unes funcions que tenien, per tenir, 
d'altra banda, uns altres recursos. Certament, també 
hem d'entrar i ho feim amb tata intencionalitat i ho 
feim amb tata voluntat de millorar, i ho feim perque 
avui hem de debatre, potser el tema més important du
rant l'any legislatiu o almenys de final d'una Legislatu
ra que obrid l'any 88. I ha hem dit abans, vostes es 
contradiuen, paraules i fets, molt bé amb l'agricultura, 
pero vos tes davallen els Pressuposts de la Conselleria 
d'Agricultura, molt bé la Llei de Finances aprovada per 
aquest Parlament, pero vostes no la compleixen, i són 
els primers. On és l'execució deIs pressuposts d'ingres
sos de l'any 87? Nosaltres volem saber si el que vos
tes varen pressupostar que ingressarien, com s'ha rea
litzat, com s'ha executat, per que no existeix una Me
moria de cada Conselleria, al marge de la Llei Pressu
postaría, amb la seva activitat, d'acord amb la Llei de 
Regim Jurídic d'aquesta Comunitat Autonoma? Com ens 
explica el Govern que dia 1 d'agost d'aquest any, faci 
un Ordre, concretament la Conselleria d'Economia, Ri
senda i Pressuposts, damunt la manera de ter els Pres
suposts i el concepte d'inversió real que aBa hi figura 
no s'hagi seguit a moltes de les Conselleries del Govem 
de la Comunitat Autónoma? Vostes mateixos fan una 
norma, aquest Parlament l'aprova quan és a manera de 
llei, i després ens trobam amb uns incompliments. I 
ens pot explicar aquest Govem el superavit que ha ten
gut aquests anys, com és possible que hi hagi hagut 
uns supedlvits tan grossos a lliure disposició fins al 
punt que hem sabut, dins comissions parlamentaríes, 
de rebot, que IFEBAL ha vist ampliades les accions, el 
capital del Govem, de resultes d'un superavit de lliu
re disposició que no han passat pel control parlamen
tad? Nosaltres pensam que aquí hi ha uns problemes 
gravíssims. Per una banda, mala finan¡;ació, efectiva
ment, e1s Pressuposts del 88 només augmenta un 5'18 % 
respecte del pressupost del 87, i efectivament, si no fos 
pels 2 mil milions de deute públic, certament tendríem 
un pressupost inferior al del 87, i per a nosaltres, na
cionalistes d'esquerra, logicament aixo ens preocupa, no 
ens satisfa i estam disposats a una lluita política per 
arreglar aquest tema, pero, senyors, no pot ser que 
quan miram l'execució deIs pressuposts del 86 i del 87, 
el seu grau d'execució, ens trobem que els han sobrat 
doblers, doblers de lliure disposició, doblers que no han 
pagat a les empreses, retards i incompliments impres
sionants, com tot el conjunt d'incompliments que ha 
denunciat el nostre Grup fa molts pocs dies a través 
del nostre Portaveu, matisant tot el que s'ha de mati
sar, pero explicant ampliament els incompliments con
trets per aquest Govem. Pensam que vostes no poden 
presentar-nos uns pressuposts d'aquesta naturalesa, no 
pot ser que ens trobem que entre el Capítol 1, Perso
nal, i el Capítol 11, Despeses de funcionament, se'n vagi 
un 45 % aproximat del Pressupost que vostes ens pre
senten. No pot ser que vostes ens augmentin, una ve
gada més, el Capítol IV i el Capítol VII, que són les 
subvencions i, en canvi, vostes ens davallin les inver
sions reals, que són el Capítol VI, i que, a més arnés 
resulta que aquestes inversions reals, creim nosaltres, 
que vostes no apliquen la mateixa normativa que vos
tb han fixat al Butlletí Oficial de la Comunitat Auto
noma. 
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Que a finals d 'octu~re ?'aqu~st any ID hagués m és 
de 3.000 mílioos de Credlt clispomble en el Govern, deIs 
p e 'suposts del 87, més altres romanents que tots co
n~j:em, i que el Fons de Compensaci6 Intert rritorial 
lellD'ués superavits prou coneguts na és de rebuto No 
és de rebut tampoc, Sr. Conseller, que les modificacions 
de credit fetes l'any 87 fins a bares d'ara, representin 
Illés d'uoa tercera part del Pressupost que presentaren 
¡que aprovarem en aquest Parlamento 

Per tant, creim que en aquests moments, el Govern 
hauDa de fer una profunda meditaci6, no cornés d'un 
cert victimisme, que es pot comp endre, no només de 
na voler po ar nous imposts, smó sobretot de la seva 
gestió ordin~llia, nosaltres l'hem escoltat amb aten ció, 
pero nosaltres creim que no ens trobam davant unes 
aaranties suficients que es pugui dtU' una autonomia 
:mb transparencia, arob control democralic suficient. 

El darrer que ens faltava, en lloc d'agilitar l'admi
nistració, convocant oposicions o concurs-oposició o 
concurs de merit per augmentar les places d'Interven
tors, ens trobam que vostes, el que volen, és la políti
ca de fets consumats, perque s'han atrevit a eliminar 
una funció deIs interventors que era, abans que vos tes 
donassin subvencions, controlar el que vos tes volien 
subvencionar, si volem agilitar, no anem als fets con
sumats, creln més places d'Interventors, i no ens con
tradeim en absolut, amb aixo deIs 140 funcionaris i els 
161 laborals fixos, creim que podria ser que d'aquests 
140 funcionaris, en lloc de 3 Interventors que hi ha en 
aquests moments, n'hi hagues uns quants més i ten
dríem una garantia previa i posterior del vertader con
trol parIamentari. 

EIs deu minuts que m'ha donat el Sr. President 
són pocs pel que nostre Grup ha escoltat i volía afe
gir, pero esperam que el Govern sapiga contestar, re
plicar i millorar, obviament, les seves intencions i la 
seva gestió. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Serra. 
N'hi hem donat deu, pero n'ha agafats quinze, ha 

die per al seu control, eh? 
Pel Grup Parlamentari CDS, té la paraula el seu 

Portaveu, Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

El debat ptessupóstari passa per ser i és el debat anual 
més important que es fa en un Parlament, jo el que 
passa és que cree que haudem de dur-nos, haurien de 
venir a la nostra dimensi6, a l'adequada dimensió de 
la nostra Comunitat Autónoma, que no és~ no té la 
transcendencia internacional que pugui tenir la discus
sió deIs pressuposts deIs E'stats Units, per exemple, i 
tampoc no és la discussió purament administrativa d'un 
pressupost municipal d'un llogaret, encara que sembla 
que la vocació de transcendencia internacional d'aquest 
Pressupost és evident, perque a la Memoria que se'ns 
va remetre als Diputats, hi ha ni. més ni manco que 64 
pagines dedicades a l'anhlisi, a l'estudi amb profundi
tat de la conjuntura economica internacional per cen
trar els eixos d'on s'ubica economicament aquest pres
supost. VulI dir, a títol anecdotic, que en els Pressu
posts Generals de l'Estat, n'hi ha Quatre de pagines 
dedicades a coHocar-nos dins la conjuntura economica 
internacional. La vocació internacionalista del Conse-

Her és obvia, pero jo crec que una mica desmesurada, 
en aquest cas, sobretot si tenim en compte que a par
tir d'aquestes coordenades tan internacionalistes, des
prés es produeix un talI absolut amb el tractament 
pressupostari i d'aquest gran informe económic, espe
cialment centrat, ja dic, en l'analisi de la conjuntura 
internacional, passam al no res, passam a una pura 
acuffiulació de programes, sense una vertadera conne
xió. 1 m'explic. 

Jo crec que un pressupost, com el Pressupost de 
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, realment 
dimensionat, hauria d'explicitar, en primer lloc, quins 
són els objectius de tipus, de política económica, els 
objectius económics, especialment tenint en compte les 
limitacions, limitacions especialment competencials que 
té un pressupost posat al servei d'un disseny, d'una po
lítica economica d'un govern regional, per parlar en 
termes tecnics. Pero aixo no li dóna autorització per 
obviar qualsevol tipus de plantejament quant a objec
tius de política, cree que és evident que la politica eco
nomica regional dissenyada a partir d'aquest Govem, 
bauria de p lantejar-se un objectiu. el creixement econo
míe estable, per exemple, podríem arribar a un acord 
sobre aquest objectiu, el creixement econoillÍc equili
brat, podriem acordar que aquest fas l'objectiu, etc. I 
jo, per e.xemple, a partir de dir, el nostre objectiu és 
un crehcement economic equilibrat, matisant el que vol 
dir equilibrat, i diguem que equilibrat vol dir que cer
ca un equilibri sectorial, el President i altres membres 
del Govern, a recents debats d'aquesta Cambra, ens 
han parlat de la importancia d'equilibrar sectorialment 
la nostra economia, i cree que tots els Diputats d'a
questa Cambra estan d'acord amb aquest tema, i ales
hores, a partir de l'assenyalament d'aquest objectiu, po
dem instrumentar les mesures adequades. Podem par
lar també d'un equilibri dins l'ambit territorial, dins 
les distintes illes, dins les comarques, dins els munici
pis, per que no?, de tal manera que l'objectiu d'un 
creixement economic, per exemple, si fos aquest el que 
conveníem, tengués un reflex dins l'equilibri territorial 
i, per tant, aixo també s'hauria de traduir dins els pro
grames i dins les línies d'acció. Podríem parlar també 
d'un equilibri social, d/un pressupost que és beligerarit 
en materia de solidaritat o, si volen, en materia de lhri
ta contra la pobresa, etc., etc., li poden posar distiuís 
títols a aquest objectiu, i es poden arbitrar una serie 
de programes als quals jo erec que la consciencia i la 
s0lidaritat social de la Cambra també podríem at:ribar 
a tenir un nivell suficient d'acord per treure endavant 
un pressupost que tengués aquest objectiu i posas els 
programes al servei d'aquest objectiu.. També parlant de 
creixement economic equilibrat, n'bem de parlar en un 
sentit modern, és a dir, un creixement economic, per 
suposat, compatible amb valors humanístics, amb va-
10rs medi-ambientals, amb valors cuIturals, és a dir, 
una concepció de desenvolupament eeonomic que no es 
basa en el pur i simple creixement del producte regio
nal del producte interior brut, sinó que es fa compati
ble i renuncia, si és necessari, als objectius de creixe
ment, en favor d'aquests objectius d'equilibri, en favor 
d'aquests objectius, diguem-ne, més moderos i més hu
manístics, d'una concepció economica. Aixo donaria Iloc 
a uns programes d'actuació explicitats en funció d'a
quests objectius que ja haurien d'estar explicitats, i 
aquests programes ens haurien de parlar sobre que és 
el que vol fer el Govern, en materia d'ordenació admi
nistrativa, en alIó que tradicionalment s'entén sota l'epí-
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graf de policia, en materia d'inversions directes, en ma· 
teria d'accions directes, diguem de serveis públics, i 
passant per unes accions d'estímuls i canalitzacions d'ac
tivitats privades, per sotmetre'ls a aquests objectius ex
plicitats, allo que se'n diu fomento 

Aleshores, a partir d'un dibuix previ que ens expli
citas, de manera clara, quines són les programacions, 
quins són els objectius i quines són les valoracions re
latives a cadascun d'aquests objectius, es desenvolupa 
el pressupost en programes, es ve al Parlament i es 
discuteix, i es discuteix sbre la base d'aquest programa 
sí, aquest no, aquest més, aquest manco, i s'arriba a 
un acord i el pressupost surt endavant. . 

J o, la veritat és que he de dir que de l'analisi del 
pressupost, i parlam de manera quasi coHoquial, per
que nO feim una lli<;:ó sobre quin ha de ser el conten
gut d'un pressupost, sinó allo que el sentit comú diu 
que ha de tenir un pressupost, sincerament, Sr- Con
seller, no ho trobam dins aquest Pressupost, i no ha 
trobam perque no hi és, és obvi. Es a dir, no hi ha 
una explicitació d'objectius generals, no hi són, és que 
no hi ha dues pagines destinades a aquest tema, i pas
sam de l'analisi de l'economia internacional grapat amb 
una anhlisi de l'economia de les Balears, directament a 
explicar-nos que la Conselleria tal gastara tant en tal 

. cosa. És a dir, no hi ha la més mínima explicitació d'ob
jectius i la justificació deIs programes que a continua
ció es desenvolupen simplement grapats un darrera l'al
tre, sense una connexió entre ells. Jo diria que aquí el 
que hi ha és una supra-acumula ció deIs objectius par
cials de cada Conselleria, una descoordinació general. 

Una manca d'homogenei'tat en la presentació i en 
els propis objectius que Conselleria a Conseileria van 
dient a la memoria, i en aquest sentit, jo voldria, una 
vegada més, perque crec que ja no és la primera ve
gada que ho dic, que crec que és absolutament impor
tant que l'oficina que elabora els pressuposts ha de ser 
una oficina que depengui de Presidencia, no pot de
pendre de la Conselleria d'Economia i Hisenda, perque 
en el defecte, ja conegut, que depenent de l'economia 
tenim un Estat, una Administració que esta controlada 
pel caixer, és una caricatura, evidentment, jo crec que 
des de la Presidencia és com es poden establir els ni
vells de prelacions, i no des d'Economia que, en defi
nitiva, és una Conselleria més, la que, primer, ha de 
donar les prelacions, donar i explicitar quins són els 
objectius prioritaris, determinar la gradació de priori
tats del Pressupost i, sense cap dubte, per descomptat, 
ha de ser des d'una visió globalitzadora, com en teoria 
hauria de ser des de Presidencia, alla on s'hauria de 
fer. Nosaltres defensam, ho hem defensat sempre, als 
nostres programes, que l'elaboració pressupostaria hau
ria de ser una competencia, almanco al nivell d'assig
nació de despeses per programes, ja no al niveIl d'ela
boració informatica, aixo són un altre tipus de qües
tions, dependent de Presidencia. Perque si no hi ha l'ho
mogenei'tat que sincerament trobam a faltar, és a dir, 
ni tan soIs amb la redacció de cadascuna de les Me
mories de les Conselleries, hi ha una previa, un previ 
acord sobre quines són les coses, els temes que s'han 
de tractar i les justificacions que s'hi han de trobar. 

1 també hi trobam una manca de coordinació, com 
a conseqüencia de tot aixo, una manco de coordinació 
que ni tan soIs, no ja és que es produeixi a priori, no 
ja es produeix abans aquesta rnznca de coordina ció ex
plicant ouines són les línies del pressupost i sotmetent 
l'acció deIs distints organismes de l'administració, de 

les Conselleries, a aquests objectius generals, smo que 
ni tan soIs després sembla que hi hagi ningú que s'hagi 
agafat la molestia d'agafar els toms i coment:;ar a re· 
passar, cercant duplicitats, contradiccions o possibles 
manques de redacció per omissions o defectes tecnics, 
i de tot aixo, n'hi ha, i en posarem uns exemples. 

Duplicitats, per posar uns exemples, no es tracta 
aquí de fer un estudi exhaustiu de totes les duplicitats 
que hi ha dins els pressuposts, que n'hi ha moltes, pero 
per posar uns exemples concrets. Programa 14.04, Asses
sorament a les Corporacions Locals, de la Conselleria 
d'Economia i Hisenda, i programa 21.02, Programa d'Ad
ministració Territorial, tenen els mateixos objectius, en 
part, els mateixos, hi ha una duplicitat i una superpo
si ció evident. Programa 17.07, Servei Hidraulic i subpro
grama 33 de la Direcció General d'Indústria a la Con
selleria de Comen; i Indústria, tenen els mateixos ob
jectius, en materia d'aigües, manca de coordinació ab
soluta. Programes d'arquitectura, n'hi ha tres, un a 
Cultura, un altre a Presidencia i un altre a la Con se
Heria d'Obres públiques. És a dir, a mi em pareix que 
aixo és una simple feina d'haver-ho repassat després, i 
bé, a veure si aixo ho coHocam dins un mateix progra
ma i s'organitza una mica racionalment la feina i no 
es produeix una inercia, derivada probablement de l'es
tructura amb la qual es varen rebre les transferencies, 
sense sotmetre's a revisió, si aquesta estructura és la 
més adequada que, evidentment, en aquests casos, ho 
éso 

1 només he posat aquests tres exemples, pero n'hi 
ha més, Srs. Consellers, n'hi ha més, Srs. Diputats. 

Contradiccions, n'hi ha algunes que són greus. L'ar
ticle 41.5, punt b, de la Llei de Finances proclama i 
exigeix que s'hauran d'explicar i s'hauran d'explicitar, 
per tant, els criteris a aplicar a les subvencions cor
rents i de capital, no importa explicar quin és l'espe
rit del contengut d'aquest article de la Llei de Finances, 
evidentment és anar contra la discreccionalitat que pot 
ocasionar la propia estructura deis capítols 4 i 7 en 
materia de subvencions. Bé, si anam a cercar una jus
tificació a l'explicitació deIs criteris que hauran de re
gir en materia de subvencions, com és possible i com 
és que no sigui contradictori que la Conselleria de Tre
ball i Transports per dues vegades, referint-se al Capí
tol 4, parla de, ho dic en castella, perque en casteila 
esta escrit, «actuaciones de carácter discrecional», a la 
pagina 2 de la Memoria, i a la pagina 4, insisteix, «es
tas subvenciones tendrán carácter discrecional en fun
ción de su cuantía y de su objeto». És a dir, a mi em 
pareix que aixo no pot ser mai, no és admissible que 
havent un requeriment legal que digui, explicitin vostes 
quins són els criteris que vostes aplicaran a les sub
vencions deIs capítols 4 i 7, corrents i de capital, que 
se'ns expliqui que el criteri sera simplement la discre: 
cionalitat. Miri, em pareix tremendament greu i quas1 

quasi humorístico 
Pressa, n'hi ha haguda a la redacció, hi ha ha~u,t 

tanta pressa que, ja ho diré més endavant, ho repetlre, 
que s'han repetít, esta copiat l'articulat de la Llei .fOn 
relació amb els Pressuposts del 1987, i esta tan Coplat 
que hi ha una Disposició Transitoria que no hi fa res 
a l'articulat del 1988. És a dir, a l'articulat del 1987, 
com que s'acabava de constituir )'Institut Balear de la 
Vivenda, i estava acollit a la Uei de Finances, a la seva 
estructura, a les obligacions que la Llei de Finances. re
clama per a les empreses públíques de la Comumtat 

Autonoma, es va posar una Disposicíó Transitoria que 
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'a que durant el prOxim any, l 'Institut de la Viven
~:I(no fara falta que faci el pr ograma d 'actuacion i la 
Memoria que es requereix, perque s'entén que esta con
tengut en el propi articulat de la Llei referít a Viven
da. Pero aíxb esta copiat literalment per a l'any 88, 

uan avui, l'I~lstitut Balear de la Vivenda fa un . a~y 
que funciona 1 el seu gerent va presentar en CornlSStÓ 
~LtinS eren .els pressuposts d'cxp.lotació, i se suposa qu e 
abans de dla 31 de mar;:, de m~l1g, presen.tara, com toca i Ji correspon, el seu pressupost í avantprojecte d'in
versions i programes d'actuacions. Per que esta rus pr es
suposts del 88 reflectit, aixo? Simplement, jo diría que 
perqu':' q ualcú va dir a q ualcú, copia aixo, i aixo se'ls 
va passar per alt, i ningú va repassar després i va dir, 
ab{o falta i s'ha de llevar. Aixo dóna m ostres d'una pres
sa i d'tma jmprovitzaci6 temible, quan parlam d'un 
tema tan transcendental com els Pressuposts. 

ID ha omissions importants que fan referencia a 
' nstruments que s'han ele posar en marxa, a orgaoismes 
que s'ban de posar en marxa enguany, com, per exem
pIe, la Sindicatura de Comptes, com per exemple el 
Consell Economic i Social, si bé és cert que s'ba de 
reconeixer que el Cansell Economic i Social, el mandat 
parlamen tari es va produir un cop que el Pressupost 
ja va entrar a la Cambra. 

Després hi ba, per últ im, i acabaré aquest tom i 
aprofi'taré UDS a1tres toros per cont inua¡' la meva ana
lisi p ressupostaria, defectes tecnics que em pareixen se
r iosos i important . Miri, una Llei de Pressuposts no té 
un abast temporal d'un any, una Llci de Pressuposts 
és una Hei general que funciona tata la vida mentre no 
es derogui, per tant , jo em deman, per que, a la Dis
posició Tr ansitoria Segona de la Llei del 88, copia li
teralment la Disposició, perdó, la Disposició Addicional, 
la Disposició Addicional Primera del 87, assenyalant ta
xes de tipus zero a una serie de coses que a la Llei del 
87 ja bi eren, per tant, no fa falta repetir-les, si la LIei 
del 87 proclama que determinades actuacions, activitats 
de l'Administració de la Comunitat Autonoma tendran 
una taxa tipus zero, la Llei de. ~ressuposts de l'any 88 
no fa falta que ho ~orni dir, mentre no es derogui la 
de l'any 87, allo contibua. Les reformes del Reglament 
de Contractes de l'Estat que es fan, any per any a la 
Llei Pl-eSsup0stana, amb lina t~cnica que potser sigui 
dubtosa, potser sigui dubtosa sota el punt de vista de 
clarifica,ció nort!ta~iv~, pero que és una tecnica nor
~al i · de generalitzat ús a tates 1es administracions i 
a tates les 'L1eis de Pressuposts, que van ~viant i 
adaptant la normativa economica, le~ s~ves quanties, 
els imposts, etc., etc., una vegada que ho han fet, no 
fa falta que ho repeteixin cada any, perque sí no, cada 
any, la LIei de Pressupósts tendría qbilometres d'anne
xos. És a dir. hi ba, fins i tot, una pre-concepció en re
lació amb la Llei que juridicament, a mi, la veritat és 
que m'espanta. Que pass a, és que es pensa l'Executiu 
que cada any ba de repetir les prescripcions normati
ves, per exemple, amb les modificacions de la Llei de 
Taxes? Aixo no és cert. 

En proximes inter vencioDs, perque, segons tenc en
tes, l'ordre del debat ens permet successives interven
cions, parlarem de l'es tructura i de ¡'articulat de la 
Llei. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT; 
Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el 

Sr. J osep Alfonso i VilIanueva. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA; 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller, 

jo no entraré en el Pressupost, perque nosaltres hem 
presentat una esmena a la totalitat i alla discutirem a 
fons la nostra opinió sobre el seu Pressupost, que no 
és, evidentment, bona. 

Pero sí entraré en el que voste ens ba dit, perque 
per aixo és un torn accidental i per a aixo som aquí. 
Voste ens ha fet un discurs que m'ha fet la impressió, 
Sr. Conseller, i perdoni, que era perque no ens temés
sim de que anava el Pressupost. Ens ha estat 25 minuts 
fent una analisi economica internacional-nacional i un 
poquet local, que bi entrarem un segon, que, la veritat, 
l'havíem llegit, ja, perque nosaltres ens llegim la Memo
ria, l'havíem llegit abans, a l'evolució economica, pero 
també ens bem llegit la Memoria. Pero aqueixa analisi, 
que hem escoltat amb atenció, no ha entrat, resulta, ja 
que bi era hi podia entrar, en la crisi de la borsa que 
pot tenir conseqüencies importants per a la nostra eco
nomia. No es tractava que ens llegís el que sabíem, sinó 
donar una passeta més, ja que bi som. Fer l'analisi de 
Wall Street, de la borsa de Tokio, i així el Parlament 
hagués agafat un nivell realment e!evat. 

De totes maneres, una éosa sí ba quedat perfecta
ment clara d'aquesta analisi, es refereix logicament a 
les Illes, i és que el Govera de Coalició Popular, i en 
aquest cas és de Coalició Popular, perque així e3 deia, 
d'aquests quatre anys anteriors, ba dut una política eco
nómica petitona, pero una política economica absoluta
ment inúitl. S'han tirat 100 de milions de pessetes en 
subvencions, sense que hagi servit per a res, i voste ho 
ba dit. Sr. Conseller, no ho ba dit així, pero ho ha dit. 
La situació del cal($at, bavien d'actuar en el cal~at, és 
negativa, la ramaderia esta dins Mallorca, practicament, 
caient en no-res, el camp, l'agricultura ja no ho deim, 
hi ha un sector que s'esta salvant o n'esta sortint, que 
és bijuteria, pero tata l'actuació de subvencions en li
quidesa, de subvencions en indústria, l'únic pel qual 
deuen baver servit, és perque la construcció, que va 
absolutament molt bé, o el tunsme que va millor, va
gin millor, i, en canvi, els sectors tradicionals que van 
malament, continuln anant malament, milions i milions 
de pesetes tirats a la mar. Per tant, no ens hem de co
men~ar a queixar de no tenir doblers, quan els regalam, 
quan els mamo 

Jo no l'he entes en el tema de política ~conó i~, 
la ventat és que no l'he entes. La Constítució téserva 
la poUtica general économica a l'Esta!, no sabem i la 
política monetaria i fiscal a l'Estat, i el Tra9t;at amº I~ 
Comunitat Económica E'Uropea, 1in:Pta bas~t ~questes 
atribucions. Bé, no jo cree que vost~ proposila md~p~n
denda, no ho puc creure, pero si voste proposa la inde
pendencia, aquí no ens bi trobara, nosaltres varem 
votar la Constitució, i, de moment i per molts d'anys, 
volem que hi hagi una Constitució, aquesta Constitució, 
en aquest país. 

Peró vostes han fet 'política economica, evidentment 
que ban fet política economica, que és estirar les sub
vencions?, que és donar sis punts de .subvenció?, que 
és proposar un pla de reindustrialització?, que és propo
sar, que després no es fa res, pero, que és propasar que 
el sector turístic, ma de gegant, ajudi al pe titó ? Aixo 
és política económica, Sr. ConseIler, per tant, fan polí
tica economica. 1 és evident que no és Hlcil que vos tes 
es vagin queixant de, altra vegada, el nivell de servicis 
d'aquesta Comunitat Autonoma, etc., per que sistema
ticament es queixen, diuen que aquesta Comunitat Autó-
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noma té uns serveis tercermundistes? No tant, no tant, 
pero que té uns serveis deficients, i a quin tiren aquesta 
pedra?, si la tiren a qualcú, o és la constatació d'un fet? 
La impressió que ens fa és que tiren aquesta pedra a 
qualcú, i com sempre, com que sempre intenten pas
sar la confronta ció esquerra-dreta a Estat-Comunitats 
Autonomes, pareix que la pedrada va a l'Estat, Partit 
Socialista. Senyors meus, quaranta anys de govern de 
dretes, dictatorial, pero de Govern de dretes, amb cinc 
anys, per molt que es vulgui, no es milloren les infraes
tructures. Quaranta anys, com, que no ha estat de dre
tes? Ja em contara qui governava. Bé. Jo no he dit que 
vostes ho siguin, dictatorials, no, de dretes, sí. 

1 després diu que la Comunitat Autonoma no té 
disponibilitats. Vostes ho han dut, a aixo, Sr. Conseller. 
2.000 milions de disponibilitats, quin increment de per
sonal han tengut en quatre anys?, quin increment de 
despéses corrents han tingut en quatre anys?, com va
ren firmar el conveni de carreteres? Si és senzill, firman 
un conveni de carreteres, primer paga l'Estat, després, 
nosaltres. CIar que en aquest moment hem de pagar, 
aixo és com les lletres, si es firmen, s'han de pagar o 
es protesten. Aquesta vegada, vostes les volen protes
tar, perque ara volen un altre conveni per seguir incre
mentant la bolla aquesta. 

Sr. Conseller, de vegades, quan es xerra de més, o 
quan es xerra molt, i voste ha xerrat una hora, es diuen 
moltes coses que si les agafen tenen aquesta contra
partida, es contesten. Voste creu, Sr. Conseller, i aixo 
ja és una pregunta, que les transferencies s'han fet ma
lament, voste creu que quan es va negociar el cost efec
tiu, aquest cost efectiu era mal negociat, dolent, baix, 
que l'Administració de l'Estat va aficar un gol a la Co
munitat Autonoma. Pero, a qui va aficar aquest gol?, 
perque en aquella Comissió Mixta, que jo recordi, no 
hi havia més que el Govern de la Comunitat Autonoma, 
el Govern de Coalició Popular. Per tant, ja és que ens 
queixam per gust, és que som un poquet «masocas», 
vosU:s es queixen del que vostes han firmat, constant
mento 1 no vol dir aixo que no s'hagin de renegociar 
moltes coses, aixo és un altre tema, vostes negociaren 
malament, no sé per que, negociaren malament i con
tinuen negociant malament. 

De totes maneres, Sr. Conseller, hi ha un tema que 
és claríssim, no tenim doblers, aquesta Comunitat Auto
noma no té finan<;ament suficient, el Fons de Compen
sació Interterritorial, voste ho ha dit, repetesc les seves 
paraules, és baix cada vegada més, i resulta que ni eIs 
seus Pressuposts són capa<;os de gastar, resulta que en 
els Pressuposts del 1987, hi han sumat 5.000 milions de 
pessetes, 5.000 milions de pessetes, el 30 % de restes del 
86. Si són incapa¡;;os de gastar els doblers que tenen a 
la seva disposició, si són incapa.¡;;os d'invertir, d'invertir 
les previsions que fan els Pressuposts, per favor, no es 
oueixin. Esperem que qualque any, enguany, jo no sé 
si podrem esperar moltes coses més, puguin invertir el 
Que prevegi el Pressupost. Perque, sí li poden donar 
totes les notes, Sr. Conseller, pero aquesta és una reali
tat que ja ha vist aguest Parlament, la tornara a veure, 
i supos que fins al 87, la veura. Miri, li llegiré , Consig
nació inicial, estat d'execució, 15.670 milions. Modifica
cions de credit, 4.971». Són un parell de milions menys, 
poauets, 4.971. No vull entrar més en aquest estat d'exe
cució, perque és greu el que hi ha en aquest estat 
d'execució, Sr. Conseller. 

Aixo és molt greu políticament. Han estat sistema
ticament, l'any 84, el 50 % no invertit, l'any 85, el 50 % 

no invertit, l'any 86, encara no ho sabem, no tenim l'es 
tat d'execució exacte, 5.000 mil ion s transferits l'any 87 
Sr. Conseller, no ens queixem. 

En definitiva creim, Sr. Conseller, que és impres 
cindible fer política económica positiva per a aquesta 
Comunitat Autonoma, creim que és imprescindible dUl 
en aquest Parlament una discussió sobre finan~ament 
pero, sobretot, creim imprescindible, i aixo ho veurem 
després, que vostes ens duguin uns Pressuposts que el5 
puguem creure, que estiguin normalment ben fets, ja 
li han dit els errors que hi havia, i, en tercer lloc, que 
tenguin un caire, petitíssim, d'aquell progressisme que, 
qualque vegada, el President ha dit en aquesta tribuna. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Economia i Hisenda. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Alexandre For~ades i Juan): 

Sr. President. Sr. Serra, l'aItre dia vaig escoltar com 
a un company meu 1i deia que, digués el que digués, 
voste, en ja tenia la contestació preparada, varen ser 
paraules seves. Jo dic que voste, sigui qui sigui el Con
seller d'Economia i Hisenda o sigui qui sigui el que 
puja aquí, diu el mateix, o sigui que no ens deixa fer 
futur, ve aquí i es queixa d'una serie de coses com si 
haguessin de tornar a passar necessariament, si és que 
han passat. 

Molt breument, el tema de les sancions, jo no sa
bia per on anaven, al final he quedat molt tranquil, per
que si voste pensa que hi ha d'haver seguretat jurídica, 
la seguretat jurídica existira en absolut, i aleshores to
tes les sancions se sustenten i se sustentaran, aquestes 
que estan esmentades, sobre l'adequat suport legisIatiu. 

En el tema de personal, jo em reservo, com han 
dit altres persones, justificar el Capítol 1, pero li vull 
anticipar dues coses importants, sobretot perque és na
cionalista, aleshores, tal vegada ho fací malament. Pri
merament, l'Estat ha estat el primer que ha reconegut 
que ha negociat en malament les transferencíes i, ales
hores, des de día 10 de novembre del 1987, s'ha acon
seguit al Consen de Política Fiscal que l'Estat estigui 
pensant ja que ha incomplit un deIs articles més im
portants de la LOFCA, el de la limita ció de serveis, 
per tant, en aquest moment, tenim ja serioses reunions 
amb l'Estat, amb el Consell de Política Fiscal, a· ni~ell 
de tecnics, com a conseqüencia possiblement, de l'al
teració, de la composició del Consell de Política Fiscal, 
en que realment, ara, l'tstat s'ha tret una nova meto
dología per estudiar i per reconeixer que les Comuni
tats han estat cobrint, a costa de la seva lliure dispo
sició, uns servicis mínims, que poden ser del gust o 
no, de tots, pero que l'Estat, realment, no ho ha fet 
bé. 1 aixo crec que és molt important, és una passa 
més de la capacitat negociadora de les Comunitats Autó
nemes, i fonamentalment també, del dHtleg de l'Estat, 
que no tot el que fa l'Estat Central ho fa malament, 
moltes vegades he dit al Sr. Alfonso, en Comissió, que 
si a Madrid governassin eIs meus, també possiblement 

tendria problemes o els mateixos problemes. 1 d'inde
pendencia económica, tota. La Constitució l'hem vota
da afirmativament, no es preocupi per aixo. 

Aleshores, jo 1i vull ressaltar, Sr. Serra, perque 
jo crec que per a voste sera una bona notícia, que 
l'Estat esta reconsiderant si hem estat aplicant bé l'ar
ticle 15 de la LOFCA, i creim que no, aleshores l'Estat, 
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, aquest moment, negocia amb nosaltres una nova me
,ndolo¡;¡ia, de nivellació de servicis, en aquest moment 
~ ha ~ hagut una gran aportació de tres Comunitats, 
~'Andalusia, que feim feina junls. de Balears i d'Aragó, 
lue som els únics que hem arribat a temps, i fora de 
errnini, han aportat les altres Com unitats, uns estudis 
;omparatius, alla on es demostrara, 1'Estat ens dóna 
;al1xa, que realment dins les transferencies, per un error 
le metodología, per un problema de negociar, diguem, 
:1 gran amb el petit, hi pot haver hagut problemes. 
\.questa Comissió es va crear dia 10 de novembre del 
l7, i concretament el nus de la qüestió és el tema del 
lue diu l'Estat, serveis públics fonamentals, que creim 
lue r ealment no els ha cobert, i aixo va en detriment 
:le la nostra economia, de les Comunitats, i que, en pa
'aules acceptades, sembla que és una cosa excepcional 

no marginal. 
Després li donaré, dins el Capítol l, quan en par

em, les places noves que exactament crea el Govern, 
Jerque comprenc que voste ha fet un gran eSfOTI:f i 
-ealment ens hem d'asseure amb maquineta, per veu-
-e el que va d'una part a l'altra, per poder arribar a 
a conclusió de que és el nou que cream. 

Aquestes alteracions de Conseileries, jo crec que és, 
'onamentalment, que cada Conselleria té, en aquest mo
nent, una cosa important, que és que se l'ha pressu
Jostada, d'acord amb els objectius i les competencies 
lue tenia per a enguany. Així, la Conselleria d'Agricul
:ura, que vaste diu que baixa, sí- baixa, realment, si no 
10mogeneitzam, no baixa si homogenei:tzam. Pero, so
Jretot, el Conseller d'Agricultura va fixar com a objec
ju important, no sé si donat per sabut dins la memória, 
:¡ue s'estimava més aturar les inversions i fer un estudi 
iel que necessitaven les Illes per a enguany, i que per 
:1 aixo necessitava gent capacitada, i que després parla
:iem d'actuacions. I, en conseqüencia, s'ha donat aquest 
;;egell a aquesta Conselleria, aixÍ com a d'altres. 

L'Ordre de la Conselleria d'Hisenda, efectivament, 
~s un Ordre que li puc dir que en un sentit d'interpre
tació literal, gramatical, voste té raó, pero li he de dir, 
~n un sentit, diguem, d'interpretació tecnica o analogi
::a, jo mateix l'he interpretada per ser més dur, és a 
jir, jo crec que és més dur, he volgut donar transpa
rencia, dur les coses al 6, per la qual cosa, perque le~ 
~onselleries em permetin, hem de tenir la seguretat que 
l'equip d'intervenció ho acceptara en el seu moment, 
perque, com voste sap molt bé, si jo duc una cosa al 
5 quedo molt més fermat que si la tenc al 2. O sigui, 
s'ha fet en raó de racionalitat administrativa. 

No hem estat, diguem, tant flexibles com l'Estat 
que, per exemple, per aconseguir aquesta equiparació 
d'inversió-manteniment, ens du les xeringuetes de les 
vacunacions al 6, jo les xeringuetes de les vacunacions, 
no m'he atrevit a dur-les al 6, les he deixades al 2. 

M'ha parlat de superavit, aleshares, jo pens que el 
superavit l'hem de discutir dins l'estat d'execució, i hi 
ha un procediment previst a la Llei de Finances, creim 
que el complim. La Llei de Finances, ja m'ho va dir 
algú, que la Llei de Finances em fermava per davant 
i per darrera, per damunt i per davaIl, bé, estic dispo
sat a complir-la, les lleis es fan per complir-les, jo, en 
aquest moment, no sé si estic encara en un estat de 
gracia enfront del seu grup, pero estic fent tot el pos
sible per complir la Llei de Finances, «a rajatabla». És 
a dir, s'han de complir les Heis, i aleshores, la propia 
explotació o administració d'aquestes lleis, ens fara en-

trar en evidencia si hem de negociar, si hem de Hui
tar per millorar-la. 

Ha parlat el Sr. Quetglas d'un tema important, 
efectÍvament el tema de la transitorietat de la Llei. El 
preambul de la nova Llei de Pressuposts de l'Estat, 
crec que per primera vegada, ja incideix en aquest tema 
i confirma el que voste diu. És un tema que esta en 
discussió, concretament, jo vaig consultar, tenc els 
meus dubtes, vaig consultar, quan discutia amb el Sr. 
Almunia el tema del finanr;:ament, aleshores hi havia 
bastants de fiscalistes, mercantilistes i constitucionalis
tes que deien que, realment, la transitorietat era efec
tiva i d'aItres, que no. Jo em sotrnet, som molt respec
tuós amb les disposicions de l'Estat, de tipus tecnic, i 
per aquí anirem. 

Hi ha, dins la seva esmena, una referencia important 
al control financer, al control d'intervenció que fa re
ferencia a les subvencions, i després hi tornarem, el 
que li puc dir és que garantia de transparencia de con
trol democratíc, totes, i per favor, no hem de confon
dre que hi hagi uns excedents de tresoreria en un mo
ment determinat, amb unes possibilitats d'un any per 
l'altre. 

Sr. Quetglas, jo li vull dir que estic d'acord amb 
el que voste ha dit, quant a la configuració deIs adjec
tius, pero perque no paregui que és un acord de tipus 
circumstancial, li vull dir que quan jo he hagut de re
passar, perque, com voste pot comprendre, havia estat 
molts anys sense tocar temes d'aquest tipus, taules d'im-
put-output, .. _ ... _ .. _ ... . .... , no les havia tocades, temes 
macro-economics, pero sí rapidament aquest estiu, m'he 
centrat en veure els tractadistes moderns d'avui en dia, 
i, realment, hi ha tres temes que per a mi són capital s 
dins una hisenda pública, que és el primer gran pro
blema de l'assignació de recursos, un tema que real
ment esta molt ben resolt dins l'empresa privada, en
cara que després la decisió sigui d'un conselI d'admi
nistració, o sigui política, pero que, en definitiva, quau 
es prengui la decisió final tenguem unes dades que a 
l'ús que ara usam hi hagi la taxa interna de rendibili
tat, el valor actual net, etc., etc., el play-back, quan ar
ribam a estudiar dins les revistes tecniques, d'hisenda, 
com hem d'assignar aquests recursos escassos, partint 
d'aquesta gran realitat que diuen els econoroistes in
ternacionals, perque a Espanya no en tenim que diguin 
que realment no hi hagi una veritat social, cOlIl"una 
veritat física, han de ser més modestos els ecoz,iQn:Ustes, 
pero, sense cap dubte, hi pot haver una eficiencia so
cial important, si un acord, per exemple, aquí dins, 
aquest tema, realment, no hero tengut íemps de fer-ho. 
Es a dir que, amb independencia que Presidencia, que 
ha de ser Presidencia, que el tema estigui a Hisenda o 
a Presidencia, no hi entra, que hem de dir, bé, quins 
objectius polítics economics ens fixam i per aconseguir 
aquests objectius, quins projectes presentam, i veure 
realment, amb aquests projectes, quina rendibilitat so· 
ciologica, d'inversió, de creació podem fer. 

Aleshores, ja hem deixat dit que si s'aproven els 
Pressuposts, els nous Pressuposts, Sr. 'Quetglas, jo li 
dic que es comen<;aran el mes de gener o febrer, i es 
comenr,;aran aplicant les millors tf~cniques i lli~ons com 
les que he rebut dins la Comissió d'Hisenda i Finan
ces, que les he rebudes, n'he apres, jo procuraré pas
sar-les als meus i, aleshores, presentar a Presidencia, 
pcrque Presidencia decideixi els projectes que ha de 
fer, en relació als objectius que volem fer. 
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Pero, que hem fet, hem fet una labor, una labor 
modesta, que no hem deixat de ter aquest exercici, en
cara que sigui a posteriori, i aleshores hem dit, senyors, 
a veure, amb aquest Ordre, amb aquests Pressuposts, 
quina política economica podem fer. I aleshores jo, li 
repetiré al Sr. Alfonso, he intentat esmentar una pe
tita política re-equilibradora, que li tornaré a repetir, 
perque no m'ha entes, m'he expressat malament, i des
prés varem agafár el discurs del President recentment 
nomenat, o sigui que realment em vaig prendre la mo
lestia, primer planifica ció, que feim aquí, d'aquí a fi
nal d'any, i vaig agafar el discurs del President i vaig 
veure com el discurs del President, d'Investidura, po
dia tenir una cabuda dins els nostres Pressuposts, i, 
aleshores, vaig intentar, almanco, que al que s'havia 
compromes el President -jo no ,sé ara-, bé, vaig mi
rar si realment creavem bé els imposts i realment va
rem veure que en aquest moment no hem creat un sol 
impost més, de totes maneres, les coses han canviat i 
tenim UDS plantejaments que acatam absolutament, amb 
moH d;interes, la resolució del Parlament, que jo Ji 
VlJll' dir, amb tota sinceritat, jo des que vaíg entrar a , 
Economia i Hisenda vaig mirar si podía llevar algun 
impost, perque la Direcció General d'Hisenda depen de 
mi, i per deformació professional, una de les meves 
funcions és veure com tots els fets que passen en aques
ta Comunitat ens poden beneficiar o ens poden re-equi
librar, etc., etc., perque, com li deia, al principi, dins 
aquells tres principis que 1i esmentava, que és impor
tant per a un hisendista, li parlava, en un principi, que 
era el tema d'assignació de recursos, una assignació de 
recursos amb la qual hem d'arribar, almanco, a una 
eficiencia social, per posar-nos d'acord d'ana on volem 
anar. Usant les frases de Hayek o de Schumpeter, hem 
d'anar a un liberalisme, pero d'acord amb un evolucio
nisme biologic, tenint en compte que ens hem de dei
xar de romanticismes i anar donant passades sense 
rompre l'estatu quo per seguir, naturalment, a quin és 
aquest nou consens que vol la societat. I aquesta sera 
rúnica manera que l'home, animal, es pugui mantenir 
i subsistir, sobre l'evolució de les especies, d'aquesta 
manera. Aleshores, com a segon punt important d'un 
hisendista hi ha la facultat re distributiva i, en conse
qüencia, aquí vénen els imposts i me n'he preocupat 
i ho he estudiat. I un tercer punt molt important, mo
destament hi estic d'acord, és veure aquest equilibri 
estructural que tenim, com el volem, continuam igual, 
el canviam, etc., etc. I me n'he preocupat. I li he amo
llat aquest «rollo», únicament, perque vegi que és el 
que pens, no per dir-li, sí Sr. Quetglas, té la raó, sinó 
que m'he volgut comprometre, m'he volgut banyar per
que voste em pugui dir jo no vull dir aixo, volía dir 
una altra cosa, pero jo vull que sapiga com pensam. 

Naturalment, amb el poc temps que teníem, el que 
hem fet ha estat veure com podíem composar aquest 
puzzle. Aleshores, per exemple, el President ens parla
va del principi de subsidiareitat de l'Administració en 
materia economica, i aleshores, quan parlam de Capí
tol 4 i 7, que és una part de les esmenes, li demostra
rem com realment actuam d'una manera moderada, mo
derada en aquest tema. 

Intentaré demostrar com, realment, hem conten
gut la despesa corrent, perque hi ha hagut una cosa 
que no han esmentat les persones que ens havíen pre
cedít a voste i a mi en aquesta tribuna, i és que real
ment un deIs principis de contenció, encara que hi hagi 
increments, és que cada any gastam manco, i, en pro-

porció, cada any gastam manco, el que passa és que 
aixo no s'ha dit, í el que passa és que s'han d'in:entar 
analitzar els pressuposts amb més profunditat, amb 
més profunditat, perque, si no, tot sembla igual i hi 
ha coses que canvien. 

Sr. Alfonso, voste, en economia privada, que en sap 
molt, fa molt de temps que hi fa feina, etc., etc., si 
vos te fa unes inversions determinades, aquestes inver
sions li creen unes despeses de manteniment, unes 
amortítzacions, i voste diu, bé, jo crec que aixo sera 
un 5%, i voste enguany ha invertit lOO, a un 5%, i 
voste sap que cada any té 5 miliol1s de t ;o ' L'any 
que ve, fa 100 miJions més d'inversions, a l'empresa 
privada li sortiran 200 milions d'inversions, i 10 mi
Hans de manteniment, se Ji mantendra la proporció. 
Aquesta Comunitat ha estat invertint moltíssim i, ale s
hOT,'S, lógicament, el mira de oue aquí tal vega da hi pot 
haver «gato encerrado», com diuen els forasters, el mi
rac1e és que havent estat invertint com ha estat inver
tint, les despeses corrents, que aixo és el que fa sospi
tar al Sr. Serra, no hagin pujat amb més proporció, 
perque així com esta la comptabilitat pública, coro no 
facem el que fa l'Estat Esparryol que no comptabilitza 
ja en funció de la naturalesa, i a posta he dit les xe
ringues, Capítol 6, tot el que pot nou, Capítol 6, es 
rompe una proporció, i cada vegada més, davant una 
COIDunitat que inverteix, com que les inversions no són 
acumulatives, tenim un percentatge de despeses cor
rents més elevat. Aixo és així i aixo és una cosa d'a, 
b i c, Sr. Alfonso. 

Aleshores, ens hem mirat, per exemple, el proble
ma de l'estímul de la desocupació. Voste, Sr. Alfonso, 
insisteix moltíssim, que pareix que donam prectecs, 
vaja, aixo és una cosa que si la diu el Sr. Serra, li di-

o Tia, bé, és el «rollo» aquest que diu, pero que ha digui 
voste, li he de dir, em sap greu. Perque, que vol dir? 
Que totes aquestes subvencions que donam cada any, 
que tots aquests prectecs, que jo m'he permes, perque 
ja és la segona o la tercera vega da que m'ho diu, de 
prendre nota, que donam cada any, jo els deman per
dó, pero som una persona Que posa molt d'interes amb 
les coses, pero molt desordenat, i, per tant, jo vull es
mentar les xifres, perque són tremendes. Jo no sé si 
li tenc penjat al Sr. Serra o li tenc penjat a voste, pero 
(pausa). 

Nosaltres, realment, li podem demostrar que les 
subvencions conjuntes que hem donat, amb transparen
cia, a través de la Conselleria d'Economia i Hisenda, 
66 milions de pessetes, a través de Comer~ i IndústTia, 
230 milions de pessetes, Treball, 18 milions de pessetes, 
Agricultura, 58 milions de pessetes, Turisme, 40 mílions 
de pessetes, que han permes, sumat 373 milions i que 
han pogut millorar, subvencionar, abaratir 4.592 mi
Hons de pessetes de prestecs, aixo ha aconseguit, al
manco, mantenir 10.000 Ilocs de feina. Voste pot riure, 
jo, auan voste parlava, I'escoltava amb educació. Aixo 
és així i ha estat un suport permanent a la petita em
presa, a la mitjana empresa, que és la que en aques~~ 
moments, realment, ens pot dir el grau de satisfacclÜ 
que té amb aquests prestecs, que, la veritat, quan han 
vengut vostes, qualque vegada, a demanar-me que . pa
gui d tpidament, no h e tengut cap queixa de cap Dlpu
tat que vénen amb Uibertat per la Conselleria, de cap 
tinu de discreccionaUtat en r elació a aque ~ prest.ec.s. 
Qualcú ero diu, podría anticipar el pagamen~, podn~ 
pagar coro m és avÍat millor aquesta cooperativa , per 
mai, mai no he tengut aquest problema. 

-
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Sr. Alfonso, jo, realment, cree que he estat molt 
cIar en la política ecooomica, i jo li vull tornar a He
gír, perque voste ja m'ho va demanar, m'ho va dema
nar a la Comissió de Finances, quina política economi· 
ca pensen vosles aplicar?, jo no li vaig valer contestar, 
110 li va'ig voler contestar, perque no ti vaig valer do
nar la llibertat o l'avantatge, voste té més experi~ncia 
que no jo, i no ti vaig valer donar l'avantatge. L'altre 
cija m'ho va tornar a demanar, bé, jo ti tornaré a He
gir, en aquest moment, perque és important, perque 
és una cosa que bem fe , realment, jo cree que tecm
carnent, o sigui que no ha estat allb d 'eseriure per 
eseriure, sinó que hem rot, bé, endavant aquesta gestió, 
davant aquest maneig de 1'4, 1'32, d'aquesta massa mo
netaria, que podem fer, i, aleshores, jo li die i esta en 
els programes, que hi ha una relació, jo 1i he dit a 
voste, i li repetiré a la part que voste s'ha reservat 
com a seriosa de l'esmena, li dic que feim les anome
nades polítiques sectorials i re-equilibradores, amb me
sures d 'ordenació de sectors d'activitats concretes, que 
queden reflectides en el Pressupost, polítiques secto
rials que afecten els propis sectors o les 10calitzacions 
concretes en la materialització de les quals pot tenir o 
no tenir efectes pressupostaris, inversions directes, 
protecció a nivell legal, regulació, ordenació, localitza
ció, aquesta política social-democrata que vos tes diuen 
que feim, pero que realment esta aceeptada dins Euro
pa. Limes d 'actuació que vostes coneixen molt bé, per
que les hcm debatudes en aquesta Cambra. Suport als 
sectors indusnials de petites empreses que necessiten, 
per la seva propia iniciativa, afrontar des peses en de
terminades activitats, és a dir, que atacam a la petita 
empresa i li donam servicis de tot a110 que desborda la 
seva propia personalitat: imatge de marca, disseny de 
distribució, i defensa de competencies. Tenim actua
cions concretes per evitar que empreses de la nostra 
regió estiguin en dificultat davant les grans ajudes que 
reben altres regions. 

J per no al1argar-me, li diré, que del Fans de Com
pensació Interterritorial, Sr. Alfonso, nosaltres no hem 
perdut una pesseta, en canvi, l'Estat ha proposat una 
esmena, una rectificació de l'actual redacció del tema, 
perque hi ha un embul1 entre les Comunitats, entre 
totes les Comunitats, manco la Balear, no tenim cap 
problema amb el Fans, podem anar junts al Ministeri 
d'Economia, en canvi, l'Estat, amb una serie de Cornu
nitats, amb la majoria, i aixo ve de quatre o cinc anys, 
o sigui que ja es pot imaginar a quina es vol afavorir 
per arreglar l'embul1. Entre la seva part i la seva part, 
en aquest moment estan provocant una rectificació, 
de la normativa, precisament perque aquestes pessetes 
no es perdin, i nosaltres no n'hem perduda cap. 

J, Sr. Alfonso, a la liquidació dels Pressuposts, si 
Déu ho vol, ens trobarem. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Quetgles, voste em demana la paraula, per 

que? 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sr. President, simplement volia demanar de la seva 

benevolencia, uns minuts de replica al Consel1er, per 
equilibrar, simplement. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té voste els minuts, procuri ser curt, perque 

hi ha .. . 
Sr. Sebastia, voste té una esmena a la totalitat, 

aprofiti després, perque si no, no .. . Jo li deman, per 
favor, que aprofiti després. El Sr. Queglas no té es
mena a la totalitat. 

Té la paraula per a contrareplica. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes grades, Sr. President. Només un parell de 

precisions. Voste, Sr. Forcades, indubtablement, és una 
bellíssima persona i aixo ho va venir des de la tribuna 
alla, i sempre li reconeixerem, el que passa és que hi 
ha dues coses que m'astoren, de voste, i la primera 
són els seus dubtes jurídics. Vos te té uns dubtes ju
rídics sobre coses que, em pareix, que ja no en té nin
gú. Vos~e té un dubte jurídic sobre l'abast temporal 
de la Llei de Pressuposts, diu que hi ha gent que ha 
discuteix, jo encara no he conegut níngú que ha discu
teixi, o sigui que es discuteix que la tecnica, a través 
de la ~leí de Pressuposts es vagin fent autentiques 
correCClons severes de la legislació vigent, és una tec
nica discutida com a tal tecnica jurídica, pero ningú 
no discuteíx que una Llei de Pressuposts d'un any ten
gui un abast jurídic normatiu molt més enl1a de l'any 
de vigencia de les xifres del Pressupost. Aixo ja no ho 
discuteix ningú, vos te diu que sí, jo no veig ningú que 
ho discuteixi. De la mateixa manera que tampoe no 
conee ningú que discuteixi seriosament la compet~ncia 
d'aquesta Comunitat Autonoma i d'aquest Parlament 
per posar tributs propis. Jo cree que voste va confús, 
Sr. Consel1er, és a dir, el que diseuteix qualcú és que 
voste pugui posar tributs sobre materies que són com
petencies de tributs de l'Estat, voste no pot posar un 
impost sobre la renda, per entendre'ns, lbgicament, 
perque aixo és competencia estatal, pero sobre mate, 
ríes propies, voste pot posar els tributs que vulgui í 
no hi ha ningú que li ho discuteixi. 1 si hi ha un Se
cretari d'Estat que ha dit tal cosa, cosa que jo perso
nalment tenc els meus dubtes que un Secretari d'Estat 
mínimament informat pugui dir que la Comunitat 
Autonoma no pot posar tributs, és a dir, o s'ha e~tes 
malament o s'ha transcrit malament, pero, en qualsevol 
eas, no és autoritat suficient per a aquesta qüestió. 

Segona qüestó, voste ni m'ha respost ni m1lá :c;:on .. 
tradit, de la qual cosa li don les gracies en la mes~ 
que el que voste m'esta dient és que en la mevaetítiea 
als Pressuposts, tene tota la raó del món, molt bé, -gra,: 
cíes, jo ja sabia que tenia raó, pero la Seva constatació 
em reafirma en aquesta qüestió. 

1 una precisió a la seva concepció del principi de 
subsidiareltat, qüestió de la quaI en parlarem més tard, 
en analitzar eIs números i l'estructura deIs Capítols 
del Pressupost. Miri, una cosa és que l'Administració 
no faci allo que toca fer als altres, diguem-ne principi 
de subsidiare'itat, i una altra cosa és que els altres ,ha
gin de fer el que l'Administració no fa, que és el que 
passa en l'estructura d'aquest Pressupost. Ja en parla
rem, és a dir, vostes han passat una gran quantitat de 
Capítol 6 a Capítol 7, perque la política d'inversions la 
facin els altres, independentment d'aixo van pujant 
Capítol 1 i 2. Ja discutirem aquesta qüestió, pero el 
principi de subsidiareltat s'ha de posar en els seus 
justs termes i en funció d'unes competencies irrenim
ciables d'una Admjnistració que té unes obligacions 
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competencials per Estatut i per lleis, a les quals no 
pot, de cap manera, renunciar. 

Moltes gracies Sr. President. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Jo crec que igual que el Sr. Quet

glas ha tengut dret a una replica d'un debat que em 
pareix escassament pressupostari, pero que hi ha estat, 
nosaltres tenim una esmena de totalitat, pero el 
Sr. Quetglas també intervendra. És un minut, arnés, 
no he consumít l'altre temps, si té l'amabilitat, només 
per contestar dues puntualitzacions al Sr. Forcades. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Serra m'ha demanat la paraula també. Se

guí, Sr. Alfonso. 
_ Voste vol intervenir? 
té la paraula el Sr. Serra. 

EL. SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
, Sí, només per clarificar al Sr. Conseller el proble

ma que nosaltres avui hem dut aquí de la problematica 
de les sancions, que sobretot, segons nosaltres, afecten 
la Conselleria de Turisme, í pensam que també afecten 
la Oonselleria de Transports. Volem insistir en aquest 
tellla, em pareix, Sr. Conseller, que voste no I'ha entes 
excessivament bé, pero ens dóna la impressió que el 
Govern de la Comunitat Autonoma esta utilitzant fins 
a aquest moment, fins a hores d'ara, només una regla
mentació deIs anys 50-60 i ens trobam que hi ha hagut 
una sentencia del mes de febrer d'enguany del Tribu
nal Constitucional, que diu clarament que quan es trac
ta de competencies prnpies de la Comunitat Autonoma, 
via Estatut d'Autonomia, és a dir, una nova política i 
no la transferida per l'Estat, cal que les sancions 
tenguin la cobertura legal pertinent, és a dir, llei. Per 
tant, segons nosaltres, ens trobam davant una pres
sumpta iHegalitat, probablement hi haura causes que 
puguin anar al contenciós o que puguin arribar a alts 
tribunals de l'estat, i fins i tot una sentencia de la Sala 
de Mallorca, del Tribunal d'aquí, de l'any 82, que ha 
arribat ja als alts tribunals de l'Estat, ha estat dicta
minada a favor del Casino de Mallorca, contra una san
ció posada pel Delegat del Govern, Sr. BalIester, en 
aquell moment Aleshores, ens fa la impressió que hi 
ha un problema, que vostes no tenen els resorts 
jurídics, polítics suficients, sobretot en materia tu
rística, ConselIeria amb uns problemes gravissims 
d'inspeccions, decrets, lIeis, etc., i hem volgut dur el 
tema d'aquesta possible iHegalitat. Ens demanam i els 
demanarem a veure quina ha estat la realitat de la 
política sancionadora durant l'any 86 i l'any 87, é a dir, 
com han acabat tots aquests expedients, amb quines 
sancions i quines s'han arribat a cobrar, i, per altra 
banda, si vostes tenen algun contenciós, com el resol en, 
com el resoldran. Nosaltres sincerament pensam que 
tal com esta la legislació emanada del Govern de la 
Comunitat Autonoma en aqueta materia insistim, Tu
risme i tal vega da Transport, no entram a Sanitat i 
altres ConselIeries, perú sí aquestes dues, creim que 
estan amb uns problemes jurídics de primera magni
tud. I, en conseqüencia, creim que les previsions de 
sancions, al marge que creim que són molt baixes., 
creim que jurídicament poden tenir moIts de proble
mes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sí, dues contestacions molt rapides. 
Sr. Conseller, ha dit que ha guanyat 10.000 llocs de 

feina amb subvencions. On se sumen aquests 10.000 
llocs de feina, perque aquí, l'evolució economica de 
les Balears ens dóna que el sector industrial, que és 
aquí on vostes han fet feina, el sector industrial té 
l'any 84, 28.361 ocupats, el 85, ja feien política d'aquest 
tipus, 27.435, i el 86, 27.848, un volum d'atur de 3.127 
el 83, 4.542, el 86. On són aquests 10.000, continuen per
duts 10.000 llocs de feina, creu voste? Jo crec que no 
ha servit per a res, i totes les dades economiques de
mostren que no han servit per a res, bé, per a res, no, 
després ja ho veurem, pero que han servit per a qual
que cosa, com a mÍnim per subvencionar uns interes
sos, com va demostrar aquest Parlament, per fer una 
serie de negocis. En sis casos es va demostrar. 

El segon tema, el Fons de Compensació, és evident 
que són dos anys per invertir, pero si es queixen que 
no tenen doblers per invertir, per que els traspassen 
a dos -anys?, perque són projectes canviats en quanti
tat, sense embulls, pero projectes canviats en quanti
tat, voste ho sap tan bé com jo. 

1 en darrer terme, jo crec, Sr. Conseller, que voste 
no ha estat exacte amb el que ha dit. Diu que de ve
gades perd els papers i és desordenat. Bé, jo cree que 
en ai~o també ha estat desordenat. Miri, pressuposta
riament, l'article 26 del Capítol 2 que és manteniment 
d'inversions puja 18 milions de pessetes, no crec que 
aixn sigui una partida important com per dir que les 
inversions fetes, el manteniment puja molt. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Economia i Risen

da per tancar el debato 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

He dit i he mantengut i he afirmat que p:racies al 
nou sistema de comptabilitat d'estadístiques d'atur del 
Govern Central, molt criticat i que a mi em sembla 
molt bé, jo crec que aviat sabrem la realitat d'aquesta 
economia balear que crec que realment estam impor
tant atur d'altres regions, de forma molt important. 
He mantcgut, i és molt greu, el que voste ha dit de fer 
negocis. M'agradaria poder durar i conviure amb voste, 
perque r"'alment no em parlas del passat, em parlas del 
present, em parlas del que em meresc jo, i realment 
el que jo estic pagant, que estic pagant molt, tot és 
correcte, i és correcte i realment s'esta estimulant i 
ho veurem a moltíssimes petites empreses, que és un 
factor de política económica, ajudar a la petita i tal 
vegada a la mitjana empresa, que és el suport de la 
nostra economia, que és la que crea lIocs de treball. He 
dit mantengut. no creat. 1 he dit que realment hi ha 
una gran distorsió entre l'increment de la construcció 
i la davallada, que ha davallat, ha davallat l'atur, en un 
5'1. Crec que havia d'haver baixat més, per que nO 
ha baixat? Bé, ho discutirem, ho mirarem, crec que 
realment aixo són xifres de dret, que ha baixat, que és 
important, pero que, de fet, ha baixat molt més. 

1 voste parla de retards. Sr. Alfonso, hi ha coses 
que haurien de ser política d'estat, de Comunitat, d'es-
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.• :t coro el nostre, voste no eren que tal vegada 
aL peu 

, ta bé d - 1 . culpa nostre, pero m e vostes, que e sIstema 
I~r Irnioistració que tots hem estat promovent no ha 
[ aC d d d " t que sigui la causa e retar s que mem quant a 
~ dministraci6? :es a dir que, en aquest moment, hem 
,:tat entre tots, tal vegada, diferenLs, jo hauré de con
hncer al Sr. Sena que vull donar una passa impar
;nt d'atrecar-me a l'estat , sense que aixo vulgui ser 
lesdontrol, hem estat for~ant una administraci6 local, 
ncardinada en un sistema au"tonornic que bavia d/estar 
nés proxim a l'Estat, i que el Tribunal de Comptes és 
:1 que ens diu, procurar com mé aviat millar adaptar 
a teya adminlslració a ¡'Estat, i aixo ha Eet que 21mb 
¡resSuposts prorrogats, per exemple, realment, apa
'eo!ment, la xifra d'e.~ecució del pressupost hagi estat 
>ai: a, quan en realitat, en aquest moment en parlarem, 
)er justificar la deute, cada any ha estat molt més 
a:ossa del que vostes diuen i, enguany, no sé qui ho 
~a dit, cr ec que per primera vegada, liquidaré el pres
;upost en deficit, a no ser que, en ocasió de l'ordre de 
ancada , pugui realment deixar retratat a algun com
mny meu i ferIes coses, diguem, amb un cert equi
ibri. 

Gracies. 

3.L SR. PRESIDENT: 
Acabada aquesta primera part del debat, aquesta 

?residencia decreta una suspensió del PIe de deu mi
J.uts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Recomens;a la sessió. 
Fassam a debatre l'esmena a la totalitat del Pres

mpost, que implica devolució, registrada amb el núm. 
L321/87, presentada pel Grop Parlamentari Socialista. 

Per defensar l'esmena té la paraula, per part del 
3rop Parlamentari Socialista, el Diputat Sr. Josep Al
fonso i Villanueva. 

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

del Govern, Sr. Conseller d'Economia, el Partit Socia
Lista ha soHicitat la devolució dels seus Pressuposts, 
no solament perque projecten una política a la qual 
puguem donar suport, sinó tarobé i sobretot perque ni 
tan soIs reflecteixen els pocs aspectes que d'avan9 te
nia el discurs del President a la seva Investidura, ni 
a una serie d'intervencions que ha fet a aquest Parla
mento 

J!s sorprenent, senyors del Govero, que vo.,tes j 
que el seu Presid~nt sigui incapa<; de posar un Pressu
post el poc, sempre hi ha alguna cosa positiva, d'avan-
9at, progressista, que en aquesta mateixa Cambra han 
promes i que aquest poc, aquest avan~ no tengui un 
reflex pressupostari. 

Els Pressuposts, com vostes saben, senyors del Go
vem, han de ser la plasmació economica de la seva 
política, i aquests Pressuposts no són aixo si la seva 
política és la que diu el President quan parla a la tri
buna. 

Vostes, senyors del Govem, tots vostes, Sr. Presi
dent, exposen una teoria, i realitzen una praxis abso
lutament distinta. Són, com aquells mal capellans, que 
el poble dei a el'ells , que prediquen el que no creuen. 

Llegint el de juliol, voste, Sr. President, donava 
com a objectiu del Govern el segiient: la contenció de 

la despesa corrent de l'Adroinistració Pública i la im
plantació d'una racionalitat administrativa que simpli
fiqui els processos administratius, n'elimini les dupli
citats i, fins i tot, les multiplicitats. Se 'n recorda. 
I que ens presenta en aquests Pressuposts? Ho veu
remo La despesa de per sonal passa de 4.799 miEons a 
5.533 , 734 d'increment, un 15,70%. Aquest augment és 
greu per molt que el racionalitzem, l'bomegenei'tzem, 
i li donem totes les voltes que vulguin, perb recordin 
que aquesta inflació de pressupost s'ha d'incrementar 
amb la que varem tenir l'any passat, rany passat aug:
mentaven el 26 %. La suma de dos arrys suposa 1.730 
miEons en Capítol 1, un 45.50 %. La suma de la inflac
ció d'aquests dos anys suposa un 8,5%. I aixo es pro
dueix sense cap augment de competencies. 

Pero si aquest augment en les despeses de perso
nal, és greu, el tema de les despeses corrents, encara 
les supera, és difícil, pero les supera. Les dades són 
les segiients: el 88, 1.795 milions; el 87, 1.485; el 86, 
1.014 mílions . Increment des de rany 1986 a 1988, el 
77,12°/0 , quasi han doblat la despesa corrent. Aixo, 
Sr. President, no és contenció de la despesa pública no 
inversora, aixo és el ca mí més decidit cap al coHapse 
econcmic de la Comunitat Autonoma, i li he de dir 
així, és el camí decidit cap al coHapse economic de la 
Comunitat Autonoma. L'any que ve, l'altre, comens;a
rem a pagar el deute públic, la despesa obligada, que 
la despesa corrent ho sol ser, vostes han creat 600 o 
700 place s de funcionaris o laborals, s'acostara al 60% 
deIs Presuposts, és una cosa molt greu, i, com deia el 
Consdler de Turisme, que ara no hi és, d'aquÍ dos anys 
no es podra emetre més deute, d'aquÍ dos anys, aques
ta Ccmunitat Autonoma, si continuen per aquest ma
teix camÍ. estara coHapsada. 

El problema, com veuen, és altament preocupant, 
perque estam aficats, i se'n recorden, senyors del Go
vero, dins un altre procés, un procés que necessaria
ment ha d'augmentar la despesa pública, que és el pro
cés futur de transferencies als Consells, amb aquesta 
situació, es fara, en un any o en dos anvs. jmpo<:sible 
que es pugui fer una sola transferencia als Consells, si 
continuen augmentant el nombre de persones, sí conti
nuen incrementant molt per damunt de la inflacció la 
despesa corrent d'aquesta Comunitat Autonoma, el 
procés, mentre no hi hagi augments de competencies, 
i no n'hi ha hagudes, en aquests dosanys, el ptocés 
de transferencies als Consells quedara aturat, no eS 
podra dur a endavant. Es convertiran, coro defini~ la 
segona llei de Parkinson, voste ho sap, Sr. Conseller; 
en una .l!ran burocracia que es manté a ella mateixa. 

Ja de la segona part de les seves manifestacions, 
de simplificar el procés burocratic, em permeti dir-li 
que ho hem de prendre, quasi, com una broma, en 
aquests Pressuposts hi ha tres programes de Medi Am
bient, dos Directors Generals de Medí Amb-ient. El Go
vern té una Conselleria més, ha llevat competencies de 
cultura per donar-les a I'Adjunta de Presidencia, ha 
llevat compeH,ncies d'Interior, per donar-les a Adiunta 
de Presidencia, mantenen una Conselléria de Treball 
que voldríem, aquesta Legislatura, saber per que ser
veix, perqUe en els quatre anys anteriors no ho hem 
sabut, tenen 52 alts dlrrecs, no continuln simplificant 
així. perque la burocracia ens ofegara a tots. 

Peró, que prometen, endemés, a l'ambit economic, 
cultural, social de bcnestar? Tomarem al seu discurs, 
Sr. President. Em referesc, dei a fa pocs dies, als 
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sectors agrícola, industrial i de transport que han de 
beneficiar-se de la poderosa energia irradiada pel tu
risme, es tracta d'aixo, de plantejar un pacte intersec
torial perque el motor del turisme no continui girant 
tot sol, etc., de manera que el gegant do ni una ma al 
més petit. Pretenem que el sector productiu s'organit
zi, s'articllli de tal manera que sigui capa¡; d'accedir a 
aquesta demanda en condicions de rendibilitat. 

Quin reflex té aixo en els Pressuposts? Li he de 
dir clarament, no vull dir res, direm molt poc, i ho 
vpu~, m. Les ajudes a subvencions d'interessos s'incre
menten, i el sector turístic, el gegant, aquest que ha 
d'aiudar als altres, passa de 40 a 100 milions. Ens so;
pren que aquesta sigui l'ajuda que el sector turístIc 
ajudi als sectors agrícola i industrial. A part de la dis
cussió d'interessos que un día hauríem de tenir a fons 
i mirant totes les dades, perque resulta que, en certa 
situació, l'interes real, una vegada subvencionat per 
aquesta Comunitat Autonoma, pot arribar a ser nega
tiu, liD -he dít poc, a un senyor, a un cert interes, que 
subvencioni aquesta Comunitat Autonoma, al que reb 
el prestec d'interes real, li pot sortir negatiu, negatiu, 
no que pagui interes, que en cobri, 1i recoman, per 
aixo, els estudis que fan les Caixes d'Estalvis sobre l'e
voludó deIs tipus d'interes i l'anaIisi d'interessos reals. 
1 aÍJ(o és important, perque vol dir que es fa un gran 
negoci i que en turisme s'esta intentant afavorir el 
gran, s'afavoreix el gran en detriment del petit. 

1 quina és la seva actuació en política economica? 
La mateixa. Duen quatre anys igual. 1 encara el Con
seller, fa un moment, ens deia que havien ajudat a 
mantenir 10.000 110cs de feina, jo sUpOs, Sr. Conseller, 
que vosre no so pot creure, no s'ho creu, perque és una 
persona suficientment preparada que el que el que li 
diuen a les peticions de prestecs és ver, aixo no s'ho 
creu ni voste, ni s'ho creu ningú. 1 voste, que és una 
persona preparada, fa analisis, almanco el seu gabinet 
de l'evolució economíca del seu país, i resulta que l'any 
86, tenim un increment del producte interior brut del 
6,7% en servicis, d'un 6,2% en construcció, d'un 3,3, 
quina baixada, és important, en indústria, i d'un 2,5 en 
agricultura. On és l'activitat política d'aquestes sub
vencions? On és la projecció economica d'aquestes sub
vencions? Ningú mínimament seriós es capa\! de veure
les. Vostes s'entesten a fer aquesta política, i aixo, en 
la nostra opinió, o és una falta clara d'idees en actua
ció economica, el Conseller deia que no pot actuar, bé, 
no deu tenir idees per actuar, més que aquestes, en 
política economica, o és el manteniment d'uns certs 
compromissos que també n'hi ha, s'ha d'ajudar a la 
petita i mitjana empresa, encara que no ho necessitin, 
no ho ha dit ell, ho dic jo. 

Aquesta política segurament és rendible per qui la 
rep, per qui no és rendible és per la Comunitat Auto
noma. 

No han previst res, per molí que ho diguí el Pre
sident, no han previst res per a crea ció de cooperatives, 
no hi ha res per fomentar noves iniciatives empresa
rials, hi ha una empresa tímidament que s'ha consti
tuit de prom oció, pero quina activitat nova s'ha creat, 
quin projecte nou hi ha per fomentar aquestes activi
tats empresarials noves? Si haguessin llegit el nostre 
programa, haguessin llegit que feim una proposta, des
prés les copien les nostres propostes, ja ho sabem, el 
pacte cultural, l'empresa de promoció, una cosa que 
deia hotels d'empreses, i si ens ho haguessin demanat, 

els haguéssim explicat el que era. Aixo és una forma 
d'incentivar idees, idees, logicament és mal de fer in
centivar, de vegades, idees. 

Molt poca cosa per a política d'atur. Molt poc i 
mal enfocat el tema de l'artesania. Res per afavorir l'as
sociacionisme agrari. 1 moltes subvencions, moltes sub
vencions que, nosaltres ho deim absolutament conven
cuts. i no només som nosaltres, hi ha molta gent que 
ho diu conven¡;uda que economicament no duen, en 
economia global, a res. 

La política cultural. Sra. Consellera, jo crec que vos
te no és responsable d'aquests pressuposts. No és pos
sible que es continui amb la mateixa casta de política 
petita, enana, per entendre'ns, sense objectius globals, 
cobrint les mateixes petitíssimes parceHes que s'han 
vengut mantenint un any rera altre. Les necessitats cul
turals de la nostra Comunitat només es rossen. No s'en
tra a desenvolupar la política lingi'üstica de normalitza
ció. En aquest Parlament se n'ha parlat de normalitza
ció moltíssimes vegades, s'ha fet una llei, i quina do
tació pressupostaria?, que és que no sabem que s'han 
aprovat Resolucions i una Llei? El Pressupost, en nor
malització, és petitíssim. No es preveu, tampoc, el Pla 
d'Alfabetització, ja sabem que hi havia moltes reticen
cies a Coalició Popular per dur endavant aquest Pla 
d'Alfabetització, no es va comen~ar quan es va apro
var, ara tampoc no hi ha res en el Pressupost. No exis
teix pressupost en teatre popular, un teatre popular 
que arribi a tots els ciutadans. Quina política musical 
hi ha? És ver que el Pressupost encara no havia apro- J 

vat l'Orquestra Simfonica, el Parlament, pero n'havíem 
parlat moltes vegades, aquí, nosaltres havíem dut, du
rant tres anys, esmenes sobre l'Orquestra Simfonica, 
la Consellera, estic segur, que esta disposada que aques
ta Orquestra vagi endavant, pero en el Pressupost no 
hi és, i, aposta li deiem, que aixo són els Pressuposts 
continuistes de l'anterior Conseller. 

1 despres, que hi ha nou a Cultura, on és una po
lítica cultural de la ciencia? És que no pensen- que les 
aportacions científiques, la historia de la ciencia .és cul
tura? No hi ha res, en aquests Pressuposts, res, ni una 
pesseta, ni un programa obert, res. 

1 de les manifestacions cultural s d'avui, cinema, VÍ
deo, audio? Aixo també és cultura, que pensen fer? A 
mi és que em pareix que discutesc els mateixos pres
suposts que l'any 87 en Cultura, i, bé, ja és que has 
de dir totes les carencies i has d'entrar, aquests Pres
suposts de Cultura no es poden rebre per ningú. Un 
altre aspecte cultural que tampoc no es toca, Sra. Con
sellera, el mar, la cultura marinera d'aquestes illes. Han 
pensat que es pot fer, es pot comen~ar a crear un mu
seu de la mar? No ho han pensat. De ver que no no
més són continulstes, són uns mal s pressuposts en Cul
tura, i es lamenta, lamentam, el nostre grup, que sigui 
un continuisme deIs Pressuposts del Conseller actual 
Adjunt a Presidencia. Esperem que sigui possible, bé 
per devolució, bé per esmenes, donar-li una nova di
mensió, és molt difícil, pero ho intentarem. 

1 la política de qualitat de vida i de benestar so· 
cial? Aquí ja no hi ha pressuposts continuistes, can
viant xifres hi han fet una fotocopia. Inversions, car
reteres, ja esta. No és que estiguem en contra de car
reteres, pero és que no saben fer res més que carre
teres. 1 el problema d'enguany, el Conseller ho deia, el 
Conseller d'Economia, abans, sense voler, pero ho ha 
dit, és que hem de pagar el conveni, ara ens toca pa
gar a nosaltres el conveni de carreteres, ara ens comen-
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en a vencer les llet res del e?nveni de car reteres. 1 tot 
'una es va a pIarar a Madnd, moLL ben fet, nosaltres 
judarern aquesta plarada, pero p r imer , paguem , a pIo
':Ir a Madrid per un n ou conveni, a veure si podem 
lantenir la bicicleta en m.arxa eonstantment i no 
ai"u~s. perque s ' s'atU1'3, cauran. No és aquesta la 
oJ1tica, s'han de calcular f'inancerament qU'ines són les 
ossibilitats de la Comunitat Autol1oma i actuar en con
~qüencia. Ara ens vencen les iletres, ara ja no sabem 
oro les hem de pagar. 

política de vivenda. Al Sr. Conseller d'Ordenació del 
erritori, que té quasi el 40 % del Pressupost d'aques-
1 Comunitat Autonoma, no 1i interessen els Pressu
osts, no és aquí, pero li hem de dir que la política de 
ivenda és nuHa. El President ens deia que volia ges
,onar un pare de vivendes i destinar-ne la major quan
tat possible a les de lloguer, volía augmentar les no
es promocions per dedicar-les, en especial, a joves i 
gent de la tercera edat. 1 quins doblers nets hi de

iquen, a vivenda? S'ho ha mirat, Sr. Conseller? Ni un 
uro. Tot el programa d'IBAVI, tot el programa de la 
:onselleria de Vivenda, es financia amb les amortitza
ions, amb els lloguers, amb els pagaments que cobra 
1 Conselleria. 1 aixo, que podria ser una bona política 
'auto-finanr,:ament, amb una situació de quantitat su
[cient de vivendes de lloguer i de vivendes de nivell 
1itja en aquesta Comunitat rica, aixo no es pot per
letre, la Comunitat Autonoma no dedica una pesseta 
vivendes de lloguer, no dedica una pesseta al seu pro

rama de vivendes. Aixo no només ens fa vergonya, sinó 
ue creim que és absolutament nefasto 

1 en política d'aigües, quants de pobles no tenen 
igua corrent, quants de ciutadans en aquestes illes no 
oden disposar en el seu poble de c1avegueram, quants 
e pobles encara tiren les seves aigües brutes a tor
ents i a la mar? Sabem que les disponibilitats són po
ues, són escasses, pero, quina política han duta?, una 
'olítica de només atendre a aquells que ho demana
en. Falta, com ha fet Catalunya, i miri ni és del Par
[t Socialista, Catalunya ha fet un pla de prioritats, fa 
alta saber qui necesl>ita ja, avui, dema, unes certes 
wersions i no esperar que sigui l'Ajuntament, aquell 
ue pugui ho fara, el que no, no ho pot fer, que ens 
engui a demanar, posam el 50 '%, vostes posen el 50. 
'a falta prioritzar els escassos recursos economics. Vos
~s no ho fan. 

Parlar de medi ambient ja és parlar d'un caos. 
lo he dit abans. Directors Generals, programes, etc., 
mb tanta cosa, l'actuació economica, molt, molt escas
a. També ens deia el Sr. President que havien de com
'rar finques de valor ecologic, se'n recorda? 50 milions 
ompromessos, hi ha, no es devia referir a aixo el Sr. 
'resident. 

1 política social, política social de lluita contra la 
aarginació, droga-addictes, ajuda i tractament de la 
ub-normalitat, etc., és identica a l'anterior, i ja sé, Sr. 
:onseller, que té un pressupost important, ja sé que 
edica més del 6 %, sumant totes les partides, com diu 
:t Llei d'Acció Social, a acció social, ja ho sabem, hi 
urna Capítol 1, Capítol 2, etc., ho suma to1. Nosaltres 
reim que l'esperit de la Llei d'Acció Social no era pre
isament aquest, no era precisament, la discussió qua
i no la va entendre ningú, com voste sap, l'esperit era 
~ue l'acció en acció social fos, tal vegada no un 6, pero 
os important. 

Cree, en definitiva, senyors del Govern, Srs. Dipu
:lts, que hem donat una visió clara de les carencies d'a-

quest Pressupost. 1 no hem entrat en la seva mala pre
sentació tecnica, que ja l'ha recordada el Sr. Quetglas, 
amb la falta de documentació important, la falta de 
concordam;:a de dades -Sr. President, mig minut-, de 
dades d'execució, de programes d'entitat, no concorden 
les entitats amb el que esta pressupostat en el Pres
supost, etc., no, essent aixo important, la tecnica és 
important, i voste ho sap, creim que l'important, el ba
sic, és que les carencies polítiques d'aquest Pressupost 
són tan importants que nosaltres, el nostre Grup no 
el pot avalar. Vos tes ens demanen que l'avalem, nosal
tres no el podem avalar, perque fonamentalment, vol
dríem que el se'n tornas sin i ens el duguessin una al
tra vegada recollint els punts següents: unes despeses 
corrents més reduldes, que no posin en perill la con
timütat economica de la Comunitat Autonoma, una po
lítica economica que reflecteixi, com a mínim, i és po
quet, les intencions que es va dir al debat de turisme, 
que s'ajudi directament a la indústria, que s'actul en 
indústria i en agricultura, que s'actul econ~micament i 
no només amb subvencions, una política cultural ade
quada a la Comunitat Autonoma, no amb quantitat de 
petits programes, sinó amb una visió global, que es ti
gui aixo reflectit als Pressuposts, i, en definitiva, amb 
una política de benestar, de qualitat de vida, que pro
tegeixi el nostre entorn, ataqui decididament les caren
cies infraestructurals i lluiti de ban de ver contra els 
problemes d'aquesta societat nostra, que és molt rica, 
pero que té lacres socials molt importants, i des del 
seu Govern i des d'aquí hem de procurar suavitzar i 
guanyar. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Economia Hi-

senda. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Comem;aré pel 
darrer punt, únicament, perque es tic absolutament d'a
cord que soro una Comunitat que se'ns c reu molt ti'ca 
i que hi ha problemes. Aquests p roblemes són impor
tanfs, m 'hagués agradat rooltíssim que un estudi p .liO
posat, em pareix, pel Sr. Sena, ÚD estudi d'urgencia 
sobre la problematica social no hagués tocat a la meva 
Conselleria, perque cree que realmen t és un bOn 'eofo
cament de dir, bé, donada la distribució de renda do
nada la qualitat de vida, donada aquesta desviaci6 de 
la :enda promedia, quina és la sit l.1ació, que podein fer, 
que hem de fer? No m'ba toeat a mi, pero amb molt 
de gust bi par ticiparé. r estam d'acor d amb aixo, p'ero 
sempre, Sr. Alfonso, que jo tenc aquí un 1'34, un 2 %, 
~ 3 % , un 4, deIs 149.000 milions de pessetes. Ho pen,
SIn b é , perque tal vegada no exigim a aquest Govem 
les responsabilitat s que té amb el que hi h a transferit, 
efectivament, queixes, la sanitat. Tenim unes coses trans
meses, unes competencies de vacunacions, de control 
genetic, d'epidemologia, etc., etc., feim les coses més 
bé tecnicament, és cert que aquestes actuacions cien
tífiques que fa la Conselleria de Sanitat les vol com
prar Houston, les vol comprar Fidel Castro, les vol 
comprar el Govern de Madrid, les vol comprar ......... , 
sí o no? Averiguam-ho. 

És cert que la gent, quan va a Hisenda, esta més 
satisfeta o no?, és cert que la gent que va a Transport 
a renovar les targetes, esta més o manco satisfeta? Per 
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aquí podem fer feina i per aquí podem aprofundir, 
pero sempre amb modestia. És el que podem fer, i jo 
cree que aquí, cap Grup, no discutiria una analisi d'a
questa problematica i fins un altre objectiu per acon
seguir aquests resultats. Amb la resta, estic absoluta
ment en desacord i completament desencantat. 

Perque jo em pensava que quan voste em deia a 
l'esmena que constataven que, bé, almanco l'havíem lliu· 
rat en termini, aixó hagués fet que els miras amb més 
carinyo, amb més imaginació. Perque, cIar, un senyor 
que tampoc no té massa mitjans, pero si vol complir, el 
que fara, almanco, almanco, es presentar-ho com l'any 
passat i un poquet més, d'aquest poquet més, no sé si ho 
h?m amagat molt, aquests objectius que hi ha a la pagi
na 21, 25 i 26, que el Sr. Quetglas no ha trqbat, per exem
pIe, el tema, per exemple, de la distribució real per fun
cionalitat de l'Estat, que hem aportat per primera vega
da, ningú no ho ha comentat fins ara, és una aporta
ció perque sapiguen vos tes exactament com gastam els 
doplers. Tota la resta, ara em passa a l'inreves, o vos
te no ha llegit bé els pressuposts o jo no he entes l'es
mena. Aleshores, per si un cas, el que faré, sera seguir 
la seva esrnena. 

Aleshores, em perdoni, Sr. Serra, pero, en ares de 
la brevetat, intentaré acumular els temes comuns amb 
aquesta contestació, se~se que vulgui, realment, contes
tar-lí. 

Capítol 1. El Capítol 1 deIs Pressuposts de la CAIB 
per al 1987 va pujar 4.799 milions de pessetes, i repre
sentava un 30'63 % del Pressupost. El Projecte del 88 
au.gmenta a 5.533 i suposa un 33'56 del Pressupost. L'in
crement del 88 respecte del 87 és de 734.313.785 pesse
tes. Des d'aquí la tendencia a la baixa, voste m'acumu
la un anyen l'altre. Jo li die, usant els arguments que, 
per exemple, usa el Govem Central, que realment nos
al tres cada any gastam manco i anam per avall en per
centatge, pero amb xifres molt més importants que el 
Govern Central. Aixo s'ha de constatar. Pero anem a 
homogeneltzar, anem a comparar, i per homogene'itzar, 
el primer que hem de fer és restar d'aquesta quantitat 
el Parlament, si no, no homogene'ítzam, o sigui que, per 
coment;ar a homogene'itzar, hem de dir que hem de 
comparar les plantilles pressupostaries deIs dos exerci
cis, deixant de banda, per exemple, el personal even
tual, i considerant el que podem controlar. I anem, per 
exemple, a les places. 

Jo constat, Sr. Serra, en aquest moment, que nos
aItres només incrementam 125 places, i les hi intentaré 
raonar, una per una, 125 places, xifra que damunt la 
plantilla aprovada es mou sobre un 5 o un 6 % que 
realment, en un estat d'autonomia, sense serveis mí
nims, sense paquet complit, com diu l'Administració 
Central, creim que estimar un creixement del 5 o 6 %, 
sobretot per poder fer front amb personal de qualitat, 
amb noves Direccions Generals, és cert, les hi intenta
ré defensar, el proxim debat de transferencies, per no 
fer-les o per fer-les millors que abans, crec que és im
portant. 

D'on vénen aquestes places? És un poc complicat, 
pero és que hem de deixar una part i anar per que no 
hem homogene'itzat. Aquestes 125 places es distribuei
xen per Conselleries de la manera següent: Presidencia, 
35 places més, si bé s'ha d'assenyalar que s'ha vist afec
tada per les remodelacions administratives i rep 16 pla· 
ces - d'altres Conselleries, que estan dins les 35. A Tu
risme hi ha 11 places manco, ja que ha existit un es
talvi, a base de treballs que eren només de punta, que 

s'han fet amb eventuals, per no fer el que realment no 
hem de fer, cobrir excessivament la plantilla, 11 places 
manco. 25 places manco a la Conselleria d'Educació i 
Cultura, com a conseqüencia de l'esmentada estructu
ració, és a dir que realment la crea ció d'una Conselle
ria meya provoca un cert increment de plantilla perque 
no podem desmembrar una Secretaria General, una UGE 
i uns serveis comuns, pero realment, ha baixat 25 pla
ces que han passat a Adjunta a Presidencia, com diré. 
La Conselleria d'Economia i Hisenda té 9 places man
co. La Conselleria d'Agricultura en té 13 més, a causa 
de la revissió interna d'aquesta Conselleria, amb 
l'aprovació de la nova estructura organica. Funció PÚ
blica té 34 place s manco, abans de la Conselleria d'ln
terior, també a causa de la re-estructuració. Conselle
ria d'Obres Públiques, només augmenta 2 places. 36 
places més a la Conselleria de Sanitat, fonamentalment 
per a la potenciació deIs programes 18.03, Infancia, Jo
ventut i Marginació, i 18.05, Hospital Joan March. Una 
plat;a més a Treball i Transports, per refon;ar una tas
ca inspectora, amb la deguda cobertura, diguem, legis
lativa, i aquí ja li die, Sr. Serra, que realment no hem 
perdut cap tipus de recurs o de sentencia per legitima
ció, no record, ho miraré, ho investigaré, pero pens re
cordar que per falta de legitimaci6 no ho hem perdut. 
Una 'pla<;:a més, com he dit, a la Conselleria de Tre
ball. 4 places més a la Conselleria de Comen;, On hem 
creat, no sé si copiant el programa electoral, la Direc
ció General de Promoció Industrial, per fer front a 
aquesta, i li puc dir que qualsevol dia ens podem reu
nir amb el Conseller i amb el Director General de Co
men;:, per veure la quantitat d'idees i d'empreses no
ves que vénen aquí per voler-se instaBar i que es vé
nen estudiant a través d'aquesta empresa pública que 
hem creat, no sabia jo que vostes la plantejassin, mira 
per on m'he estudiat el programa del PSM, la veritat, 
em pareix molt creatiu, pero no m'he estudiat el seu 
programa, per tan, no sé si vostes havien proposat 
aquest programa o no. Bé. Naturalment, la Conselleria 
Adjunta a Presidencia en té 113 més corresponent a la 
posada en marxa de la nova secció pressupostaria, i 
al personal rebut d'altres ConseIleries, que així perto
ca assenyalar d'aquestes place s que 14 corresponen a 
Joventut i 53 al programa d'instaBacions de joventut. 
Després 125 places més en l'aspecte físic de plantilla 
que és un terme acunyat, almanco, a l'empresa pri
vada. 

Aspecte quantitatiu de Capítol 1 de despeses de per
sonal. Com deiem al principi, del total pressupostat, si 
volem homogeneltzar, que ascendia al 1987, a 4.799'5 
milions de pessetes, 1i hem de detreure les quantitats 
corresponents al Capítol del Parlament, que puja 1'11'6, 
perque així ho han justificat, pero que és un pressu
post que no afecta la meya gestió. O sigui que aqui 
hem de detreure 149'8 milions i el cost del personal la
boral eventual que correspon i el que és consignat al 
preceple 154 més la corresponent quota de la Segure
tat Social, suposant tot aixo un muntant total de 149'6 
milions de pessetes que hem de detreure en principio 
Per tant, el Capitol 1 pressupostat el 1987, que podríem 
anomenar aiustat, ja ens baixa a 4.500 milions de pes· 
setes. Dividida aquesta xifra entre el total de places 
pressupostades l'any 1986, obtenim un cost mitja de 2.'3~ 
pessetes/persona, podrem discutir qualque dia si aIXO 

és alt o baix, aixó surt així, cost, no ingressos. 
A la plantilla pressupostaria presentada el 1988, 

aixo és molt important, apareixen cobertes, no tenen 
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s a veure, Sr. Serra, amb les 125 places, 153 places 
re l' . . . ue figuraven com a vacants, a exerClCl antenor, per 
~ qua1 cosa, multiplicant aguest uÚInero de cost mit
'a j dividlnt-lo per 2, i vostes saben per que ho divi
~es(; per 2 i no per 4 o per t és a dir, mig any, ob
tenim la xifra de 182'07 milions de pessetes, la qual sí 
:odem considerar com un cost addicional de Capítol 1. 
~ixí mateix, considerant, sota l'aspecte quantitatiu, les 
l25 places de nova creació esmentades abans, que apa
'eixen al projecte del 1988, les quals, multiplicades pel 
:ost mitja, donen un total de 297'7 mílions de pesse-
eS. 

En resum, el que he anomenat pressupost ajustat 
987 de 4.500 milions de pessetes, li hem afegit 182 de 
,laces vacants cobertes, i 297 per l'apartat anterior, 
lssolint un total de 4.799 milions de pessetes, havent 
['incrementar aquesta quantia en el 4 % d'acord amb 
a normativa de l'Estat, i aixo suposa que passa a 6.178 
nilions de pessetes. Finalment, solament ens resta ho
Qogeneltzar, haver de sumar a aquesta xifra, la Secció 
2 del Parlament, és a dir, 167'8 mílions de pessetes, i 
1 cost de personal eventual, fíns i tot amb les quotes 
.e Seguretat Social, i l'ínerement de les retribucions 
'Alts Carrees, aquests ínerements que proposam, que 
ón 27'2 milions de pessetes, per assolir la xifra total 
ressupostada de 6.533 mílions de pessetes. 

En eonseqüencia, aquests 4.799'5 del pressupost del 
7, si li restam el Parlament, 149, si Ii restam la borsa 
ventual, 149, fa un cost mitja de 238 milions, de 2'38 
lilions, per 153 vacants cobertes de l'any passat di
idit per 2, ens dóna 197, més les 125 plaees noves, que 
~s reconeixem, que les justificam, per 2'38, total 4.969 
lilions de pessetes, més l'increment del 4 % ens va 
rribar a 6.633'8 mílions de pessetes. Explicat d'aques-
1 manera es compren perfectament quin és l'incre
lent, i ens deixam de demagogies. 

Capítol 2. Quan hem de revisar un estudi de Capí-
11 2, compra (k béns corrents i serveis, hem de re con
derar, una altra vegada, les re-estructuracions ad:ni
lstratives produldes l'any 1987, que han provocat una 
~distribució de credit dins el mateix pressupost amb 
crea ció d'una nova secció pressupostaria. D'aItra ban-

1, assenyalar, i aixo és molt important, aixo crec que 
; transparent, em creguin, que s'ha continuat amb l'es
Ir<;: de pressupostar les despeses segons la seva cor
'cta classificació, d'acord amb la seva n~turálesa, in
lPendentment d'una c1assificació econOmica, d'aques
s que realitzava l'AdniinistraCÍó Ceilt.:ral. Per exemple, 
.pítol 2, de l'Hospital Joan March, campanya sanita
'l., mantenimeD;t d'inversions, etc., etc., a l 'Estat va a; 
tpitol 6, les han mantengudes a Capital 2 per ser co
:rents amb l'any anterior, i perque creim que la in
rpretació de l'Ordre es for~ava . 

I aquí dic el mateix, insistesc, i die que no hi ha 
mílions de manteniment, ni hi ha cents de milions 

~ manteniment, agafi del 2 per amunt, del 02 per 
lunt. Aleshores, si en aquest moment, nosaItres man
lim Wla inversió alta, aImanco l'any passat, aquesta 
versió du en si uns costos de manteniment, unes ¡m
sicions, uns inclós personal, o el que sigui, i 
uesta Ínversió no s'acumula d'any en any, com passa 
.lDa empresa privada, en el balan~, logicament la ten
ncia forc;:osa i forr;ada sera que el Capitol 2, que les 
speses cOt'rents, fins i tot el personal, tendran ten
ucia a augmentar, i l'Estat, en aquest moment, té 
mtejat, amb la compatibilitat nova aquesta probte
ttica i, de moment, aconsella classificar les despeses 

no per naturalesa, sinó per intensitat economica, i a 
posta esta for~allt el que die, les xelinguetes, és UD 

exemple de la vacunació que la posa a Capítol 6, 
Analitzat aquest CapítoJ, s'ha d'indjcar que el pres

supost del 1987, la consignació destinada a Capitol 2, 
compra de béns i serveis, va ascendir a 1.472 miJions 
d pessetes, n el projecte del 1988, puja a 1.796. La 
diferimcia és de 323 roiUons de pessetes, el 21'98, una 
xifra, el 21 % . Analitzem aquest 21 %. Naturalment, s i 
tenim dret a un pollastre i ens en donen dos, sera el 
SO %, pero només dos pollastres a ¡'any, seran molt 
poe, Sr, Alfonso. Per anaützar aquest augment s'ha de 
tenir en compte, en primer lLoc, l'increment que podem 
considerar com a vegetat¡u, ens han ele reconeixer que 
el manco que podia pujar aquest capital era un rellis
cament del S %, i aquí ero posa al meu benefici 73 mi
lious de pessetes. No he fet pressupost sota zero, en 
conseqüf:mcia, quan Pací pressupost sota zero. 

En segon lloc, s'ha de concretar la resta de l'incre
ment amb les alteracions sortides en les segilents pre
visions pressupostaries, L'article 29, dotació per a nous 
serveis, ascendeix a 99 milions de pessetes, Dins la Co
missió d'Hisenda j Pressuposts vaig ser criticat pel 
Grup Socialista perque aquesta xifra era massa baixa. 
Dins el capitol 259, per a activitats específiques, per 
a coses concretes que aparei.'{en a! pressupost, s'incre
menten 80 mílions, i aixo ascendeix a 283, i afecta Cul
tura, Calanova, Poliesportiu Prínceps d'Espanya, SaÍti
tat, Infancia, Joventnt, marginació, centres de tercera 
edat, hospital Joan March, administra ció terr'torial, ac
tlvitats classificades, protecció civil, promoció d'activi
tats juvenils, activitats d'esplai, activitat d'estiu, etc., 
etc., concretes, amb cl.aredat i, a més, amb paraules 
que els sona que no tem'~m. 

El concepte 280, promoció i estudis ha experimen
tat un increment de 70 mílions de pessetes, increment 
que, per altra banda, ha estat suficientment detallat 
per l'institut responsable de les secCions pressuposta
ries. Jo volia fer mendó, aqtú, d'un tema que, 'luan J.o 
ero vaig llegir l'any passat les seves intervencions, deien 
faIta de correlació entre les memories deIs ConseUers 
i els Pressuposts, enguany hem pujat de to, diuen, fal
ta de coHaboració entre el discurs del President i, bé, 
almanco les memories han estat congruents i les per
sonades deIs Consellers explicant els· Pressuposts han 
estat en un tant per cent satisfactories per a la Comis
sió. 

Acabats els capítoIs 1 i 2, vull passar al capitol 4, 
de transferencies corrents que em diuen que no sé < pe}" 
on va. Aquí vull dir que aquest Capitol, que en princi
pi són 1.798 milions de pessetes, que pareix molt gros, 
parlam de 500 milions de pessetes; Concretem les xi
fres, per que 500 miliqns de pessetes? Perque d'aquests 
1.700, 1.200 corresponen a la Conselleria de Sanitat, es
tic content que vagin a Sanitat, perque l'acció sodal, 
pero concretament hem de saber que aquestes presta
dons són de caracter finalista, de caracter social i as
sistencial. D'altra banda, dins aquest capítol apareix al 
sub-concepte 4651, del sub-programa 32, els 126 milions 
dels Consells Insulars, aquest és uu tema que no va
ria, ho saben de sobra, que és el tema que correspon 
al df:lficit de ¡'impost general de trafic d'eropreses ele 
¡'any 80, que té el seus ingressos i les seves despeses. 
1 en quedam, aleshores, que hem desvirtuat aquesta 
xifra tan alta teninl en compte, a més que hem queda 
parlar de 63'5 milions de transferencia a corporacions 
locais, a empreses privades, 174, transferEmcies a famí-
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lics i institucions sense anim de lucre, 262 milions de 
pessetes, i d 'aquestes tr ansferencies, m és d'un SS % 
corres ponen a la Conselleria d 'Educació i Cultura, que 
es destinen, Srs. Diputats, a en senyament, a reciclat
ges, a promoci6 social, a música i dansa, a arts plas
tiques, a exposicioDS, a normalització, a lingüística, a 
promodó espor tiva, a esports, tal vegada amb quanti
tats petites, pero que hl són. 

A més a més, en aquest concepte apareixen parti
des importants per la deguda coordinació amb les cor
poracions locals. En materia d'urbanisme, 2 milions, 
control de normativa industrial, 2'15, administració ter-
ritorial, 1 milió, ......... , 3 milions¡ .. ... , .. " 1 milió, i pel 
que fa al cOllcepte 471, tran,sferencies corrents a em
preses, podero p¡:¡.r lar de 25 milions, de la Conselleria 
de Cultura, l,IDa altra vega da, normalització lingiüstica, 
8'5, i ' mili0-9s ; art dramatic, 2 milions, reciclatge i en
senyament, esport. 3 mi1iQns . No és qu e repeteixi el 
mateiX, és que s,6n co!¡es diferents. que ten en el m ateix 
DOQl, pe,W que són ~ altres programes. 52 milions¡ li
Dies de credit de la Conselleria d'E'conomia i IDsenda, 
q~ r@lcfi m~t jo. naturalment. és un tema que em 
per-metra s perar-m'e per superar, no les cotes del Sr. 
Alf~nso, qpé e~ pareixyn molt baixes, sin6 les cotes 
qJ,le & a p0~a,t el Govern els anys anteriors, que inten
taré super~, amb col;laboraci6 de tots els companys. 
41 miÍions de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, a 
través de 1'Institut mologic, Sanitat animal, 9'4 milions 
per a actuacions en materia de treball, 9'4 milions en 
linies de ·credit en el sector de treball, que no aniran 
a economia submergida, que és un tema que realment 
ens preocupa, perque si no no podrien ser de bens, i vull 
dir en aquest moment una cosa, i és que esta regulat per 
Decret, i no comprenc, Sr. Alfonso, com rapidament no 
ha entrat en el lloc que pertoca, la pertinent moció, o 
proposta o el que sigui que ningú no pot deixar de pa· 
gar almanco un 6 %, per tant, estam. aqui en deute, se· 
gons "oste, voste eos ha, no sé quina paraula usar per
que sigui una paraula moderna, no post-moderna, ens 
ha posat en tela de judiei que estam regalant de 6 a 
7, negatiu, 8 punts més, quan hi ha un Decret que cüu 
que ningú no podra deixar de pagar almanco el 6 per 
cent. lnvestigui, Sr. Alfonso, m'ajudi a millorar l'ad
ministració deIs fons públics, aixo esta per Decret, hi 
ha 32 milions per a l'esport, especialment per a l'esport 
federat, 20 milions per als sub-programes de recic1atge 
i llengua, 7'3 milions de la Conselleria d'Agricultura i 
Pesca per a l'ordenaCÍó i control en materia de pesca, 
i 80 milions per a la Conselleria de Comen; i Indústria, 
p er al Pla de Reindustrialització, per atendre la promo
ció comercial, i ens queden 3 milions per a protecció 
civil i 12 per a juvenils. 1 logicament hem presentat, és 
a dir, que realment veig que el Sr. Alfonso esta molt 
ben informat, efectivament, dins el pla de negociació, 
que vaig presentant, modestament , aniré a Madrid les 
vegades que facin falta, vaig presentant les propostes 
de conveni, logicament, a part de seguir el compliment 
del conveni general de carreteres , que no és així com 
voste diu, estam preparant el següent conveni, a veure 
si el podem fer, i, arnés, hem presentat un conveni nou 
del Pla de Reindustrialitació que realment, si va bé, ja 
tendrem, no es preocupi Sr. Serra, que si ens donen 
doblers per a la reindustrialització, podrem complir per
fectament els nostres programes. 

I vull anar, llavors, a operacions de capitals, que 
també són esmenes comunes, Capítols 6 i 7. L'objecció 
sobre una reducció de les operacions de capita1, és a 

dir, Capítols 6 i 7, de l'estat de despeses en aquest 
Projecte de Pressupost, jo l'he de rebutjar, si feim la 
comparació adequada, rebutjar absolutament, absoluta_ 
ment, naturalment, haurem d'homogene1tzar. En primer 
lloc, als 6.758 milions que suposen la suma deIs Capítols 
6 i 7 del Projecte de Pressupost, s'hi hauria de sumar la 
inversió en materia de viven da, que es realitzara a tra
vés de l'Institut Balear de Vivenda i que abans ho feiem 
a través de la Consellería. D'altra banda, de cap manera 
no es pot oblidar que lamentablement ens trobam amb 
una forta dependencia, en el moment de confeccionar 
els pressuposts, d'origen del fons o deIs ingressos; aIxí, 
per exemple, als pressuposts aprovats rany 1981, es va 
poder consignar, en el Capítol 1, de restat d'ingressos, 
és a dir, de transferencies de capital que ha de rebre la 
Comunitat i, per tant, destinades a finan~ar els nos tres 
capítols 6 i 7, la quantitat de 4.651 milions que indoIen 
988 milions del Fons de Compensació Interterritorial, 
mentre que a l'estat d'ingressos del projecte de Pressu
posts per a l'any 1988 s'hi han pogut incIoure només 
2.505 milions de pessetes, inelosos els 884, no els 988, 
ha baixat una altra vegada, del Fons, la qual cosa supo
sa que aquesta via té una finan~ació xifrada en 2.146 
milions de pessetes. De manera que si feim una serie 
de sumes i restes, llevant el que hem de llt;var i posant 
el que hem de posar, aquesta baixada homogeneitzada, 
si bé aritmeticament és així, quan s'homogeneitza, quan 
es planifica, se sol comparar, conceptes homogenis, no 
són com vostes diuen. 

El PSOE té, el Grup Parlamentari del Partit So
sialista Obrer Espanyol, ens diu que falta documenta
ció de determinades empreses. Jo, Sr. President, se
guesc l'esmena del PSOE, encara que no n'ha parlat, 
i li dic que la documentació que ha pogut trobar a fal
tar, és aquella que fa referencia a l'artic1e 67.2 de la 
LIei de Finances, sobre el p!,ograma d'actuació que fa 
referencia a l'empresa SEFOBASA, que dóna la casua
litat que és una empresa de serveis que no té inver
sions, i, a posta, no ho han presentat, de totes maneres, 
dema compareixera, i donara totes les explicacions, i 
vull posar de manifest, que aquest Conseller personal
ment, i em sap greu que no hi sigui en aquest moment, 
el President de la Comissió d'Economia i Pressuposts, 
perdó, es tic content, voste sempre hi és, és complidor, 
he dit que em sabia greu, que tot el que m'han dema
nat jo ho he intentat aportar, els balan~os, fins i tot 
ha vengut l'Interventor, s'ha posat a la seva disposició , 
hem canviat, tot el que vostes han demanat ha estat a 
la seva disposició. Les xifres no són reals, diu el Sr. 
Alfonso, o diu el PSOE o diu l'esmena del Partit Socia· 
lista, bé, senyors, les xifres són reals, jo li puc dir que 
no tenim partida doble, pero tenim comptabilitat pú
blica i les xifres són més que reals , I aixo ho vull enca
denar amb aquest tema que a voste li agrada tant, que 
canviam les t erminologies , que no feim les coses ben 
fetes, jo, Sr. Alfonso, supos que amb aquesta observa
ció em fa referencia al concepte de compromís de des
p esa, que pareix un estat d'execució i que es va adjun
tar al projecte de pressuposts, respecte d'aixo, jo li 
vull assenyalar el següent, L'estat d'execució presentat, 
a la documentació, correspon a un informe standart 
d'ús ge,oeralitzat i és el que s'adjuntava al projecte 
d'anys anteriors, per ser d'una major i millor compren
sió per a qualsevol persona. No és cert que no s'adap ti 
a la LIei de Finances, ja que la comptabHitat, si se
gueixen la nostra comptabilitat, se segueixen totes les 
fases comptabJes, r-a-d-o-p, i l'únic que fa el concepte 
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de compromís de despesa, és agrupar totes les fases. 
prova de] que bem dit abans és que la sollicitud pre
sentada, fe La, pel President de la Comissi6 d'Economia 
j lIisenda, se ti va lliurar un estat perfec.ament deta
Ila l per a totes j cadascuna de les fases comptables, i 
ens varem posar a la seva disposició per a qualsevol 
aclariment complementario 

M'ha parlat del deute molt per damunt, li agraesc, 
és un tema que realment voste dins aquest tutelatge 
que em fa em diu, fes deute, no et preocupis, fes les 
¿eses ben fetes, supbs que voste pensaria, que les fa
ríem com vostes, hem fet deute i, aleshores , bé, diu, 
que el deute només serveix per cobrir l'augment de la 
despesa corrent, i no l'augment de la inversió. La pre
visió de 2.000 mílions de pessetes per a endeutament 
díns l'exercici del 1988, únicament es destina a finan
c;:ament de despesa de capital, i aixo a tenor del se
güent: el total de les operacions de capital, aixo és, 
la suma del Capítol 6 de l'estat de despeses del Pro
jecte de Pressupost ascendeíx a 6.758 mílions de pesse· 
tes, mentre que el capítol 7, d'estat d'ingressos, és a 
dír, transferencies de capital, que han de rebre a la 
Comunitat Autonoma suposa; únicament, 2.505 milions 
de pessetes, es produeixen, per tant, unes diferencies 
de 4.253 milions de pessetes que, segons la nostra opi
nió, és un clau indicatiu de l'esfon; d'aquesta Adminis
tració per aconseguir un elevat nivell d'inversió. Per
que, Sr. Alfonso, voste sap que amb el que diu l'estat, 
finan¡;ament incondicionat, a nosaltres, que ens tocaren 
193 mílions més de la pedrea, aquí no hi ha inversió 
nova. Dos, concretament si ens fixam a l'article 7, d'in
versions reals directes a realitzar, veim que front a un 
total de 5.666 mílions d'inversió, únicament tendríem 
finan<;:ament per un import de 1.350 mílions en conveni 
del MOPU i 1.884 pel Fons, un total de 234 mílions, ens 
trobam, per tant amb un diferencial de 3.432 milions 
el qual es financia per la via d'endeutament. 1 parlaria 
de fons de lliure disposició, que n'hem trobat algun, 
1.432 mílions de pessetes. 

Respecte al que és per a voste l'esmena, que no 
feim referencia a la problematica social, esportiva, cultu
ral, ambiental, aixo que ha explicat voste tan bé fa un 
moment, jo li vull dir el següent, és a dir, li esmentaré, 
em botaré el programa, perque seria llarg, . arquitectura 
i patrimoni, no diré el programa, perque, el subprogra
ma diré, per veure si realment aprenim a llegir bé els 
pressuposts. Arquitectura i patrimoni, 11.05.03, 29 mi
lions de pessetes~ Consell Economico-Laboral, 2 milions 
de pessetes. Residfmcies Socials, 12.04.0, 115 mílions de 
pessetes. Escola Internacional d'Hostaleria, 12.05,20 mi
lions de pessetes. Recilatge Professorat, 52 mílions de 
pessetes. Patrimoni Arqueologic, 13.03.00, 145. Música i 
dansa, 13.04, 2 milions. Promocions Socials, 13.04, 52 mi
lions. Arts Plastiques i exposicions, 13.04.05, 46 mílions. 
Llibre promoció, subprograma 13.04.09, 27 milions. Pro
moció a associacions cultural s i corporacions locals, 
13.04.10, 25 mílions. Normalització lingüística, subpro
grama 13.04.03, 50 milions. Restaurado monumental ar
quitectonica, 13.04, 85 milions. Arxiu de Palma, 25 mi
lions. Biblioteca de Maó, 13 milions. Centre Social de 
Manacor, 10 mílions. Centre Social d'Inca, 10 milions. 
Museu de Mallorca, 47 milions. Biblioteca de Palma, 24 
mílions. Museu d'Eivissa, 29 mílions. Museu de Menor
ca, 13 mílions. Conservatori de Música, 108 mílions. Fo
noteques, 4 milions. Llotja, 1'9. Casa de Cultura, 8'3. 
Promoció Esportiva, 97'5. Esport Escolar, 15'5. Institut 
Balear d'Esports, 12 milions, Esport Federatiu, 30 mi-

lions. Equipaments esportius, programa 13.06.05, 55 mi
lions. Esport d'oci, 13.06.07, 18 milions. Poliesportiu 
Prínceps d'Espanya, 54 mílions. Estudis Balearics, 108 
mílions. Promoció de la salut, 242 mílions. Serveis ter
ritorials i control sanitari, programa 18.02.02, 659 mi
lions. Serveis de Salut, 88 milions. Bane eomunitari de 
transfusions, 150 milions. Serveis socials i prcstacions 
assistencials, programa 18.03.01, 1.222 milions. Assis
tencia infantil, 85 mílions. Centre d'atenció a tercera 
edat, 60 milions. Atenció a disminults, 6 milions. Ser
veis territorials de consum, 61 mílions. Hospital 
Joan Marc, 388 milions. Protecció civil, 30 mílions. 
Activitats juvenils, 64 mUions. Esbargiment juvenil, 
8 milions. Aetivitats d'estiu, 13 milions. Centres 
d'informació a la joventut, 8 milions. Investigació 
juvenil, 4 milions. InstaHacions juveníls, alberg, 
campament d'Alcúdia, etc., 1617, 11 mílions. Oficina 
d'Informació juvenil, 4 milions. Alberg Platja de Palma, 
21 mílions. Oficina d'Informació Juvenil, 4 milions. Cen
tre Torre d'Es Ganxo. Alberg Platja de Palma, 1'5. Al
berg Platja de Palma, 21'2. Alberg Cala Jondal, 15'8. 
Campament La Victoria, 21 '6. El medi ambient, que en 
parlarem a part, tres programes djferents, administrats 
per Conselleries diferents amb objectius diferents, 300 
milions, rural, 120, medi ambient, i energia i medi am
bient d'Indústria, 75 milions de pessetes. 

Pel que fa a l'afirmació continguda que JIa repetit 
a l'esmena de totalitat, presentada pel Grup Socialista, 
que diu que en materia económica, l'actuació es limita 
a subvencionar interessos amb un resultat discutible, 
tal i com s'afirma a la moció, no puc fer res més que 
manifestar la meva sorpresa, ja que fa la impressió que 
l'esmentat Grup de l'oposició, en no haver sabut inter- . 
pretar els documents presupostaris que ha tingut, 
al seu abast, per millorar-los, o ha fet una interpre
tació radicalment diferent a la nostra, per usar el llen
guatge que més es mereix aquesta Cambra, la qual cosa 
li vull recordar que ascendeix, tota la part que fa re
ferencia a suport economic, a més de 6.900 mílions de 
pessetes. Pero ja que s'ha esmentat la línia de subven
cions, els interessos crediticis, he de dir, i no sense 
orgull, que aquest Govern realitza una política que ba 
aconseguit mantenir 10.000 llocs de treball anuals, gra
cies a aquestes línies, pero, a més a més, s'ha aeonse
guit la creació d'un 10 % de noves places laborals so
bre les que ja existeixen a més de 2.000 empreses, han 
actuat 2.000 empreses, apliquen la llei de ............... , .. , ' 
un 5 % d'excedent, un 5 % de 90, enmig, entre el 30 i 
el 70, la resta. 

S'ha d'assenyalar també que durant aquest any, 
hem incorporat aquestes línies al sector agro-pecuari i 
de transports, davant la demanda que tenien aquests 
credits. L'estalvi i els costos financers per a la petita 
i mitjana empresa que aixo ha suposat és més que no
table, per tant, no podem acusar les línies de credit 
del resultat discutible, Sr. Alfonso, com vostr::s fan, sinó 
que tampoc no estan vostes, senyors socialistes, encer
tats quan parlen que les dades economiques de la nos
tra Comunitat no van bé, ja que realment, jo pens que 
el Govern, almanco, ha creat un sentiment dins la Co
munitat que deixa fer, naturalment, els pares de famí
lia, a les persones que van amb bona fé i d'aquesta 
manera l'empresari, la persona es mou lliurement i 
crea riquesa, i aquest 7 % hi és, és a dir, que sigui un 
3, ja ens pegaran fort. 

El cas és que la nostra política no soIs és encer
tada, sinó que ha estat avalada i consolidada a través 
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de les urnes, perque realment la petita empresa i la 
gran empresa, francament, p arlo de les urnes, em per
donin que parl1 de les urnes, perque realment és una 
prova objectiva deis resultats, pero pareix que els ín
dexs que feim, p erque farem moltes enquestes, amb el 
seu pennis, a veure si la gent esta contenta de sanitat, 
si esta contenta de pagar els imposts. Alesbores, els 
vull dir que aquests 6.800 de despeses, els podem divi
dir en programes, que presta tam bé a eropreses i acLi
vitats tur ístiques, hi van 173; a promoció turística, 476; 
a analisi est lUcturals, 221; actuacions de foment econo
mic, 61; relacions amb la Comunitat Económica, 4 mi
lions; djvulgació i assistencia. agrar ia, 82 milions, d 'a
questes idees que diu voste> de diTfulgació i assistencia; 
or denació pesquera 1'64; roillora del roedi rural, 300 
milicms; comunicació estadística agraria, 81 milions; re
fo:rma agraria, 194; prodtlcció i sanitat vegetal, idees 
noves, i animal, 105 i 93. Em bot el de les carreteres. 
Parts i litoral, 162; transports, 59; al Pla de Reindus
trmlització n'hi van 467, jo cree que en podríem fer 
m9lt més amb 1.500, pero cree que en farem molts. A 
energía, indústria i mines, 281; a artesania, 9; a re
formes d'estructura i promoció cOInercial, 113; a es
tadística, 37, etc., etc., 6.800 milions de pessetes. 

1 al final ens ha fet una serie de comentaris, amb 
molt bona retorica, sobre el tema del medi ambiento 
La problematica del medi ambient a les Illes Balears 
és considerable, per aquest Govern Balear, amb una 
importancia, la que mereix, si no Ji haguéssim donat 
importancia, ens criticarien, justament ara, per fer-ho 
millor, li donam molta importancia, i l'hem dividida per 
especialitats. Hem produit una ampliació de les dota
cions, de l'ordre d'un 66 %, amb fons propis de la 
CAIB. No és cert tampoc, o el GlUp Socialista no comp
ta amb la interpretació pressupostaria adient, quan afir
ma que la política del Govern, entre cometes, tan im
portant, que es presenten tres programes distints, Obres 
Públiques, Agricultura i Indústria. No és aquesta la 
qüestió, el Govern no presenta tres programes diferents, 
sinó que el programa, i jo crec que esta cIar, dins el 
mal fet que esta tot, segons voste, és executat per tres 
departaments, cadascun a la seva manera i logicament 
coordinats, pero és que, a més, si vostes fan un sen
zill caIcul addicional, observaran que sumant aquests 
tres departaments esmentats, pel que fa referencia a 
actuacions en materia de defensa de l'entorn vital, 
aquesta muntada, aquesta arribada als Pressuposts ac
tuals del 1987, un total de 432'2 milions, mentre que, per 
a l'any 88, en tenim prevists 189'9, pareix que baixam, 
en principi, sembla que hero redult les nostres dotacions , 
ido bé, aixo no és com sembla. 1 m'explicaré, les dota
cions previstes al Pressupost del 1987 incIolen, les per
sones que varen anar a Madrid a negociar amb la Co
missió de Transferencies l'any passat ho recordaran, 
318 milions corresponents a r epoblació forestal, que en 
un principi es destinaven a pal-liar els efectes del foc 
sobre els nostres boscos i, per tant, evitar la progressi· 
va desertització de les nostres illes, i ara va m és bé, 
millar, perque aquesta quantitat correspon al famós pac
te de cavallers del qual Madrid. el Govern Socialista, 
no solament no ha complit els convenis que va prome
tre, sinó que tampoc no hem rebut una pesseta d'aquest 
convenio 

1, per posar punt final, jo, Sr. Alfonso, m'he per
m és, ha he dit abans, agafar el discurs del President, el 
vaig agafar dia 23 odia 24 de juliol, que va ser un dia 
que vaig fer moltes coses, i vaig posar en marxa, i ales-

hores jo li podria dir, concretament, que punt per punt, 
punt per punt, jo es tic trobant les partides correspo
nents als Pressuposts, i no és que vulgui ficar-me a 
l'altura del debat, només com a modest Conseller d'Eco
nomia i Hisenda dir-li, bé, per fer anar la desocupació, 
r ealment, si vostes miren la inversió pública, hi ha qua
si 5.700 milions d'inversió directa O indirecta. Suport a 
la iniciativa empresarial, que és un punt del discurs, 
línies de credit, pla de reindustrialització, seguretat ciu
tadana, em pareix que n'hem parlat prou, política edu
cativa, crec que un tema que hem fet molt bé, que 
vostes no han discutit i els ho agraesc, és el tema de 
la Universitat, cree que la Universitat ha estat un bon 
punt de referencia d'aquesta Cambra, educativa i cultu
ral, i ens hem atracat i en aquest moment estic gestio
nant el credit que vostes varen pactar l'any passat, 
lliurant 100, 200 milions, 400 mílions per a la Universi
tat. L'Escola Universitaria de Turisme també és un feto 
La potenciació del ciutada a la vida cultural, a la vida 
teatral, museus, arxius, recuperar i conservar el patri
moni cultural, arqueologia, terrestre, cataleg i inventa
ri de carnpanyes arqueologiques, noves biblioteques, su
port a iniciatives culturals, 22 milions de pessetes, 58 
a subvencions, 101 a inversions directes, etc., etc., InS

titut balear de música, tot aixo amb partid es pressupos
taries, no els llegiré, institut balear del llibre, tot aixo, 
estic seguint el discurs del President com a cosa meva, 
ningú no m'havia dit que ho fes, en ti, és una simple 
m esura de planificaci? Normalització liogilistica, 50 roi
lions, política esportiva, 43 milions, 55 milions, política 
sanHaria, 461 milions per posar al día l'area sanitaria 
assistencial de les nostres competencies, que és alla on 
em fan demanar moltes responsabilitats. Vivenda, 40 
milions per un costat, 40 milions per l'altre, l'IBA VI, ja 
en parlarem. Medi ambient, ho he dit abans, ports, car
reteres, política turística, etc., etc. 

1 ara vu11 acabar parlant de simplificació de pro· 
cessos. Sr. Alfonso, voste sap que a110 de cap a una 
administració agil, racional, rapida i propera al ciuta
da, no és al Pressupost, és com a conseqüencia, d'una 
serie d'estudis que es fan, en coHaboració amb totes 
les Conselleries, amb uns objectius, amb una planifica
ció que s'ha fixat per a ¡'any 1988, 89, 90, no amb :1mim 
de durar, sinó que coro diu també el President, Sr . Fe
lipe González, els plans, en discursos electorals en fan 
per a quatre anys, no es fan per a un any . 1 aleshores 
h em seleccionat una serie de processos, que creim que 
tenen una correlació directa per l'exit d'aquesta sim
plificació. Que són tot un pr océs qu e té ja el seu pro
pietari de normalització de textos, d 'empacatament de 
textos, de gestió de documentació, de millorament de 
textos. El tema de comptabilitat de despeses, hem po
gut comprovar que el SO o el 60 % de feina de les Con
selleries, és feina per a la Conselleria d'Economia i Hi
senda, aixo és desproporcionat, senyors. Aleshores, pen
sam que dins l'any 1988, es comptabilitzara de forma 
descentralitzada a cada Conselleria, el mes de mart; , 
nornés a través de pantalla, el mes d'octubre, pantalla 
i creant el rnateix docmnent comptable, amb la qual 
cosa, crec que donarem una passa m ol t impor tan t. S'ha 
parlat de coses manco importants, com comunicacions 
úniques, bases ele dades úniques, etc., etc., amb aixo, 
l"ealment, quan vulguin, tendr an noticia, perque nosal
t res, a iniciativa nostra, la durem. Aixo és el que nos' 
al tres creim que és una simplificació administrativa, 
que és una equilibració, i no el que voste ha dit. 

Moltes gracies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Segons el Reglament, Sr. Conseller, voste té tot el 

teOlpS que vulgui per intervenir, pero el Reglament 
dóna la facultat al Presiden l per ordenar els debats. Jo 

arnés Ji vull cUr que esta m discu tint una esmena a la 
~oLalitat, i 110 els Pressuposts, que ten~¡-a opo~·tLm i tat ,~e 
di cutjr els Pressuposts , no obstant alxo, bCl voste 1 us 
que vulgui del temps. 

Té la paraula el Diputat Sr. Josep Alfonso per con-
trareplica. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller. 

Jo, la veritat, no em voldria haver contagiat de la seva 
forma forma d'explicar les coses, perque podria ser una 
especie de dialeg que no entengués ningú. D'entrada, 
li he d'agrair que contesti el Sr. Serra, m'he quedat 
completament aHucinat, pero voste ha contestat el Sr. 
Serra. Segona cosa, li agrairia que m'escolti quan jo 
faig una intervenció, perque resulta que enguany no 
he fet el mateix tipus d'intervenció que l'any passat, 
i no pot venir aquí a fer-me una resposta amb els pa
pers escrits, perque ha de contestar el que jo li die 
teoricament. Ara, voste pot contestar el que vulgui i 
ens pot llegir 100.000 dades deIs Pressuposts. Tot el 
que vulgui, totes les partides, podríem estar fins dema 
al matí, aquí, les coneixem, pot continuar llegint, nos
altres l'escoltarem, amb l'atenció adequada, pero, voste 
llegeixi. 

El cert és que, Sr. Conseller, en dos anys, vos tes 
han augmentat el 45 % de personal, amb totes les expli
cacions que voste vulgui d'augment de plantilla, pero 
en dos anys, el 45 '% del personal, i aixo no és conten
ció de la despesa pública. En dos anys, vostes han aug
mentat el 70 % de despesa corrent, i aixo no és con
tenció de la despesa pública, i aixo, voste no ha con
testa, voste no fa números, tots els números són jus
tificables, no n'hi ha ni un que no ha sigui. El cert és 
que políticament, i aquesta és una Cambra política, 
voste no pot justificar, el seu Govem no pot justificar 
;:1 45'S '%, el 70 %, no hi ha qui ha justifiqui. Perque 
voste no hi era, aquí, l'any passat, pero resultava que 
lli havia Conselleries que gastaven i incrementaven el 
146 % amb despesa corrent, el 146 %, perque augmen
taven en lloguers, no els han gastat. 

Continuem amb els temes. Diu que hi ha molt més 
nanteniment, sí, pero el posen a inversió. A manteni
nent, artiele 26, hi ha exactament 18.320.000 Ptes., el 
Jasen al pressuposts, a inversions, no a manteniment. 

Diu l'esmena i he dit jo, Sr. Conseller, que aquests 
Pressuposts estan mal lliurats i mal fets, i he dit dins 
'esmena que s'havien lliurat a temps, i per que no ho 
lem de dir, si és ver?, pero estan mal fets, i que no hi 
lavia les dades adequades, i que no concordaven, i no
nés n'hi donaré un parell, ara ha veud .. No vullllegir
le 22, perque voste n'ha llegides 5.000. Miri, la Llei de 
:Jrsesuposts del 1987, diu, respecte de la Conselleria 11, 
lue és Presidencia, un exemple, que té una consigna ció 
nidal, s'aprova, 637 milions, l'estat d'execució del pres
;upost que vostes ens Hiuren, diu 865 milions. Si té les 
lades, les comprovi. Aixo esta malament. La Secció 13, 
~ultura diu 1.143 milions, i l'estrü d'execució, 1.111. No 
'stic parlant de modificacions de credit, estic parlant 
le consignació inicial que ha de reflectir exactament 
a Llei, i no la reflecteix, no la reflecteix en quasi cap 
!artida, manco al final que suma tot, i lleven d'un lloc, 

sumen a l'altre, i aixo ha diu la Llei. Per tant, estan 
mal presentats aquests pressuposts. 

Jo supos que quan arribi el Sr. Serra li contestara 
el que eIl trobi, pero jo cree, Sr. Conseller, que havia 
d'haver entrat en el que és un debat político El debat 
polític significa que les xifres s'utilitzen en tant que 
demos tren una política d'actuació del Govern, i vos te, 
Sr. Conseller, ens ha llegit xifres, pero no ens ha 11 e
git actuacions. 1 ha dit coses que no pareixen seves. I 
li diré la veritat. 

Recordi que li he dit que, en certs casos, la sub
venció al tipus d'interes podia convertir l'interes real 
en un interes quasi negatiu, l'interes real, no confongui, 
supos que sap perfectament que éso Hi ha tres tipus 
d'interes nominal, interes real, abans d'imposts, inte
res real després d'imposts . Ho sap voste. Bé. Els es
tudis que fa la Confederació de Caixes d'Estalvis, no hi 
entraré molt, dóna que les operacions bancaries, els cre
dits bancaris a empreses, estan sortits després d'im
posts a 3'2 % a Espanya, si bonifica amb un 6, dóna 
un interes positiu. Supos que no importa que li expli
qui més aixo, perque és així. AixD són els estudis se
riosos. obviament que es pagara un interes, pero l'inte
res real després d'imposts, surt aixo. 

No entraré, en absolut, pot estar absolutament se
gur, no entraré en tota la batalla de xifres que ha do
nat, només entraré que precisament la batalla de xifres 
que ens dóna indica que és una política cultural pe tita, 
enana, quasi inexistent, petitíssima, una fiteta aquí, 
una fiteta alla, sense un pla global, sense haver fet cas, 
en aquests Pressuposts, al que havia aprovat aquest 
Parlament, i aixo és greu, i obviament que s'ha de re
flectir el que aprova aquest Parlament. 

Sr. Conseller, el Parlament no tutela el Conseller, 
apI".Jva el Pressupost, és aquest Parlament que aprova 
els Pressuposts, no els hi tutela, sortiran aprovats 
d'aquí, d'una certa manera, pero no tutelats, aprovats. 

1 m'ha acabat, després de llegir mil coses, li pos un 
altre exemple, si vol, de contradicció de xifres. L'Insti
tut d'Estudis Balearics, fa falta que Ii digui com esta, 
o no hi importa? 12 milions per UD. lloc, 29 per l'altre. 
:¡;:s així. 

I em diu que comencen a simplificar el procés, 
voste és nou, pero el Govern no és nou. El Presfdent 
du S anys, la majaria de Consellers, molts d'aqtiests 
Consellers duen cinc anys, la simplificació del pt(.-~'és 
ha consistit a crear una Conselleria més, a incrementar 
en 15 els Directors Generals, diu que en espera de no:. 
ves competencies, ja les creara quan venguin, já les 
creara quan es negociln. Si el procés de simplificació 
ha comen~at així, jo li diria allo que es diu devers Cas
teIla, «quien mal anda, mal acaba>}, amb el procés 
d'agilitació, si va així, acabara realment fatal. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'E'conomia Hi

senda. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 
(Alexandre Forcad<:s i Juan): 

Gracies, Sr. President. Jo he de fer constar que he 
contestat, punt per punt a l'escrit d'esmena a la tota
litat firmat pel Portaveu del Grup Socialista, i, com 
que hi havia una part comuna, que era els Capítols 
1, 2, 6 i 7, les he juntades per simplificar, no ho he 
aconseguit massa, amb altres coses, i per atenció al 
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Sr. Serra, que era el segon que parlava, he agilitat 
per fer veure que era una simplificació. Pero, insistesc, 
Sr. Alfonso, jo he contestat fonamentalment, exhausti
vament. l'esmena a la totalitat que presentava el seu 
Grup, per escrito 

Les xifres, Sr. Alfonso, les pot fer baIlar quan vul
gui, pero si s'aproven els Pressuposts, les veurem con
tinuament. I a, la liquidació ens veurem i veurem que 
diu la LIei de Finances, i veurem si complim bé. 

Sr. Alfonso, aquest Govern anterior, al qual no he 
tengut el gust de pertanyer, ha fet una cosa important, 
que ha estat posar en marxa l'Autonomia. Aleshores, 
una cosa és crear, una és impulsar, una cosa és inno
var, una cosa és promocionar, i l'altra cosa és simplIfi
car. A posta, el President, quan ha aconseguit la con
fian~ de la Cambra, ha dit, una vegada creat, en cas
teIla, «a trancas y barrancas», amb igualtat de condi
cians, perque, Sr. Alfonso, si cream qualque pla~a de 
Director General, és per estar amb manco inferioritat 
<lavant l'Estat que és molt ppderós i que, llevat d'ex
cepcions, no actua apoliticament amb nosaltres. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grups Parlamentaris que valen intervenir? 
Té la paraula el Sr. Serra per part del PSM-Ente

sa de l'Esquerra de Menorca. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Hem hagut de clarificar un 

poc el Reglament o, més que el Reglament, a veure que 
és el que anavem a fer ara, perque la veritat és que 
avui, una de les sorpreses que cal denunciar a aquest 
Parlament, és que el que nosaltres entenem per rigor 
parlamentari esta quedant a un Iloc, vull dir, inaudit, 
inusual, en el que són els debats d'un Parlament, d'a
cord amb les normatives reglamentaries, i d'acord amb 
el que és la trajectoria del parlamentarisme a Europa. 
La veritat és que estam un poc perplexos de la forma 
en que el Govern esta aconduint aquest debato Nosal
tres creim que en aquest moment, sí cal denunciar un 
abús del Reglament per part del Govern, un abús moIt 
fort oo. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra, no continui per aquest camí, perque el 

Govern no fa cap abús, fa ús del Reglament. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. El debat, fins a aquests mo

ments, s'esta intentant minimitzar unes esmenes a la 
totalitat, nosaltres, en aquest moment, certament, sen
se procurar fer de locutors de radio o televisió i sense 
procurar lIegir res, intentarem raonar uh poc el debat 
a partir de l'esmena presentada pel Grup Socialista, 
que és el que pertoca. 

Volem, en aquests moments, plantejar amb una se
riositat i un rigor absoluts, que no només estam davant 
el dubte, dubte important, de si la LIei de Finances es 
compleix, la LIei de Finances de la Comunitat Autono
ma, si la LIei de la Funció Pública de la C.A., apro
vades per aquest Parlament, si el Decret del mes d'a
gost del Govern, sobre com s'han de fer els Pressu
posts s'ha complit, sinó que, a més, i aquí ve el greu, 
el tom núm. 7 del Projecte de Pressuposts Generals del 
88, relació de Uocs de treball, esta profundament fal
sejat en aquest debat parlamentario 

~s a dir, de la intervenció del ConselIer a l'esme-

na del Grup Socialista, quan ha clarificat el Capítol 1 
que significa un 15'29 d'augment en globalitat, quar 
ens ha clarificat el que eren les vacants que es penser 
cobrir, el que és la realitat socio-laboral de la Comuni 
tat Autonoma de Capítol 1, ens hem trobat que no é~ 
el que el Govern ha presentat als Grups Parlamentaris 
Per tant, en aquests moments, ens trobam amb une 
perplexitat absoluta que estam discutint, en aquests mo 
ments , unes coses a partir d'una interven ció del Goverr 
que els Grups Parlamentaris no havíem estudiat i aforo 
tunadament que queden 48 hores per presentar esme· 
nes parcials, perque moItes de les esmenes parcials hau· 
rien estat equivocades si el que és la veritat és el qUé 
ha dit el Conseller, en aquests moments. 

. Exemples, moltíssims. Per Conselleries, un munt. 
No cal, en aquests moments, fer cap anhlisi concreta 
ni estadística, perque el volum esta publicat, esta a dis· 
posició de tots els Diputats i mitjans de comunicació, 
i, en conseqüencia, es pot mirar en voler. En aquest 
moment ens veim impossibilitats políticament i tecni
cament, per molt que facem números, a saber que és 
realment el Capítol 1, el personal d'aquesta Comunitat 
Autonoma, que és de les 161 places de laboral s fixos 
que existeixen a aquest volum i de les 140 de funcio
naris, que és el que s'ha de cobrir, que és el que s'ha 
cobert, que és el que costa, en una paraula, que estam 
davant una cortina que ens tapa i ens impedeix el de
bat polític, amb profunditat del Capítol 1. 

El cataleg de 1I0cs de trebaIl que existeix en el Go
vern no s'ha utilitzat a l'hora de confeccionar aixo, ni 
a l'hora de la intervenció del Govem, la relació de llocs 
de treball prevista a la LIei 30/84, article 15, no se se
gueix i no es compleix, i el que és més greu, la discre
cionalitat en política de personal, que hem de veure i 
denunciar després de les dues coses, la intervenció del 
Govern i el volum que hem pogut estudiar. 

Nosaltres, en aquests moments, creim que existeix 
un confusionisme gros durant aquest debat i, la veri
tat, de cada moment ens reafirmam molt més, davant 
unes esmenes, la del Grup Socialista en aquests mo
ments, més tard la del Grup PSM-Entesa de l'Esquer
ra de Menorca, que havíem analitzat, amb profunditat 
i amb seriositat, capítol per capítol aquest Pressupost, 
pero ara ens trobam que fer un seguiment entre, no 
ja paraules, perque abans denunciavem, senyors vostes 
parlen d'unes coses i llavors en fan unes altres, pero 
es que ara hem de dir, parlen d'unes coses, en fan unes 
altres i ens presenten una Llei d'una altra manera, o 
sigui que aquí hi ha unes discordances tecniques i po
lítiques impressionants. 

Exemples, mil. Que hem de dir d'un capítol 6 d'in
versions que davalla un 10'27 %, i ara el Conseller ens 
el mescla amb el Capítol 7, que augmenta un 19'11 %? 
Aixo, políticament, creim que no és de rebuto No po, 
dem, en aquest moment, juntar vivenda, IBAVI, quan 
sabem que esta en una legislació determinada i que hi 
ha hagut una compareixenl,;a de viven da, una de Conse-
lleria i una altra d'IBAVI. La veritat és que estam da
vant xifres inflades, davant un confusionisme global i 
davant un debat sense gaire sentit, llegir xifres i més 
xifres del Pressupost, que suposam que és per esgotar 
o noquejar, i sortir del que nosaltres entenem que és 
un debat parlamentario 

Volem insistir en un detall, el capítol d'inversions 
davalla, el capítol de personal i el capítol de despesa 
corrent, augmenten moltíssim, i el de subvencions co~
tinua augmentant. ~s ver que, pentura, qualque admI-
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nístració inclau al capítal 6, xeringues, nasaltres no hi 
eptrarem, pero vas tes h all inelos al capital 6, xaran
¡n¡CS, i valgui, evidentment, I'expressió. Ha deim perque, 
;ttres anys per capitol 6 hi han anat rams de flors, en
cruany, esperam que no hi vagin rams de flors, ni hi 
~a¡zin dinar s o sopars, pero, per favor, el capítol 6 no 
esta especificat. La inversió, en aquesta Comunitat Au
tonoma no ens ve especificada més que en tres o qua
tre excepcions. 

1, per acabar, un deIs punts que ens fuig de tota 
concordan¡;a, on són els compromissos que el Govern té 
amb particulars, amb entitats, convenis que existeixen, 
deutes contretes, en tenim 10 o 12 exemples, on els 
trobam en aquests Pressuposts a l'hora del compromís 
de l'Executiu? 

Per tant, nosaltres, la veritat, només podem denun
ciar, ja, una vegada més, i ara ja molt més greu des
prés d'escoItar, veure i estudiar, que fins i tot els do
cuments presentats, no concorden amb la realitat d'a
quest Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

Sr. President. Una vegada més, sent moltíssim, amb 
ares a la brevetat, haver intentat juntar les esmenes a 
la totalitat, que eren coincidents, 1, 2, 4, 6 i 7, i, a pos
ta he esmentat el Sr. Serra. 

1, Sr. Serra, vostes varen aprovar, l'any passat, a 
la Llei de Pressuposts, la inspecció economico-finance
ra, els Pressuposts és un document que, cada vegad~ 
més, amb críteris únicament administratius, no es po
den estudiar. Aquestes operacions que hi ha fetes, són 
operacions per ajudar, no per complicar. Hem puc ex
pressar moIt malament, pero si no anam per aquest 
camí, a mesura que avancem no ens podem entendre, 
perque, realment, hi ha problemes d'índole económic
financer, i no ens hem de conformar que només el con
trol administratiu és el que arregla les coses. El con
trol administratiu que ja fan moIt bé els Interventors, 
és la condició necessaria, la condició suficient és anar 
aprofundint, com jo he intentat fer, segons es veu, ex
plicant-me molt malament. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 
Té la paraula, per part d'Unió Mallorquina, el Sr. 

Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORóS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo tendré una 

intervenció molt curta, perque aquest debat deIs Pres
suposts ja el du, diríem, amb minuciositat, el Conse
ller d'Economia i Hisenda. Jo, senzillament, voldría fer 
unes petites reflexions, molt curtes, sobre el Capítol 1, 
de personal, i sobre el Capítol 6, perque, aquí, al final, 
s'arriba a un deute públic de 2.000 milions de pessetes, 
i hem de saber si esta justificat o si no esta justificat. 

Respecte del Capítol 1, efectivament hi ha un in
crement, que 1'ha explicat fon;:a bé, hi ha 153 vacants 
i es creen 125 places noves. Bé, aixo ho veurem quan 
estudiem les esmenes, si és que en el debat d'avui es 
rebutgen les esmenes a la totalitat. De totes maneres, 
hem de comparar una mica, jo voldria ter una petita 
comparació entre el que són les despeses de Capítol 1 

el'aquesta Comunitat Autónoma, amb diverses que si
guin també uniprovincials, perque aquí se'ns ha dit que 
pareix que som una Comunitat on tenim un fort incre
ment de despesa pública, de despesa, i, per tant, no te
nim doblers per invertir, bé, aixo, en part és cert, pero 
també he de dir que, en part, és eert, que jo conee el 
Ministeri d'Obres Públiques, que continua tenint a Ma
drid 800 finestres i que, a més, continua havent les ma
teixes Direccions Generals , els mateixos funcionaris per
que no s'han fet les transferencies de mitjans i mate
rials així com toca. No és que vulgui llevar la part que 
correspon a l'Autonomia, pero la falta de mitjans no 
és imputable, únicament i exclusivament a aquesta Co
munitat Autónoma. Ido bé, comparem diverses Comu
nitats Autonomes, Capítol 1. Asturies, de l'any 1987, 
12.031.000 milions de pessetes, Balears tenia 4.799. Múr
cia, 10.121.000 milions de pessetes. La Rioja, que té la 
meitat de població i que, a més, no té illes, 4.135; aquí, 
4.799. Per favor, quan es comparen les xifres absolu
tes, em pareix que la nostra Comunitat, quant a despe
sa del Capítol 1 i comparat amb les altres, més o man
co que tenen el mateix volum de transferencies i que 
són. en certa manera, consemblants, pareix que encara 
hi ha una petita diferencia. 

Respecte del Capítol 6, hi ha el dubte, a veure si 
realment aquests 2.000 milions de pessetes de deute pú
blic van a parar a despesa corrent i no van a parar a 
inversió. Molt bé, hi ha diverses maneres de demostrar
ho, i és molt senzill. La primera cosa que podem mi
rar, és que l'any 1987, segons dades facilitades per la 
Conselleria d'Hisenda, es varen firmar convenis amb el 
Ministeri d'Obres Públiques, per coses que són compe
tencia exclusiva nostra i que no haurien de ser conve
nis, pero bé, per valor de 3.500 milions de pessetes, en 
canvi, a l'any 1988, se'n preveuen 1.350, la diferencia, 
2.150 mílions de pessetes. O sigui, que només amb la 
diferencia de convenis, ja arribam als 2.000 milions de 
pessetes. Pero bé, anem als 5.666 milions de pessetes que 
hi ha de Capítol 6, que diuen que ha baixat. Efectiva
ment, o sigui, nominalment, partim de 6.314, o sigui 
que n'hem baixat 648, pero si nosaltres tenim en comp
te que varem anar a Madrid i que comptavem amb 
1.123 milions de pessetes, resulta que rea]ment, ja !la 
hem davallat, sinó que pujam, perque d'aquests 6.314 
se n'han hagut de donar de baixa. 1 aquests 5.666, com 
ha dit el Conseller, es distribueixen, efectivament, amb 
MOPU, 1.350 milions de pesseteseh cotivenis, amb FÓhs 
de Compensació Interterritorial, 884, amb deute público 
2.000, i amb fons de lli1,lre disposició de la propia Co
munitat Autimoma, 1.432. És a dir, que aixo que es diu 
que es fa un deute que no és per a inversió, és abso
lutament fals, i aixo, senzillament ho he volgut posar 
de relleu. 

També podria parlar de problemes de finan¡;ació, 
peró no ho vull fer, no ho vull fer. 

1 senzillament voldría dir, volía fer referencia a 
unes intervencions del Sr. Alfonso, quan ha dit que 
aquí, els sectors deprimits, com puguin ser el cal¡;at o 
l'agricultura, se li han donat subvencÍons i van mala
mento Ha volgut suposar que és que n'hi havíem d'ha
ver donada cap de subvenció, jo trobo que en lloc de 
subvencions, tal vegada els hauríem d'haver recarregat, 
a veure si s'acaben de morir d'una '.legada, perque aques
ta és la conclusió que jo he tret de la intervenció del 
Sr. Alfonso. 

1, en segon lloc, jo repetesc que sí, que aquesta Co
munitat Autonoma, segurament pot manllevar moltes 
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coses, peró, Sr. Alfonso, defensa molt bé l'Administra
ci " Central, defensa molt bé, jo li volia donar l'enho
rabona, perque crec que voste, Sr. Alfonso, es conver
tira en la nineta deIs ulls del Sr. Alfonso. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula 

el Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Rapidament. Sr. Forcades, abans de comem;ar a trac
tar una mica per damunt l'estructura deIs números que 
voste ha tocat, jo li volia dir una cosa que m'ha alar
maL SupOs que és un lapsus, un lapsus seu, m'imagin, 
perque em pareix, m'ha semblat sentir que voste deia 
que de medi ambient hi havia tres programes, que hi 
havia un sol programa, pero que estava gestionat per 
tres unitats aclministratíves distintes. Ho ha dit, jo cree 
que ho ha dit, esper que hagi estat un lapsus, perque, 
re~lment, si aixo hagués estat abó, primer, no es tro
ba reflectit als números i, després, bé, que va contra 
tota logica organitzativa. 

Quan parlam de les xifres, ja entrant dins l'anali
si de xifres del Pressupost, hem de posar-nos d'acord, 
en primer lloe, de quines xifres parlam i reduir i col
locar les coses en el seu punt exacte. 1 hem de veure 
quins Pressuposts estan comparats si comparam Pres
suposts 87 i Pressuposts 88, i jo suggeresc, perque em 
pareix que la logica abó ho mana, que hem de parlar 
de Pressuposts consolidats. Tant més quan a aquest 
exercici del 88, vostes estan proposant la implantació, 
la posada en marxa d'un autentic sector públic, a base 
d'empreses públiques que gestionaran molt el que fins 
ara havia estat gestionat directament per la Comunitat 
Autonoma, per tant, anam a homogenei'tzar. 

1 si homogenei'tzam, no estam parlant, l'any 88, d'un 
pressupost de 16.000'48 mílions de pessetes, ni d'un pres
supost de l'any 87 de 15.000 i busques de milions, sinó 
que comparam un pressupost, l'any 87, de 15.800 mi
lions de pessetes respecte d'un pressupost consolidat 
de 17.500 milions de pessetes. Es a dir, un increment de 
1.730 mílions de pessetes, la qual cosa significa un in
crement de 1'11 % en termes monetaris, un 11 % en 
termes monetaris, és un inerement substanciós del pres
supost, perque en termes reals aixo significa un 6 %, 
posem per caso 

Aleshores. voste el que no pot fer, al meu enten
dre, és justificar les carencies del Pressupost p er via 
d'ingressos, dient, necessit posar deure, i a més justi
ficant-lo per via de despeses, a més necessit retallar la 
inversió. No, o una cosa o l'altra. Pero si, com queda 
realment demostrat, en la inversió voste es coHoca en 
un nivell pressupostari important, de 17.000 milions de 
pessetes, amb un increment, ja die, en termes r eals , de 
11 %, parlam d'un pressupost que creix en termes real s 
d'una manera important, no parlam d'un pressupost 
desinflat pel rigor i per l'escassesa de l'Adminístració 
Central, ja estan suplides, estan suplides via ingressos. 
Parlam d'un pressupost de 17.500 mílions de pessetes. 

Entenem , ja dic, que la qüestió deIs convenís a 
voste li ha fallat, aixo és una critica que haudem de 
fer més b é als Pressuposts del 87 que als del 88, per
que probablement el que passa és que els convenís, en 
l'estat jurídic en que estaven, és a dir, amb unes sim
ples paraules telef0J?-íques, voste mateix ho va reconei-

xer din s Comissió, respecte de l'Administració Central 
no es podien posar , seriosament i rigorosament al pres
supost d'ingressos de rany 1988, no s'hi podien posar. 
Per t ant, és a dir, aquí ha fallat l'Administració Cen
tral, d'acord, pero també han fallat vostes, perque allo, 
si eren unes promeses eterees i vagues escrites damunt 
l'aigua, no és justificable, llavors, que l'Administració 
Central no complís els seus compromissos, de manera 
que aquests compromissos er en només unes vagues re
ferf!ll cies verbals. 

Enguany, molt bé, han hagut de posar deute pú
blic, 2.000 milions, o proposar-nos la inclusió de 2.000 
mílions de deute públic per suplir aquestes deficien
cies. Ho entenem, i en la mesura que vostes hagin ad
mes que, recoilint un mandat parlamentari, es fadl un 
estudi rigorós sobre el finalll;ament de la Comunitat 
Autonoma, encaminat, parlant cIar, sense subterfugis, 
encaminat a veure quin tipus de tributació es pot po
sar, no passi pena que en aquest Parlament farem, si 
vostes l'envien, una llei sobre l'impost i no tendra cap 
tribulació al Tribunal Constitucional, sortira en debat, 
si la llei és correcta i esta ben proposada. Aleshores, 
amb aquest compromís que em pareix que queda cada 
vega da més patent, podem acceptar aixo, pero el que 
no podem acceptar és que aquestes tribulacions que 
vostes han passat amb els íngressos, després en el ca
pítol de despeses, tengui els efectes que té. Per que lla
vors, ja dic, amb un increment, ja die, 1'11 %, en ter
mes monetaris del pressupost, per que les operacions 
de capital, i ara ja anam a entrar a la seva analisi, bai
xen el 6'55 %? No és explicable, Sr. Forcades, que les 
operacions de capital baixin dins Pressuposts consoli
dats en una xifra tan important, mentre que les ope
racions corrents, Capítols 1, 2 i 4, transferencies per 
compte de renda, augmenten un 15'12 %. Aixo no té 
explicació política possible, absolutament cap explica
ció política. 

Tant i més quan vostes fan créixer Capítol 1, Per
sonal, Capítol 2, Despesa Corrent, Capítol 4, no ve tant 
al cas, pero vaja, fonamentalment Capftols 1 i 2 que 
pugen en unes quantitats importants, el 15 % Capítol 
1, 21'98 %, Capitol 2, quan el creixement important el 
té el Capítol 7, quant aIs capítols d'inversió. És a dir, 
per entendre'ns vostes descarreguen de la inversió di
recta de la Comunitat Autonoma, de la inversió realit
zada pel propi servei de la Comunitat, empreses amb 
una estructuració del sector públic, i, en molts de ca
sos, també, del sector privat, i corporacions loeals, etc., 
etc., és la responsabilitat de dur a terme una inversió 
que fins ara duia la Comunitat Autonoma. Llavors, tor
na a sortir la pregunta, com s 'explica, políticament i 
economicament, que els Capítols 1 i 2 augmentin? 

Jo li vun dir una cosa, cree que, jo no he estat mai 
un fetixista del Capítol 6, per explicar-nos, és a dir, a 
mi em pareix que quan creix el Capítol 6, els Capítols 
1 i 2 han de créixer, logicament, és a dir, si s'augmen
ten les iDversions, augmentaran més les despeses, pe;
que es gastara més de fotocopiadora, es gastara mes 
de dietes i t ransports i cotxes, etc., etc., és ab olu~a
m ení logic, pero també la logica, és exactament ]a. ID

versa, amb el mateix pes lógic. Si el Capítol 6 bal.x~ , 
els Capftols 1 i 2 han de baixar . És un tema de flexlbl
litat, perque sÍnó, cream IDl vertader monstre, i V?~te 
em diu, jo tenc una serie de comp rornjssos adqWl'lts 
que no em permeten fer aquesta flexibWtal, tenc una 
plantilla pressupostaria que es tic obligat, tenc un. con
veni, el conveni 1'han negocia t vostes, no s'empann en 
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~l conveni., vostes han firmat aquest conveni, un con
~ ni que m'obliga a uns increments importants de Ca
v~lol 1 etc., etc., i la meva capacitat, el meu marge de 

I ' , t A d' j¡spooibilitat és m olt estret. No es tant com vos e l U, 

5r ' Forcades. 
. Mm, parlem de Capítol 1, per exemple. En el Ca-

Jítol 2, per descOI~ptat, com promissos aclquirits , molt 
es despeses plunaO'uals en Capitol 2 s6n comptades, 

~~ p~den comptar amb els dits de la ma, perque la des
;esa de Capítol 2 és despesa corrent que es fa pract i
:ament en el mateix moment que es consumeix. Pero 
!l Capítol 1, que és un tema molt import~nt, jo. he 
:omptat, i les he hagudes de comptar p~rque no hl ha 
m sol quadre de resum a la documentació remesa pel 
Jovern. He comptat, si no m'he equivocat, 364 vacants, 
'n total. Tal vegada, bé, 10 amunt o 10 avall, coincidei
:en, aproximadament, amb les xifres que voste dóna. 
• ixa signifiquen 600 mílions de pessetes de marge, per
lue voste, efectivament, no ha fet un pressupost base 
~ro, pero un pressupost per programa s'ha de fer amb 
ma certa mentalitat de pressupost base zero. Voste, 
uan es planteja un programa cada any, ha de partir, 
: a més, de les instruccions que emanen de la seva 
:onselleria, a etapes anteriors, almanco, així ho dicta
en els gestors i els elaboradors deIs pressuposts, vos
~ ha d'anar amb la mentalitat que cada any partim en 
ealitat a partir de zero, i comenc;am a discutir la ne
essitat, l'adequació de cadascun deIs programes con
rets, i l'adscripció, naturalment, de la plantilla a un 
a un altre determinat programa. 1 aixo sí que ho pot 

!r, Sr. Foreades. Voste pot agafar aquestes vacants i 
!r un reajustament amb el que té, sense necessitat de 
otar-Ies, i 1i pos un exemple. No totes, evidentment, 
'hi ha algunes que s'hauran de cobrir, aixo és indis
~tible, pero el que no em pot dir és que arrastrat, 
npedit per les obligacions contretes d'exercicis ante
OTS, voste no té flexibilitat en els Capítols 1 i 2, en 
:, i molta, el que passa és que no existeix la voluntat 
Jlitica de posar en marxa els mecanismes adequats 
~r adequar la dimensi6 deIs capítols de despesa als 
Ipítols reals d'inversi6. 1 aixo sí que és greu. 

Cree que és absolutament nece'ssari i reivindicable 
1. nivell de flexibilitat entre els distints conceptes. 1 
luesta fIexibilitat només se la pot donar a través de 
19ar inteHigentment amb les possibilitats i amb les li
itacÍons que voste té, perque té una legislació, té uns 
,mpromlssos eontrets, té una despesa plurianual, pero 
seu marge discreceional, que no és seu, que és d'a

lest Parlament, pevque és aquest Parlament qui apro
. els Pressuposts, peTe vaja, el seu marge de propos
, no és 2.000 milions de pessetes, és molt superior a 
)00 milioDS de pessetes, Sr. Forcades. ~s molt supe
)1', perque voste no té 15.000 milions de pessetes eon
;!ts per obligacions o perque els fons li venguin des
lats, siguin finalistes o perque tengui compromissos 
urianuals o perque té una plantilla, no arriba als 
.000 milions de pessetes, aquesta quantitat. Per tant, 
seu marge no em val, perdoni, Sr. Forcades, pero no 
s val, de cap manera, la justificació que no té mar-
per adequar les partides pressupostaries a una nova 

üitat, i aquesta nova realitat que vostes ens plante
n, és una realitat que poIíticament, perdoni l'ús de 
paraula, pero és impresentable, perque vostes, insis
;c una altra vegada, retallen les despeses de capital, 
:allen la inversió, retallen els Capítols 6 i 7, i, en 
1.vi, augmenten considerablement els Capítols 1 i 2, 
manera absolutament injustificada. 

Cerquem aquesta flexibilitat, jo crec que la troba
rem, crec que trobarem aquesta flexibilitat sense pro
duir absolutament cap trauma, i esper i supos que dins 
l'estudi de Comissió, aquestes qüestions puguin ser ar
reglades. 

Només, ha estat una passada superficial, especial
ment sobre els seus arguments, ja, en properes inter
vencions, parlarem una roica de l'articulat de la Llei. 
Se m'encén el llum groc, i no comen~arem aquest Ca
pítol fins a la proxima intervenció. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la parau

la el Diputat Sr. Miquel Capó. 

EL SR. CAPÓ 1 GALMÉS: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats . 

Aquesta interven ció meva, coro a Portaveu del Grup 
AP-PL, és per definir la nostra postura, que ja anun
ciam que sera de rebuig a aquesta esmena a la totali
tat presentada pel PSOE. Endemés d'aquestes múltiples 
explicacions que s'han fet per part deIs Grups i per 
part del Conseller, jo pensava que era convenient fer
nos una serie de refIexions que, per suposat, van en el 
sentít de donar suport les explicacions del Conseller, 
com a Portaveu del Govern. 

Hem llegit, amb deteniment aquesta esmena, hem 
escoltat les intervencions, i hem observat que, una ve
gada més, sempre, aprofitam qualsevol intervenció en 
aquest Parlament, per arruixar un poc el Govern, per 
castigar-lo una miqueta, per dejectar-Io, la qual cosa és 
un interes molt legítim per part de l'oposició, ella ha 
sabra, pero crec que és un resultat poc positiu per al 
conjunt de l'economia i per al desenvolupament d'a
questes ilIes. 

Continuam, una vegada més, en aquest Parlament, 
amb pla negativista, en pla pessimista, només amb un 
missatge subliminar, que sempre hi és, el Govern ho fa 
malament, i nosaltres ho fanem sempre millar. Tot el 
que es vol fer, per part del Govern, és dolent, tot el 
que es diu o tot el que s'argumenta, més ben dit, és 
negatiu, continuam, una vegada més, delxant passar 
oportunitats que podrien contribuir, entre tots, ápor
tant idees entre t6ts, per aconseguir, en el fons ano 
pel qua! som aquí, -i és que tothom visqui millor i que 
es reforCÍ aquesta AutoDamia nosua. " . 

En aquest sentit, jo he de dir que aquesta Autq
nomia nostra és un poc més de damunt el paper que ni> 
de fets. ~s cIar que seria molt millor poder actuar molt 
més en sectors i en programes de tipus cultural, ' espor
tiu, de normalitzaci6 lingüística, etc., etc., perque és 
una manera efica<;: de refon;ar aquestes arrels autono.. 
miques del nostre país. Seria molt millor poder inver
tir per poder anar contra l'atur, seria molt millor po
der fer programes d'acció social molt més ambiciosos, 
jo cree que en aixo estaríem sempre d'acord. Pero, en 
definitiva, el que seria molt millor, seria poder fer tot 
el que nosaltres volguéssim fer o, almanéo, poder de
cidir amb més llibertat que la que tenim. 

Per aixo dei a que deixam, una vegada més, a aquest 
Parlament, l'oportunitat per poder reclamar més auto
nomia, en aquest cas, financera, més llibertat d'admi
nistració d'aquests escassos recursos i més transferen
cies finalistes, per part del poder central, més llibertat 
amb el destí deIs imposts que cada dia més ens obli
guen a recaptar. Hauríem de reclamar autonomia finan· 



512 DIARI DE SESSIONS / Núm. 15 / 2 desembre del 1987 

cera real, no la que tenim, no la que tenim, que és un 
percentatge mínim, jo diría que ímfim, damunt el to
tal del capital de les institucions públiques d'aquestes 
illes. Seria molt bo, aprofitar avinenteses com aquesta 
d'avui, per poder fer un poc un anim de fon;:a per tal 
d'aconseguir-ho. Redrer;aríem una miqueta més aquest 
camí ja, de per si, lent, per millorar aquesta Áutono
mia nostra, que redundaría, com és natural, amb unes 
actuacions amb molta més conscienciació autonomica. 

Voldria afegir, i seré molt curt, no donaré dades, 
crec que ja n'han donat a bastament, jo volia afegir 
que avui també podríem aprofitar per parlar, cosa que 
no he sentit quasi quasi, per parlar més d'ingressos que 
de despeses. Esta molt bé que es vulgui dir com ha 
de gastar el Govem els recursos, esta moIt bé que es 
vulgui dir com es canviaria, esta moIt bé que es digui 
tot aixo, és bo, pero hem de tenir en compte que no
més podem gastar el que tenim, només podem gastar el 
que ingressam. Per tant, també hem de reconeo.er que 
s.ePlJ. bo aponar idees i supons ferms per poder ingres
~~r ' 'jpés en aq~esta Comunitat, respectant, com, és na
tural. les diferents visions que puguin tenir els diferents 
Grups Pol{tics que conformen aquest Parlament, i, al
mat~ix temps, discutint tal vegada s'arriba o es pot 
arribar a solucions satisfactories. 

En aquest sentit, hem de dir que aquesta Comuni
tat esta maItractada, ja s'ha dit, jo no hi vull entrar 
més, pero sí que convé, és una reflexió resumida, que 
també va un poe en el sentit d'aquesta esmena que 
s'ha present~t. La relació, només donaré dos botons de 
mostra, per no allargar massa la intervenció, pero la 
relació imposts més taxes, respecte del total d'ingres
sos, és la més alta de totes les Comunitats Autonomes. 
Aixo vol dir que ens obliga a més feina reeaptatoria, 
de recaptació d'imposts, més seguidament en aquesta 
cobran¡;a deIs imposts, més pressions, no fiscals, sinó 
pressions recaptatories, i així du a una major feÍna 
del funcionariat, major feina funcionaríal, és a dir, més 
despesa de Capítol 1. Així i tot, la relació de despeses 
de Capítol 1 sobre el nombre d'habitants d'aquestes 
illes, perque ho hem de combinar tot, no només hem 
de mirar xifres absolutes, com molt bé explieava el 
Portaveu d'Unió Mallorquina, sinó que també ho po
dem comparar d'altres maneres, dic que la relació de 
despeses de Capítol 1 sobre el nombre d'habitants, és 
el més baO. de tates les altres regions espanyoles, i 
aíxo que esta calculat sobre la poblacíó de dret, no la 
de fet que, eom vostt:s saben, almanco, és més d'un 
10 % superior. 

Per altra banda, la relació de transferencies cor
rents més de capital, sobre els ingressos totals, ha bal
xat en un any, des del 87, d'un 55'8 % a un 30'2 %, 
essent també la relació més baixa de totes les Comu
nitats. 

Bé, aquests dos botons demostra que vos deia abans, 
valen dir el grau de maltracte rebut que ens obliga a 
un endeutament i, al mateo. temps, a no poder atendre, 
tal com es mereixien, tal com es mereixerien els habi
tants d'aquestes iiles. 

Srs. Diputats, i amb aixo acabaré, també podríem 
aprofitar avui per testimoniar el nostre desencant quant 
al tracte rebut, aixo seria positiu, i no pel Govern, sinó 
per aquestes illes en general, aixo sería positiu per a 
tots, si poguéssim ingressar més, podríem gastar més, 
la qual cosa seria millorar el conjunt de les illes. 

Jo només vull que tenguem en compte una cosa 
com a reflexió final i molt curta, mentre el Govem Cen-

traI observi diferencies de criteris deIs diferents Grup: 
Polítics a l'hora de reclamar els ingressos que caIdrien 
ens fara el feO. damunt. Cada vega da anirem més en 
darrera, com els crancs, i aixo sera, no només respon 
sabilitat del Govem, sinó que els vertaders responsable: 
serem tots i cadascun deIs participants en aquesta Cam 
bra. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per a un tom de réplica, té la paraula el Diputat Sr 

J osep Alfonso i Villanueva. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr 

Quetglas, moltes grades, perque les seves paraules har 
avalat d'una forma claríssima el que pens que hauri~ 
de ser el seu vot, aqu,ests pressuposts són, s'inflen er 
despesa corrent, es baixen en despesa de capital, er 
formació de capital, aquests pressuposts es poden arre 
glar molt poc, molt poco S'haitrien de tomar i s'hau 
rien de fer bé, ja veurem el que fan. 

Sr. Pascual, no ha entes cap paraula ni una del qut 
són política de subvencions, no n'ha entesa ni una. J( 
critic la política de subvencions, primer, perque el Go 
vern no s'ha molestat, ara ens han dit 10.000 llocs Qf 
feina, per televisió deien 20.000, se'n deuen haver morl 
10.000, no s'ha molestat a fer la més mínima analisi df 
l'efectivitat d'aquestes subvencions. 1 evidentment qut 
en donam, de propostes aIternatives, i alguna l'ha aga 
fada el Govem i l'ha aplicada, i n'hi cauran a balquena 
si aquests pressuposts passen, quantitat, no les podd 
as sumir, no les podra dur endavant. 1 seran viables, e~ 
podran fer, pero sera incapa~ de dur-les endavant. 

No ha ha entes, Sr. Pascual, nosaItres estam amI: 
el President, una vegada que el sector turístic ha dE 
ser el motor, l'ajuda al sector industrial i agrícola, pere 
no estam amb el ConseIler d'Economia o amb el Conse· 
ller de Turisme, o amb el Govem, en definitiva, qUE 
per a aquesta ajuda al sector turístic se li incrementin 
les subvencions en un 150 %, en aixo no hi estam. E~ 
passa de 40 a 100 milions, en aixo no hi estam. Ni aques1 
Parlament no hi esta, perque va votar en contra, si se'n 
recorden. 

No em molestaría gens ser la nineta deIs ulls d'Al· 
fonso Guerra, gens ni mica", li dic la veritat, gens, pero 
que admir el nostre vice-secretari general, tant p~r la 
seva personalitat política com per la seva personalita1 
política, humana i cultural, per tant, no em molestaria 
gens. Ara, el que jo no li vull dir que defensi l'Adminis
tració Central, s'equivoca, l'únic que defens és que 
aquesta Comunitat Autonoma, quan parli amb l'Adminis
tració Central, sapiga de que partí, no li puguin treure 
els coIors, tengui els papers clars i no embullats i no els 
perdi, perque ja els he vist perdre diverses vegades, í 
al final, deim amen, després de múltiples vicissituds, al 
final deim amen, perque no tenim els estudís necessaris, 
precisos per demostrar el que deim, de vegades ens 
creim el que ens volem creure, i quan ho posam da
munt la taula, allo no s'aguanta. Ara tenim una serie 
d'estudis preparats, preparats, no, pendents de venir 
aquÍ, el de finanr;ament, el de futur finan~ament de la 
Comunitat Autonoma, i després podrem, discutir serio
sament, amb dades, com toca, aquests estudis, i des
prés, Sr. Pascual, voste em dira que tenc raó. , 

Sr. Capó, jo al principi no l'he entes, després, SI, 

m'ha dit que aprofitam sempre per criticar al Govern, 
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o Sr . Capó, aprofitam quan és hora i els Pressu
o~ts és la prim era hora, la més impor tant hora per 
nalitzar la poli tica del Govern. r si la trobam crit ica
le coro la hi trobam, la criticam , qui ens presenta el 
r~ssupost és el Govern, no és un senyor que passa 
el carrer, és el Govern. I com que aquests Pressuposts 
o ens agraden, Com que aquests Pressuposts demos
·en una política qu per a nosal tres és negativa , la po· 
tica és negativa, el pobre, amb els pocs recursos que 
s tenen, el pobre, volem que els tornin, i els donam 
inc idees dins cada camp, si m'han escoltat, que no 
osta molt, si m'ha escoltat , al final els donava cinc 
ccions que podien dur als Pressuposts si els se'n duien, 
inc accions concretes, com que aquesta és la nostra 
~ina, li donam propostes positives, i hem fet una crí
lca logica i no massa dura, sinó seríosa, del que ens 
lantejava en política. El Govern, política que, obvia-
1ent, Sr. Capó i senyors del Govern, es manifesta en 
na cosa que es duíen partides pressupostaries, que no 
3.ig comptes de llegir. 

Li he dit al Sr. Pascual, no només en aixo, en cultu
a, en acció social, si aquests pressuposts passaven, que 
upos que sí, perque l'actitud que diu que tendra el Sr. 
~uetglas, a pesar de la crítica dura que ha fet, la quan
itat d'idees que els aportarem en aquest Pressupost, 
s veuran, de la voluntat que voste manifestava, d'anar 
ndavant dependra, en molts de casos, que s'aprovi 
, no. 

Nosaltres creim que el Govern, el que ha de fer, és 
enir prioritats, saber que vol primer, que vol segon i 
lUe vol tercer, perque tot no es pot fer tot d'una, tot 
LO es pot fer avui, i si té aquestes prioritats, i si aques
es prioritats s'han discutides en aquesta Cambra, seria 
noIt més senzill arribar a posar-nos d'acord en certes 
:oses, si aquesta Cambra les ha aprovades, les duríem 
~ndavant, pero jo molt em tem, que aquesta Cambra 
lprova unes coses, i el Govern en proposa unes aItres, 
10 m'ho tem, ho sé cert, perque ho he demostrat aquí. 
'er tant, el que aprova aquesta Cambra, de p1a de prio
itats, el Govern no ho posa en xifres, i no diu, per a 
Lixo, 50 milions de pessetes, per exemple, pel Pla d'Al
'abetització, 50 milions de pessetes, no ho diu, ho ha 
1provat fa un any el Govern. Per a normalitació lin
~ística, que ens fara falta, cap on hem d'actuar?, diu, 
m p1a de normalització lingüística, 20 milions de pesse
:es, no és ano, les coses es fan prioritzant, sobretot 
luan les necessitáts són moltes i els recursos estassos, 
~s prioritza, s'actua en funció del que es vol primer, 
legon, tercer i quart. I si un no es pot comprar un cotxe 
nolt bo, se'l compra més petit, i si un no pot anar de 
¡acaéions, queda a casa seva, quan no té possibilitats. 
[ el Govern ha de fer igual. El primer és augmentar la 
:}ualitat de vida, el primer és que cada poble tengui 
lÍgua, etc. I per a aixo, s'ha d'actuar, aquest Govern i 
~otes les Administracions públíques. Aixo és priorítzar. 

Li he de dir, voste ho sap, no sé per que ho ha dit, 
:jue hi ha molt poques transferencies finalistes, ja, avui 
lia, molt poques. El que hi ha són compromissos, cIar, 
hi ha uns compromissos de conveni que el Govern va 
firmar per quatre anys, i primer pagava el 70 % l'Estat 
i el 30 % la Comunitat Autonoma, i ara toca al reves, 
aixo ja els ho havia dit abans, ara toca pagar el 70 % 
la Comunitat Autonoma, i el 30 % l'Estat, dar, pero 
~l varen firmar vostes, al conveni, el va firmar aqüest 
Govern. 

Jo no he entes aixo de maltracte rebut i, sohretot, 
el que no puc entendre de capmanera, perque és la pri-

mera vegada que es diu en aquesta Cambra, el Govern 
havia estat molt més objectiu en aixo, a pesar del seu 
victimisme, moltes vegades, molt més objectiu, mai no 
havíem sentit a dir que des de l'Administració Central, 
i en aixo no la defens, sinó que dic la pura realitat, 
s'havia tractat més bé o més malament en funció del 
color polític, aixo, aquí, no s'havia dit mai. Nosaltres 
hem de rebutjar totalment aquesta actuació, no ha ha 
dit vos te, Sr. Pascual, hem de rebutjar tot~lment aques· 
ta expressió, perque no és ver, senzillament, perque hi 
ha moltes comunitats de molt distints tipus, i bé, per
qu:~ les necessitats són moltes i els recursos escassos, 
totes protesten, totes, unes més i unes manco, pero no 
en funció d'un color polític, sinó en funció que l'Admi
nis tració Central sempre estira per a ella, i les Adminis
tracions Autonómiques sempre intenten estirar per a 
elles, i aixo és una dialectica coneguda per tots, i tots 
hem de lluitar perque aquest equilibri es produeixi, pero 
mai, mai no es pot dir, perque no és ver, que s'actui 
en funció del color político 

Per acabar aquesta intervenció, jo només els vol
dría dir dues coses, la nostra esmena a la totalitat que, 
pel que he pogut entendre, i perque en té una, donara 
suport el Partit Socialista de Mallorca-Entesa de l'Es
querra de Menorca, no sabem si Ji donara suport, per
que n o ho ha dit, el Sr. Quetglas, encara que pareixia 
que sí, el Portaveu del Govern, perdó, el Sr. Pascual 
ha di! que no li donaria suport, i el Portaveu de la Coa
lició, tampoc, aquesta esmena de totalitat. sena una es
mena que podría millorar fe! UDS pressuposts progre s
sistes, si no s'aprova, a través d'esmenes parcials, és 
molt dificil, per no clir impossible, canviar fonamental
ment aquests pressuposts, que és el que precisame.nt 
necessiten. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat d'aquesta esmena a la totalitat, 

passam a debatre l'esmena a la totalitat, també, presen
tada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra 
de Menorca, registrada amb el núm. 1322/87. 

Per defensar l'esmena, té la paraula el Diputat Sr. 
Sebastia Serra. 

EL SR. SE.RRA I BUSQUETS: 
Demanaria al Sr. Secretari, si pot lIegir él text 4e 

l'esmena, per favor. 
, 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
El qntp Parlamentari PSM-E;EM d'acord 'amb 'fil 

que preveu el Reg1ament del Par1ament de les Illes 
Balears presenta la següent ESMENA A LA TOTALI
TAT al Projecte de Llei dels Pressuposts GeneraIs de 
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears per a rany 
1988, soHicitant la seva devolució al Govern. 

Motius fortamentls: 
l.-Consideram que els capítols destinats a l'inver

sió real són en general magres i amb l'agravant de que 
han davallat respecte al Projecte de LIei de l'any 1987, 
tant des d'un punt de vista quantitatiu com re1atiu, 
passant d'un 47,11 % del total a un 42,10% del total. 

2.-Les xifres que es presenten com a inversions 
reals, (Capítol VI) consideram que estan inflades i no 
reflexen la propia normativa fixada pel Conseller 
d'Economia i Hisenda segons l'Ordre del 1 d'agost de] 
1987. 
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3.-En el conjunt de l'actuació del Govern de la 
Comunitat Autonoma es procura limitar la capacitat i 
la gestió fiscalitzadora de l'intervenció, posant en dub
te el compliment de la Llei de Finances. 

4.-Pensam que és desproporcionat el creixement 
estensible deis Capítols I, II, III, i IV del Pressupost, 
que passen d'un 52,89% l'any 1987 a un 57,90% l'any 
1988. Aquest creixement és contradictori amb la baixa 
prevista en les inversions, Capítols VI, VII, VIII, i IX. 

5.-Analitzant els diversos Capítols Pressupostaris 
consideram desproporcionat l'augment deIs Capítols IV 
i VII destinats a subvencions corrents i a transfed!ll
cies de capital, i en canvi la disminució del Capítol VI. 

6_-Fent una anhlisi per Conselleries consideram 
desproporcionada la relació respecte al que significa 
cada COnselleria en el conjunt del total q.el Govern de 
laéoillunitat AntCmoma així com també els augments 
entré l'any 1987 i 1988. 

C¿-m a casos d'augments sUQstancials cal destacar 
el. .30% d'a1;lgment ~e la Conselleria de Turisme i el 
lQ,4Q% d'augment de Presidencia. En canvi Ag~:icultura 
davana un 7,12 %_ 

Un tema prou significatiu és que la Conselleria de 
Treball i Transports significa UIi 0,86% del Pressupost 
de la Comunitat Autonoma, mentres que l'atur i la 
problematica social són molt presents a la -nostra rea
litat social. 

6.-Existeix una gran mancan~a en el Projecte de 
Llei deIs Pressuposts en tant en quant no contempla la 
Sindicatura de Comptes, creada per Llei d'aquest Par
lament i ja previt el eu funcionament a través de la 
Leí 7/1987. 

7.-La manca de sensibilitat social al Projecte de 
Llei deIs Pressuposts arriben al punt de que no esta 
previst el Consell Economic i Social i el Consell Eco
nomic i LaboraL Només té una previsió anual de dos 
milions de pessetes i Úllicament per a despesa del Ca
píto12. 

8_-Amb el Projecte de Llei presentat pel Govern 
de la Comunítat Autónoma pensam que és gairebé im
possible que el Govern pugui donar compliment als 
convenis signats i compromisos contrets pel Govern de 
la Comunitat Autonoma la passada legislatura. 

9.-La problematica social, esportiva, cultural i 
medioambiental no tenen les adeguades partides pres
supostaries. Es veuen hipotecades Lleis com la Llei 
d'Acció Social. Llei de Normalització Lingüística, Plans 
d'Instalacions Esportives, Pla de Reindustrialització, 
Potencia ció de les Indústries agro-alimentaries. 

10.-Existeix una absoluta manca de concreció a 
gran part de les partides pressupostaries destinades a 
subvencions i a transferencies de capital així com al
gunes de les inversions real s previstes. 

l1.-Notam excessius augments de plantilla, espe
cialment deIs alts carrecs així com deIs sous d'aquests 
mateixos d'acord amb la seva funció. 

12.-Existeix foscor respecte a l'aplicació deIs su
peravits deIs anys anteriors de tal manera que no exis
teix una possibilitat real de controlar els possibles 
remanents i superavit de lliure disposició. En deter
minats casos aquesta practica ha servit per fer am
pliacions de capital no debatudes ni controlades com 
la de IFEBAL. 

13.-S'observa en el conjunt del Projecte de Pres
suposts una mala financiació de la Comunitat Auto-

noma pero al matexi temps s'observa la manca dE 
capacitat de gastar els recursos de que es disposa. 

14.-De l'análisi del grau d'execució deIs Pressu 
pos~s de 1987 s'observa que al Govern de la Comunita1 
Autónoma li sobren els doblers i amb conseqüencic: 
pensam que l'Executiu ofereix poques garanties a l'ho 
ra d'executar els Pressuposts. 

15.-Es nota a faltar la documentació relatjva c: 
l'estat d'execució deIs Pressuposts d'Ingressos de l'an) 
1987, especificat, incumplint d'aquesta manera la Lle: 
de Finances. 

EL SR. SERR.A. I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. Secretario Aquesta lectura s'ha dema 

nat, perque eil aquest debat hem procurat, Sr. Conse 
ller, Sres. i Srs. Diputats, haver presentat en temps 
ben fonamentada una esmena a la totalitat que, dE 
fet, s'havien posat 15 punts, i haguessin estat molt~ 
més, pero, de fet, volíem que el debat fos el més con 
cret possible i que, si el nostre Grup Parlamentari 
PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, d'alguna mane 
ra s'equivocava, d1alguna manera precisava malamen1 
alguns aspectes d'aquests 15 que hem presentat, po 
guéssim, de fe!, rectificar i poguéssim, d'alguna mane 
ra, reflexionar els motius, la realitat de la Llei Pres' 
supostária. 

Pero, bé, fins ara ens hem trobat amb un ampl: 
debat, ja hem dit la nostra opinió sobre molts deh 
aspectes, i molts de temes s'han tractat, per tant, pro 
curarem no ser molt reiteratius, pero la: veritat és qm 
aquestes hores del vespre, falten 10 per les 10, el nos 
tre Grup Parlamentari es ratifica, no només en el~ 
quinze punts, sinó que probablement en posaríerr 
molts més, com a la nostra intervenció anterior ja herr 
dit amb prou contundencia. 

Ens ha donat llum moltes coses que s'han dií 
aquÍ, i curiosament, avui el Grup Parlamentari del Cen 
tre Democrátic i Social, ens ha, encara, donat més ele 
ments i més contundencia a les nostres posicions. DE 
fet, no esperavem una intervenció tan crítica, tan tcc 
nica i tan contunden per part d'un grup que despré~ 
diu, que jo no he entes massa bé, el Sr. Alfonso ha 'en 
tes que probablement votaven les emenes a la totalitat 
pero jo entes que no, aleshores, en fi, ja veurem con: 
acaba aixo del CDS, pero, la veritat sigui dita, és qUE 
avui ens han argumentat amb tanta precisió i tan tec 
nicament el seu Portaveu, que, de fet, crec que avui 
tots els Grups hem precisat tot el que hem sabut 
hem pogut. 

Nosaltres ens volem definir respecte de la finan· 
<;ació de la Comunitat Autonoma. Miri, nosaltres son: 
partidaris que deIs Pressuposts Generals de l'Estat, eO 
25% vagi als Ajuntaments, el 25% a les Administra 
cions Antonomiques, i el 50% vagi a l'Administracié 
de l'Estat. És a dir, la nostra postura, en aquest sen 
tit, no és, ni a prop fer-hi, en aquests moments, la de" 
Grup Parlamentari Socialista ni tampoc la del CDS, éE 
a dir, discrepam, amb profunditat sobre la finam;ació 
pero, al mateix temps, bé, i aixo ha hem demostra1 
sempre a tots els llocs on hem intervengut, pero, é~ 
cIar, el problema d'avui és, per que els doblers?, pe~ 
que aqueE:ta finan~ació hauria d'augmentar a Balears: 
Perque amb el Pressupost que se'ns ha presentat, er 
absolut, no veim unes tites d'augmentar l'autogovern 
en absolut no veim una interven ció real davant elE 
deficits socials, culturals, ecolbgics, etc., d'aquesta Co 
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unital Autolloroa. r ens 1robam amb una qüestió ben 
ara, nO podero admetre que gairebé el 45°10 del Pres
LpOSt, practicarnent la meitat se'n vagi en despeses 
~ funcionament. Aixo aplicat a l'empresa privada se
a caotic, seria inadmissible. Vos tes que formen part 
un Govern que sempre ees ba pl"edicat les privatitza
ons i que tan bé ho demostra am IFEBAL, etc., etc., 
C., resuLa que ara aqui ellS ctu 1111 pressupost ínter
~cionis1a, quant a Capítols 1 i 2, i un pressuposl bu
)craLilZador, artereoesclerotic d'aquesta Autonomia. 

Nosaltres, la veritat, aixo no ho podem admetre de 
lp de le:; maneres, i també ens trobam amb una altra 
roblematica. 1 és que, en aquests moments, no veim, 
er part seva, una voluntat de futuro Nosaltres si que 
)ldrfem una autonomia mes finan~ada, sí que vol
nero que aquesta autonomía cobrís els dMicits que 
i ha a l'Administració de l'Estat per moltes raons 
istoriques, moltes r<1011S de molts de tipus, que no 
omentarem. Pero, la veritat, complint la llei, volent un 
:mtrol parlamentari, tenint programes constructius i 
mamentalment contestant amb precisió tots els dub
~s, tates les critiques que hi ha. 

Nosaltres, avui, ha hem denunciat i ho bem de tor
al' a dir en aquest moment, creim que no es complei
en tot llD conjunt de disposicions legals, no ja de lleis 
.e l'Estat, sinó de lleis fetes per aquest Parlament, 
provades per aquest Parlament, algunes d'elles a ins
ancies del Govern, algunes altres a instancies del Par-
3.ment . El Govern fa decrets i lleis i no les compleix, 
. a )a vegada, ens presenta qüestions, documents, dins 
LDa llei que DO s'ajusta a la realitat quotidiana del 
iovem. 

Per tant, creim que, com que els 1S punts que hem 
lresentat més les raons de tot aquest llarg debat, ens 
'an carregades de raó, i, endemés, creim que un pres
;upost es pot tornar tranquillament al Govern perque 
:1 faci millor, i si l'hem de debatre el gener o el -fe
)rer, ja el tomarem a debatre, creim que, la veritat, 
¡eria el més positiu, fer una reflexió crítica, intenoris
:a i DO sortir en defenses com les que hem sentides 
:I'Unió Mallorquina, comparant amb altres autonoroies, 
nirero la nostra, mirem la realitat. Nosaltres que sem
?re hem lluitat per l'Autonomía, sempre hem lluitat 
'er aquest conjunt de pobles que configuren les Illes 
Balears, la veritat és que, volent tot el futur, avui, hem 
je ser crítics, avui hem de ser contundents, i valgui 
lquest debat per intentar que el Govem, coin a espe
ran~a, millori. 

Gracies. 

(En aquest moment pren la rurecció del debat la 
Sra. Vice-president Primera, Ulustre Sra. M.a Antonia 
Aleñar i Pujadas). 

LA SRA. VICE-PRESIDENT PRIMERA: 
Tiene la palabra, el Conseller de Economía, Ha

cienda y Presupuestos. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

Sres. i Srs. Diputats. Sr. Serra, amb la mateixa 
brevetat i síntesi que vos te, jo Ji vull dir que el que 
die ho mantene i, aleshores, jo afirmo que el Capítol 
1, li parlaré de pessetes, homogene'iízat, només, prae
tÍeament l'hem augmentat en 399 mUions de pessetes, 
com a conseqüencia de les 125 places noves, com a 

consequeneia del que voste va aprovar l'any passat o 
va aprovar el Parlamento 

Els conceptes basics estan repetits, jo no vull fu
gir de la seva esmena, ben presentada, ben estructura
da, em sap greu no haver trobat cap punt d'acord, 
també amb voste, i vull anal' a aquelles coses que a 
voste li fan més sang, amb el sentit mallorquí de la 
paraula, amb la més bona intenció, quan voste em par
la que, volent donar facilitat de control, estam obrint 
una vida de descontrol. Em referesc, concretament, 
perque cree qUé: és molt important, perque és un tema 
que ha estat perjudicant l'exeeució de la despesa que 
voste esmenta, i com que voste a aquest tema li dóna 
molta importancia, jo li vull dir el següent. 

El regim jurídic fonamental que emmarca la fun
ció de control, i ho duc escrit, pe:rque voste ho ba es
crit j, aleshores, realment, que desenvolupa la Inter
venció General de la CAIB, hem constitui't la Llei de 
Finances de la Comunitat, amb els articles 80 i 90, que 
estan aprovats, que complim j que pensam complir. 
Aquests articles exposen, finalment, la mateixa filoso
fia que els seus correlatius de la Dei General Pressu
postana, 11/1977. 1 sobre aquests articles correla
tius, copiats, qualcú dei a homonims, no estic d'acord, 
correlatius, de la nostra Dei de Finances, tle la Dei 
General Pressupostaria del 77, nosaltres, aquest estiu, 
l'Estat també després, hem fet feÍna, ha fet una serie 
d'innovacions. Les innovacions que l'article 2S del nos
tre Projccte de Llei introdueix en la regulació de la 
fundó interventora, fet democraticament amb els In
terventors, abans i després d'agafar-Ios, introdueixen la 
regulació de la funció interventora, han estat igual
ment considerades com a necessaries per la propia 
Administració de l'Estat, que a l'article 131 de la seva 
Llei de Pressuposts, del projecte del 88, aporta una 
regulació que permetria continuar mantenint la sinto
nia normativa. 

Som conscients que la falta d'agilitat administra
tiva que la nostra Comunitat Autonoma pateix i que, 
en algun moment s'ba situat en les empreses que co.n
tractaven amb la CAIB en situacions financeres, difícil~ 
per aquest retard dels expedients, no es resol ¡jer la 
via d'eliminar els controls d'intervenció, al contrari, el 
camí que el Govem de la CAIB considera necessari és 
el de la modemització paulatina del procediment (fe 
controls, substituint prudentment els realitzatsa Pri~ 
ri de manera exhaustiva per auditories a postenori, 
sobre un conjunt d'actes, per aquesta línia podre¡;n 
aconseguir una major agilitació burocÍ'atica dels. ex,pe
dients en la fase anterior a la prestació de servels i 
que ha de suposar una millora en el temps de resposta 
de les distintes Conselleries, una major responsabilit
zació deIs organs gestors, que actuaIment queda dilhü
da, els organs gestors de les nostres CODselleries, que
da diHulda per la duplicitat de les firmes prevjes a la 
realització d'un acte administratiu. I una aprofundit
zació en el control de determinats expedients que, pel 
seu valor i per la seva necessitat de rapidesa en la tra
mitació, sUl'osen la impossibilitat material de realitzar 
el control a priori, per exemple, el cas de les nomines 
o de quaIsevol tramitació massiva d'expedients. Voste 
sap perfectament que un deIs problemes que tenim a 
l'estat d'execució és que la nomina fins ara, fins fa UD 

mes, que vaig dir, s'ha acabat, a veure si ens taneam 
tres vespres, es feia per via extrapressupostaria, per 
tant, si voste mira el Capítol 1, i voste el mescla amb 
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els altres, l'estat de gestió del Pressupost pareixera 
nul, aixo és important, perque realment aquestes xi
fres que vos tes demanen i que nosaltres els donam, 
apareixin cada vegada més cIares, dins la compleixitat 
economico-financera, que no és la mateixa que I'admi
nistrativa. 

Un major aprofitament deIs resultals del control, 
cree que quan es miren una per una les coses, quan 
es miren en el seu conjunt, miram fases induint la 
revisió, pelo exemple, semestral o anual de tots els ex
peruents d'un tipus determinat, permetria treure con
clusions valides sobre els vicis arrelats als serveis, així 
coro proposar mesures per a la seva desaparició. Natu
ralment, també som conscients que la supressió de con
trols a priori constitueix un camp abonat per als dis
curS0S demagogics que posarien els cabells dl'ets, del 
d~scon1:J.:ol que el Govern demana per als seus comptes. 
En aquesta línia, s'hauria de destacar la importimc'i.a, 
per als ciutadaos de les TIles Balears i per a la coos
ti,tució de ~~ nostres institucions autonomiques, té la 
q.otació d'una administració efi cac; , agil, més de la que 
nem -rebut de l' AdIninistració Central. Jo aqm vull tor
nar a dir, en aguest sentit, que I'Estat reconeix, per les 
nastres pressions, no pel nostre victimisme, que es va 
e!iImvocar en les transferencies, que en aquest moment, 
la LOFCA, no la té clara, i que negociam el que es 
diun servicis generals, que Cl"euen ells que realment es
tan irifradotats. I una part d'aixo, jo la imput a }'incre
ment de plantilles de l'any passat, per exemple. En can
vi, el d'enguany és ben clar, una part és heretada, aque
Ues vacants, 153 vacants que voste coneix, i les noves. 

De totes maneres, per a la seva tranquillitat i la 
de la Cambra, li vull res saltar els aspectes següents. 
L'article 25 constitueix una simple facultat, no suposa 
la introducció de nous sistemes de control pel si ma
teix, aquests estaran supeditats al desenvolupament re
glamentari que es reali'tzi, i jo pens si voste, Sr. Serra, 
que no sé si d'aquí cinc o sis anys a un Conseiller o a 
un Portaveu el trqbaran, estic conven<;ut que al Presi
dent i al Conseller d'Hisenda el trobaran, de manera 
que é un tema que la nostra propia professionalitat 
ens obliga, en aquests moments a actuar amb molta 
professionalitat, 'valgui la redundancia. 

L'ús d'aquesta facultat sera prudent, no solament 
és la nostra obligació fer-ho abó, sinó també (! J nostre 
convenciment. De moment, solament es treballa en la 
línia d'aplicar determinades subvencions i amb les des
peses aplicades a Capítols 12. La introducció del SICO
DE, que és aquest sitema comptable descentralitzat de 
que he parlat, o sigui que intentam posar en mana, 
perque dia 1 de gener del 1988 entrara en marxa un sis
tema comptable nou, que, a part d'estar sustentat pels 
equips de la Comunitat, permetra automaticament la 
consulta directa de les Conselleries. El mes de man;, 
la comptabilització des de les Conselleries, i el mes 
d'octubre, si Déu ho vol, que no hi hagi papers, és a 
dir, que els papers, quan es gravi a les panta/lles, sur
tin els papers, imposa una flexibilitat, flexibilitat que 
el mate ix Govern, perque té el seu SICODE, també va 
haver de fer. 

Aixo és aquesta esmena. 
Sobre la desproporció entre Conselleries, només li 

puc dir dues coses, és un problema d'homogene1tzació, 
que quan ja varem fer la presentació. el mes de se
tembre, del projecte de pressuposts, varem haver d'ex
plicar, i la gent va entendre, com a conseqüencia de, 
bé, que els termes de comparació eren homogenis, i, 

a un segon aspecte, a cada Conselleria, Sr. Serra, dim 
les restriccions pressupostaries i les estirades que hi 
ha hagut a l'hora de fer els pressuposts, que tots voste~ 
coneixen, se l'ha adaptat, el Pressupost, al seu progra· 
ma, i die el cas, el tema del Sr. Morey, Conseller d'A 
gricultura, que ha fet una opció d'estudi, una opció de 
contractar gent, una opció de territorialitzar la seva 
plantilla per fer una especie d'aturada i arrencar l'any 
que ve amb estudis, 110 fets al «buen tun-tun», i am1:: 
inversions. 

La Sindicatura de Comptes, Sr. Serra, no m'ha pa
regut prudent pressupostar-la unilateralment, és a dir 
en aquell moment m'ho vaig plantejar, i cree que é~ 
un tema que s'hagués pogut prestar a moltes ... 

1 voste parla d'una falta de sensibilitat social del 
projecte de llei, jo la hi vull negar, Sr. S erra, fa moll 
poc temps, dia 5 de novembre del 87, vostes varen 
aprovar una resolució, instant el Govern de la Comu 
nitat Autonoma perque en el termini de 6 mesos cons· 
tituís el Consell Econbmico-Social, etc., etc., també, en 
aquests moments, jo no tenc dubtes, jo som bastan1 
radical, pero m'he de sustentar en el meu eqmp. Ales
hores aquí també m'han creat una mentalitat de com 
podem fer aixo si l'Estat ha fet tal, jo, naturalment. 
dins la meya planificació, les resolucions d'aquest Par
lament, són uns punts objectius a aconseguir, i ven 
drem aquí amb aixo. No es preocupi. 
guir, i vendrem aquí amb aixb. No es preocupi. 

I bé, el punt ID, que voste no l'ha tocat, m'ha cos
tat molt entendre'l, perque no sabia, realment, que es
tava escrit, he tengut realment dificultats d'interpre
tació, atesa la seva confusa, a la meya manera de veure 
redacció, quan vostes diuen que la problematica social 
esportiva, cultural i medi ambient no tenen les parti. 
des presupostaries adients. No sabia si feien referen
cia que vostes preferien una diferent estructura pressu
postaria i parlaven d'un problema tecnic o si, realrnent 
era el que jo he interpretat al final, de fer referencia 
a quines dotacions tenien aquests desitjos d'acció so· 
cial, i així ho he interpretat. Bé, jo aquí, realment, per 
no cansar la Cambra, havia fet una relació d'actuaciom 
del Govern que la pos a la seva rusposició i que me la 
boto perque realment els podria cansar. 

Tema d'Alts Carrecs. EIs Alts Carrecs, l'incremen1 
d'Alts Carrecs que proposam, que jo vaig repartir a la 
Comisisó de Finances o no sé a quina comissió, un es, 
tu di comparatiu de tates les Comunitats, on quedavem 
practicament, els tercers deIs darrers, li faig una sín
tesi i li die que si el Parlament aprovas la proposta. 
el President passaria de 3'5 milions, que li pertocaria 
pel 4 % a 6 milions, els Consellers de 4'3 a S, i eIs 
Directors Generals de 3'7 a 4'5. Si totes les Comunitats, 
ja no vaig que som els tercers deIs darrers, que ser~ 
els darrers, augmentassin només el 4 %, el promecli 
seria Presidencia, 6'8, Consel11eries 5'7, Directors Gen:
rals 4'7. Ai o suposa, l'increment que proposam, 272 ml· 
lions anuals, que creim que són necessaris, primer p~r 
captar la gent que creim interessant, per fer-Ia ve~u 
aquí, i, segoD, també ho direm, amb una certa doJent13, 
perque eJ pe,·ill del cessarnent també sigui estimulant, 
en un sentit contrali. 

En relació al compromís de la despesa, que voste 
li dóna importancia, jo 1i vull dir, no tomant esmen
tar el Capítol 1, que per exemple, al Capítol 2, el ere 
dit inicial més modificacions esta practicaroent como 
promes i tenim en fase O el 64 %, o sigui que si vost~ 
compara, en aquest moment, en fase O, quan realmen 

-
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tres darr~rs mesos, que 110 els tenim comptabilit
~s es fa més d'una 3." part del Pressupost, aixo n o va 
al~ OJ ent, el Capital 3, en fase O, el 71 Ofo, el Capitol 4, 
1 fase, fins a O, el 80 i busques, i en fase O el 62 %. 
l Capital 6, tenim practicament el 95 % compromes 
L fase A i B, i en fase O, només el 50 % , pero li puc 
r que aques t retard és degut únicament a la posada 
1 marxa aquest any, que jo he vis t des del juliol j he 
irat d\~ la prorroga de pressuposts i que per les fei
~s que feim i per la coHaboració quefeim, jo li dic, 
n fEl la impressió que aconseguiré tancar el pressu
)st en deficit per primera vegada. 

I jo li vull dir, Sr. Serra, no per provocar-lo, sinó 
~r dír-li, com a persona que estima les Illes, el tema 
.és cruent per a voste, que és el tema de carreteres. 
) he fet fer uns números, quan vaig elaborar els Pres
lpOSts i, realment, tenc dos números comparatius im
)rtantíssims, tenim la competencia exclusiva en carre
:r es, aleshores, primera observació, no comparem 
ressupost amb competencies exclusives de ConseUe
es amb Conselleries que no tenen competencies exclu~ 
ves; segona, creim que en aquest moment, ho afirmo, 
¡tam molt per sot a del tant per cent que a nivell na
onal i a nivell intercomunitari envia l' Estat. I tercer, 
pensam, en aquest moment, en carreteres de Balears, 

:esa la xarxa que tenim, no s'escandalitzi, creim que 
::> hlvertim suficient. 

Res més, Sr. President. 

(El Molt IMustre Sr. President, Jeroni Albertí i Pi
)mell, repren la direcció del debat.) 

L SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Serra. 

,L SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sera una replica tan breu 

om sigui possible i tan puntual com sigui possible. 
~m sap greu, he estat breu abans, pero hauré de dir 
uatre coses. 

La primera, miri, avui no ha parlat de carreteres 
l PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, no n'hem par
lt, entre altres coses, perque tenim dubtes molt serio
os respecte de les esmenes que bem de fer a aquesta 
artida pressupostaria, ates que ja devana un 11'13 % 
1 seu pressupost, és a dir que avui no n'havíem parlat, 
ue quedi molt aclarit que d'aquest debat ni a l'esmena 
la totalitat hi figurava aquest tema. . 

Sr. Conseller, jo hi ha una cosa que trobo que és 
:lcoherent. Vostes, exercint un dret legítim, peguen el 
iovern de l'Estat quan els sembla oportú fer-ho, i nos
ltres, de vegades, estudiam amb tot detall les seves 
rítiques al Govern de l'Estat, a vegades ens divertei
en, segons, i a vegades ens entristeixen, també segons, 
Jero el que no cree que sigui bo és que vos tes siguin 
nimetics del Govern de l'Estat. És a dir, o jugam a 
Lll rotIlo o jugam a l'altre, no podem baIlar amb dues 
enyores o senyors al mateix temps. És a dir, si voste 
.ra em dui, és que el sietema d'intervenció que ara po
am en marxa, el posam per modernitzar, i l'Estat ho 
la reconegut i ho comem;:a a fer, no ens serveix a nos
:ltres. Nosaltres particularment creim que l'alternativa 
. la interven ció de la Comunitat Autonoma, que és lenta 
que ha tengut moIts de problemes aquests anys, creim 

lue l'alternativa és més interventors, més interventors i, 
Ibviament, descentralització, agilitació, etc., pero no és 

el que vos tes han posat a la Uci, que és des fer un deIs 
controls que hi havia prevists. 

I eviden tment, si parlen vostes de 125 vacants, nos
altres pensam que n 'h i ha moltes més en aquest pressu
post, pero, en fi, voste diu 125, per que no n'hi ha 
d'haver 2, 3, 4 per a Intervenció? Aixo és una cosa 
molt clara. El contrari és reiterar que anirem a fets 
consumats. 

Conselleries li he de fer un petit comentari, miri, hi 
ha una Conselleria que nosaltres, i ar a no hi és , el Con
seller, una Conselleria que ens crea un terrible pro
blema: la Conselleria de TrebaJll i Transports. El seu 
funcionam ent, la meita t del funóonament són els 70 
milions d'ingressos per sancions de treball. Es repre
senta el 0'86 % del pressupost per Consellerics, té un 
Director General i es vol crear una altra Direcció Ge
neral de Treball, m és un funcionari d'inspecció. Hi ha 
un error al volum 7, ja hem dit que era fals i ho hem 
demostrat, pero, a més, esta farcit d'erros, que té pre
vists uns auxiliars administratius , i aquí no hi figuren 
enlloc, que aixo es va dir a compareixem;a del Conseller 
i de la Secretaria General Tecnica díns la comissió par
lamentaria respectiva. Bé, deixem els errors mecanics, 
pero, evidentment som a una Conselleria que o l'p..em 
de potenciar o l'hem de passar a una Direcció General 
o a dues Direccions Generals, una a Ordenació del Ter
ritori, Transports, i l'aItra Direcció General a Acció So
cial, una de dues, o potenciam la Conselleria o la lle
vam. Políticament no pot ser mantenir una Conselleria 
que la seva meitat de despesa de flmcionament o el que 
sigui són les sancions que es posen a transporto 

Parlem d'altres Consellleries. Agricultura. Pero, bé, 
nosaltre haguéssim volgut creure en el Sr. CañeIlas 
quan ens va parlar de tot allo tan preciós d' Agricultura 
i tan comentat públicament i reiterat pels «voceos», i 
perdoni l'expressió castellana, d'algun mitja de comu
nicació a favor del Govern, en el sentit de, pagesos, es
tau contents, a la fi, la ma del gros al petit, la pa
gesia, etc., etc., pero és que tot allo que ens va dir 
el Sr. CañaIlas i que a mi m'agradava tant, la veritat, 
jo som del pla i fill d'un pages amb un hortet petit, 
no de possessió, pero bé, vull dir, aleshores jo estava 
content i fins i tot des d'una optica política. Pero, se
nyors del Govern, avui ens trobam que Agricultura,pa
reix que el Conseller vol tenir manco pressllPost, aixo 
no és ver, a diaris el Conseller, fins i tot, va dir, mig 
dir que no podia ser amb aquest pressupost, després 
es va rectificar i va dir, no, no, no he dit exactament 
aixo, fins i tot a un diari deia, si no tenc més pressu
post, dimitiré, Uavors va pareixer que no havia dit 
tant com algun diari deia. De fet, no hi és, i ens hagués 
agradat demanar-li, avui, en directe, que opina del seu 
pressupost. . 

Bé, Sindicatura de Comptes, no, no és admissible, 
Sr. Conseller, que una Uei aprovada per aquest Parla
ment, Sindicatura de Comptes, ja estam que no sabem 
quan es formara ni com, perque, en fi, hi ha proble
mes per saber els Grups Parlamentaris com la volen 
constituir, i quan, pero hi ha un problema radical, si 
la Sindicatura de Comptes esta cr.eada, si va tenir 50 
milions de pes se tes i es va crear la secció 03 a la pas
sada Legislatura, com és possible que ara ens desapa
reixi del pressupost General de la Comunitat Autónoma? 
I és més, només sera possible posar-la en marxa per 
llei de credit extraordinari, en cas que s'hagi de posar 
en marxa. Aixo és una disfunció, aixo és un error po
Iític, un error tecnic i de tot tipus. 



518 DIARI DE SESSIONS / Núm. 15 / 2 desembre del 1987 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra, li queda un minuto 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
Entram a temes molt, molt, molt concrets, són 

molts, no hi entrarem, pero, per exemple, sap voste 
Sr. Conseller que es deuen cursos a l'Institut de Cien
cies d'Educació, cursos de mestres d'escola i professo
rat, ja anomenats, cursos de reciclatge del 86-87, i que 
enguany no es compleix aquest servei a cap de les Illes 
Balears, servei tan necessari i reconegut a les [leis per
que l'ICE diu no faig els cursos mentre no hagi cobrat, 
com se solventen aquests problemes? Nosaltres és aquí 
on perdem els papers, i el cobram, perque no ens en
t~nem. 

Gratificacions, complements específics, comple
ments de des tí, problemes de nivell, tot aixo no esta 
en absolut resolt. 1 jo no voldria que hi hagués la vaga, 
día 11, de personal, de cap manera no la voldria, per0 
laveritat és que no és correcte tot aixo que tenim en
tre manso 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Té la paraula el Sr. Quetglas, per part del Grup 

Parlamentari CDS. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Jo tenc por de no 

haver, tal vegada, fon;at una mica la disposició regla
mentaria, i haver fet la meva exposició crítica als Pres
suposts al Ilarg de les possibilitats que em donava la 
sistematica d'aquest debato Peró, en fi, passaré ara a 
anaUtar, encara que molt per damunt, i només centrat 
en dues qüestions, l'articulat del projecte de llei que 
ens remet el Govern. 

Ja he dit en una altra ocasió que era evident, per
que la pura observació comparada d'ambdós textos així 
ho demostra, que el Projecte de Pressuposts, en el seu 
articulat, és una copia practicament exacte, fins i tot 
amb errors inc1osos, del projecte de pressuposts de l'any 
87, o de la Llei de Pressuposts de l'any 87. Ara, hi ha 
algunes novetats que per a mi suposen dues qüestions 
preocupants i em centraré sobre elles. 

Em primer Hoc, voldría cridar l'atenció als Srs. 
Diputats sobre les Disposicions Addicionals tercera, 
quarta, cinquena, sisena i setena, que utilitzen una me
canica que al meu judici hauria de ser excepcional per 
crear empreses públiques, demanar a aquesta Cambra 
l'autorització, perque no s'hagin de crear per vía de 
Llei, tal com mana la Llei de Finances. Bé, jo entenc 
que aquest és un mecanisme que excepcionalment pot 
ser admissible, pero el que no pot ser és que sigui la 
mecanica ordinaria, sobretot quan el que es plan teja 
és la creació d'empreses i d'organismes que tenen una 
tasca absolutament trascendent dins la nostra Comu
nitat Autónoma, perque ens parlen de fer una empresa 
pública l'objecte de la qual sigui la promoció de l'ofer
ta turística en el mercat nacional i internacional, ni 
més ni manco. Una altra que l'objecte sigui la formació 
integral deIs joves agricultors. Una altra per a les qües
tions d'agricultura i una aItra per administrar les resi
dencies de la Comunitat. Jo crec que, i propos i ja li 
anuncii que aquesta sera la nostra idea, per via d'es
mena, si de cas, si consideren que és tan complicat fer 
una llei i passar-la per aquesta Cambra, cada vega da 

que es cre! una empresa pública, que a mi no m'h( 
pareix tant, perque, en definitiva, el model d'empres; 
pública esta bastant dissenyat a la Llei de Finances, 
:¡racticament s'hagin de copiar els estatuts d'una a l'al 
tra, si de cas, duguin vostes aquí el projecte d'una lle 
marc per a creació d'empreses públiques que els auto 
ritzi crear-les per decret, sempre que compleixin un, 
serie de requisits, quant a l'organització, etc., etc., cree 
que seria un sistema bastant més, podria facilitar l'agi 
litat que sembla reclamar aquesta deslegalització qUl 
vostes demanen i simuWmiament garantiria un ade 
quat control parlamentari en relació a l'adequació d'a 
questes empreses, perque, si no, realment, aixo és UI 

xec en blanc que em pareix excessiu. Demanar a h 
Cambra, amb cadlcter general, jo no die que no sigu 
admissible amb cadlcter excepcional, i amb cadlcte; 
excepcional estan disposats a admetre-ho, peró que to 
tes les empreses públiques de la Comunitat, quan h 
ha un imperatiu que s'han per llei, evadeixin la creaci( 
per Uei per la via de Disposició Transitoria de la Lle 
de Pressuposts, em pareix, si més no, una mica exa 
gerat. 

1 aixó és una preocupació que en aquesta lIei dI 
pressuposts no és només a aquest punt. La preocupa 
ció per intentar eludir o esquivar tant com sigui pos 
sible, el control de la legalitat, tant sigui reglamentaria 
com sigui per part de la propia, el control de la lega 
litat interna que suposa la intervenció, i em referiré ~ 
una qüestió que ja ha sortit en aquesta Cambra, qm 
és aquesta pretensió, aquest esfor<; que té el Govern d¡ 
la Comunitat Autonoma de liberar-se una mica per um 
via no massa correcta del control de la intervenció 
Miri, ja s'ha dit, el Sr. Serra li apunta una solució 
cre'i voste més interventors, jo n'hi diré una altra, Uf 

expedient normalitzat es tarda a intervenir una deci 
ma part del temps que es tarda en intervenir un expe 
dient que no hi estigui, normalitzat, tan simple corr 
aixo, el que passa és que els expedients d'aquesta Co 
munitat Autónoma no hi estan, normalitzats, i dar, vuL 
dir, un interventor perd molt de temps a fiscalitzal 
un expedient que no esta normalitzat, perque s'ha df 
llegir totes i cadascuna de les paraules deIs document~ 
que estan aportats, perque, efectivament, no té la ga· 
rantia que alló compleix la legalitat i la seva obligacié 
és fer complir la legalitat. Aquesta és una fórmula mo11 
més efica¡;:, a part d'un increment a la plantiUa d'inter
ventors, que a mi em pareix imprescindible, i la crea
ció d'interventors delegats dins les Conselleries, etc. 
etc., la delegació de competencies físcals a les únitat~ 
de gestió economiea, Sr. Consellcr, vull dir, per que 
no es deleguen determinades competencies fiscals, es' 
pecialment a aquells expedients que són rutinaris, que 
són repetitius, que la documentació sempre. és la ma· 
teixa, i, a més, que es poden normalitzar perfectament. 
Per que no es poden delegar aquestes qüestions fiscals 'i 
És a dir, jo crec que aquest és el camí de l'agilitacié 
i de donar-li molta rapidesa a la tramitació deIs expe· 
dients, i no intentant eludir, perque, perdoni, pero aixo 
intenta eludir el control intern de l'administració, el 
control d'intervenció. Aleshores, en aquest sentit, nOS
altres hi posam serioses objeccions en aquest punt, per
que l'agilitat no ha d'estar renyada amb l'adequació a 
la legalitat, no es pot justificar fugir de la legalitat en 
funció de criteris d'eficacia, perque si no, és treme?
dament peri!llós, és a dir, l'eficacia s'ha d'aconsegUlr, 
i la legalitat també, perque no són objectius contra
dictoris. Si són objectius contradictoris, és que l'orga-



DIARI DE SESSIONS / Núm. 15 / 2 desembre del 1987 519 

.ClO nO és correcta, per tant la seva res.ponsab~lit~t 
Jrganitzar les coses correctament perque no slgum 
::ctius contradictoris. 
Bé, jo abordaré la qüestió que tant se m'ha reta~, 

;r. Alfonso, el Sr. Serra i tants d'altres, en el sentIt 
nostre vot, en relació a l'argumentació que apa· 

~ment resulta que és demolidora en relació als preso 
osts, i, aleshores, hi ha una certa intriga en rela
al sentit del nostre voto Mirin, nosaltres ens hem 
plantejar les coses sota un punt de vista que aquí 
lue feim, hem d'atendre a uns ciutadans que espe-
de la Comunitat Autonoma unes determinades co
Jo comprenc que la meva argumentació, senyors 

Govern, la meva argumenta ció du de manera, qua
nequívoca a votar a favor de l'esmena a la tota
:, jo ho comprenc, és a dir, sota una determinada 
ura, la lOgica és aquesta. El que passa és que també 
n de tenir un cert sentit de la responsabilitat, i hem 
pensar a veure si tornar aquest Pressupost al Go
l és el millor per a aquesta Comunitat Autonoma, 
a la Cambra, per al Govern, per al funcionament, 

::shores, la nostra conc1usió és que pot ser no sigui 
:tament així. 
Sr. Alfonso, voste no té arguments que donin su

~ a la seva afirmació que si no es torna aquest Pres
::>st al Govern, aquest pressupost no pot torna un 
pressupost, es pot tornar un bon pressupost, i dins 

1issió, sense, realment, vos te es fixi en una cosa, 
hi ha hagut una discussió amb profunditat del vo

total de les xifres, sobretot de les xifres d'ingrés, 
i tot, si algun pecat tenen és un creixement exces
és a dir, a partir de les xifres totals, que és el que 
: queda aprovat, cap deIs defectes que tots els Grups 
l'oposició hem trobat en aquest Parlament, poden 
ar de ser arrenjats dins comissió i dins la ponen
corresponents, cap, ni l'excessiu pes de les despe
sobre les inversions, ni la manca de repartim';!nt 
rsectorial, territorial, etc., etc., de les inversions, 
es omissions a l'articulat, res d'aixo pot deixar de 
arrenjat convenientment en Comissió. Jo crec que 
a Comissió pot sortir un pressupost, no diré optim, 
lue res no ho és, optim, pero sí un pressupost molt 
orat, i aleshores, el nostre esforc; se centrara en 
, estam disposats a dedicar-hi totes les hores i tots 
dies que facin falta per treballar en aquest pres
)st en conjunt, amb tota la comissió. Perque, final
~t, haurem de dir una cosa que sera la darrera, el 
'er argument de la nostra posició. 1 és que, perso
nent, el nostre grup, té més ccmfian¡;a en aquest 
ament que no en el Govem per fer un bon pres
)st, creim que de la Comissió d'Economia i Risen
sortira un millor pressupost que si li tomam al 
ern perque ens el tomi. 
Moltes gracies, Sr. President. 

SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la parau
Diputat Sr. Capó. 

SR. CAPó 1 GALMÉS: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
simplement és per definir el nostre vot a aquesta 
~na que ha presentat el Partit Socialista de Mai}lor
ntesa de l'Esquerra de Menorc;:)" dient que el nostre 
) votara en contra d'aquesta esmena. 

SR. PRESIDENT: 
Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, ser é curtíssim. Sr. Quetglas, voste m'ha donat 

la raó per la qual haurien de votar la devolució, i li 
diré per que. Si nosaltres feim uns altres pressuposts 
dins Comissió, podran estar més ben fets, pero el Go
vero haura de governar amb uns Pressuposts que no 
són els seus. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debato 
Sí, sí, té la paraula. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sr. Quetglas, com que voste 

ha entrat en una contradicció important, li voldria ma
tisar. Nosaltres sí hem fet una intervenció posant en 
dubte que el Govern pugui recaptar per ingressos el 
70 milions a la Conselleria de Transports i els 50 a la 
Conselleria de Turisme. Posam dubtes legals i polítics, 
en conseqüencia, sí hem posat en dubte les xifres glo
bals d'aquest pressupost. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat, ido, el debat de les dues es menes a la tota

litat, procedeix votar-les conjuntament, ja que totes 
dues demanen la devolució al Govem. 

Deman ido: Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
de les esmenes que hem debatut, es posin drets, per 
favor. 

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

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

Resultat de la votació. 
Vots a favor, 24; vots en contra, 28; abstencions, 5. 
Queden, ido, rebutjades les dues esmenes a la to-

talitat del Projecte de Llei de Pressuposts. 
Procedeix sotmetre a votació, ... 
Sí, Sr. Conseller, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 RISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

Sr. President, abans de passar a votar les xifres 
totals, hi ha un error material que voldria llegir, per
que és prengués nota. 

En els Pressuposts d'Organismes, Entitats Autono
mes i Empreses Públiques, el total contemplat a la 
Llei de Pressuposts, és de 1.163.380.783 milions de pes
setes, qui inclouen com a pressupost de l'lnstitut d'Es
tudis Balearícs 33.353.000 pessetes, quan en realitat el 
pressupost d'aquesta entitat és de 15.413.000. Aquesta 
diferencia és causa d'un error material en la confecció 
deIs Pressuposts, tal com es va explicar a la compa
reixen~a del responsable de l'Institut davant la Comis
sió. Error que es pensa corregir mitjan<;ant una esmena 
tecnica en el Pressupost, en el sentit de fixar a la quan
titat abans esmentada de 15.403.000 pessetes en el Pres
suposts d'aquest organisme. Per aixo, el total deIs Pres
suposts per a l'exercici del 88, per als organismes i 
entitats autonomes i empreses públiques, dependents 
de la CA, no és de 1.163.380.783 pessetes, sinó de 
1.145.440.783 pesestes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Se sotmeten a votació les quanties gIobals del estats 

dc dcspeses i d'ingressos, del Projecte de Llei de Pres
suposts de la Comunitat Autonoma per a l'any 1988, 
fixades en 16.483.236.470 pessetes. 
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Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es vol en 
aixecar drets, per favor? 

Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen aixe

car drets? 
Gracies. 
Resultat de la votació: a favor, 28, vots en contra, 

24, abstencions, 5. 
Queden, ido, aprovades, les quanties gIobals deIs 

estats de despeses i d'ingressos del Projecte de LIei de 
Pressuposts de la Comunitat Autonoma per a l'any 1988, 
en 16.483.236.470,- Ptes. 

Seguidament, se sotmeten a votació les quanties 
globals deis estats de despeses i d'ingressos del Pro
jecte de LIei deIs organismes, entitats autonomes i em-

PREU DE LA SUBSCRIPCIO 
Un any . 
Sis mesos 
Tres mesos 
Preu de }'exemplar 

Redacció i Administració 
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
C /. Palau Reial, 16 
PALMA DE MALLORCA 

preses públiques dependents de la Comunitat Aut ' 
ma, per a l'any 1988, fixades en 1.145.440.783,- pt;r 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es v~i 
aixecar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es vol 
aixecar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen ai: 
car drets? ' 

Resultat de la votació -gracies-: vots a favor . 
vots en contra, 24; abstencions, 5. ' . 

Queden ido aprovades les quanties globals deIs 
tats de despeses i d'ingressos del Projecte de LIei 
Pressuposts, deIs organismes, en titas autonomes i e 
preses públiques, dependents de la Comunitat Au 
noma, per a l'any 1988, fixades en 1.145.440.783,- Pt 

Sres. i Srs. Diputats, moltes grades, s'aixeca la s 
sió. Bona nit i bon profit. 

2.000,- pesseteli 
1.000,- pessetes 

500,- pessete~ 

100,- pe55etes 
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