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EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Diputats. Bon dia. 
Comen<;am el desenvolupament de la Sessió d'avui que 

té com a Punt U nic de l'Ordre del Dia el Debat de la Co
murucació remesa pel Govern de la Comurutat Autonoma so
bre Finan¡;:ament de la Comunitat. Per iniciar el Debat té la 
paraula el ConselIer d'Hisenda de la Comunitat Autonoma, 
Sr. Alexandre Forcades. 

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

Sres. i Srs. Diputats. 
A la Sessió del Pie d'aquest Parlament de dia 5 de no

vembre del 1987, es va aprovar una resolució per unanimitat 
segons la qual el Govern de la Comurutat havia d'enviar al 
Parlament una comunicació en el termini maxim de 8 mesos 
per tal que tengués lIoc posteriorment un debat sobre la fi
nan¡;:ació de la nostra Comunitat Autonoma. 

En compliment d'aquesta resolució, la ConseIleria d'Eco
nomia i Hisenda va elaborar una comunicació que va titular 
«Finan¡;:ació de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears» 
que vaig comentar en la meya compareixenea a la Comissió 
d'Hisenda dia 23 de mar¡;: del 1987 i que va entrar al Parla
ment el mateix dia o un dia o dos abans, és a dir, dia 21 
odia 22 de mare, el contingut de la qual és en mans deis 
Grups Parlamentaris. Com es pot comprovar la comunica
ció va ser elaborada amb més de quatre mesos d'antelació 
al període previst, i aixo demostra I'interes prioritari que 
aq uesta problematica'" té per a nosaltres. 

Per consegüent, com a Conseller d'Economia i Hisenda 
del Govern Balear comparesc avui davant el Pie d'aquest Par
lament a fi d'introduir el debat sobre aquesta problematica, 
exposant les qüestions que creim més importants i que han 
de centrar el problema, qüestions que són tractades detalla
dament dins la comunicació. 

Aquesta comunicació, com vostes saben, consta de cinc 
capítols que vull resumir breument. El primer és una intro
ducció general on es descriu el model general de finan<;ació 
que es recull a la WFCA, aixÍ com una visió panorámica 
deIs problemes de tipus tecnic que sorgiren durant la prime
ra etapa o durant el període transitorio El segon capítol és 
més tecnic i exposa detalIadament aspectes del nou sistema 
de finan<;ació nascut el mes de novembre del 1986, en el Con
sell de Política Fiscal i Financera implantat inicialment I'any 
1987 i corregit posteriorment a la Llei de Pressuposts del 1988. 
Aquest capítol es divideix en sis apartats que expliquen les 
característiques que integren el nou sistema de finan¡;:ació i 
divulga així mateix la manera com foren determinats els per
centatges de participació provisionals peral 1987 i el defini
tiu per al conjunt del quinquenni 87-91, respectivament. 

El tercer capítol, per a mi molt important, analitza els 
problemes que, a parer nostre, presenta I'actual sistema de 
finan¡;:ació, tant des d'una perspectiva general com des d'una 
perspectiva específica per a les Balears. Aquest capítol es di
videix en tres seccions, la primera és basicament descriptiva 
i analitza de manera introductoria l'abast del greuge compa
ratiu que per a la nostra Comurutat Autonoma ha suposat 
el sistema anterior. La secció segona és més analítica i conté 
una reflexió sobre alguns deis problemes que presenta el nou 
sistema. Aquesta reflexió intenta demostrar que l'estructura 
i el contingut de I'actual sistema no s'ajusta a les especiali
tats establertes per la finaneació balear d'acord amb les pres-

cripcions del nostre Estatut d'Autonomia. La tercel"a Se 'ó 
considera el que nosaltres anomenam els problemes herc~1 
del passal; conlé en primer Uoc una exposició succinta i det~ 
criptiva de les critiques que es poden fer re pecte de la m s 
nera en que es va plan tejar el procés de transferencies en t
autonomies í lambé les conseqiiencies referenl a aque-st d:~ 
sequilibri, i en segon lIoc conté una secció important on es 
consideren les qüestions de la finan~ació des d'un punt de 
vista estrictament jurídico 

El capítol quart es dedica monograficament a la tema
lica deIs convenis de col·laboració, la qual cosa és for¡;:ada 
per a la nostra historia, entre l'Administració Autonomica i 
l'Administració de I'Estat. Es tracta en una tematica i amb 
una problematica propia. El capitol cinque tracta d'una ma
nera específica les subvencions, molt importants en tota la 
historia de la finan¡;:ació de les autonomies i molt importants 
de cara al Tribunal Constitucional. 1 al final hi ha un capÍ
tol de concIusions. 

La nostra posició és ben coneguda, i I'hem exposada rei
teradament. Creim que el model de finan¡;:ació autonomica 
no s'ajusta a la Constitució, no s'ajusta a la LOFCA i no 
s'ajusta al nostre Estatut d'Autonomia, que jo personalment 
he promes defensar. Cree, a més, que aquest és un problema 
caracterÍstic del conjunt de les Comunitats Autonomes del 
regim comú, és a dir, que a part de les comunitats foral s, 
i si bé el cas del nostre arxipeIag és un cas de greuges molt 
fort, també tenen problemes comuns amb les altres Comuni
tats. Aleshores no podem parlar de nosaltres sense fer una 
breu referencia a les altres Autonomies. 

Per aixo, en conseqüencia, em permetran que faci un 
repas rapid de I'actual sistema de finan¡;:ació amb la finalitat 
de centrar adequadament els conceptes i saber en tot mo
ment de que parlam exactament. 

En el nou model de finaneació, la finan<;ació que s'as
signa a cada Comunitat Autonoma es determina mitjanc;ant 
la utilització d'una fórmula matematica que s'aplica a totes 
les Comunitats Autonomes de regim comú. Amb aquesta 
fórmula, amb caracter principal es ponderen tres variables, 
que són la població, la superfície i les unitats administrati
ves, i amb caracter secundari la riquesa relativa i I'esforc; fis
cal, i finalment la insularitat. El resultat de l'aplicació de la 
fórmula ens dóna la xifra de finan¡;:ació de l'any base del 
86, any defirutiu, perque si ens posam d'acord amb el 86 la 
resta són purs efectes financers, i es parteix d'aixo i després 
d'un ajust aritmetic s'obté el percentatge de participació que 
haura de regir el quinquenni 87-91. En funció de les regles 
d'evolució de licitaes i de peces equivalents, tal com s'explica 
a la comurucació, a la qual hem fet referencia abans. 

Ido bé, si es comparen els resultats de la finaneació amb 
l'any base del 86 derivat de l'aplicació del model, incIos, a 
més, el Fons de Compensació Interterritorial, amb el resul
tat de la finan¡;:ació d'aquest mateix any, calculat segons el 
procediment del període transitori, s'observa com a les Ba
lears han quedat practicament reduldes a les mateixes xifres, 
expeimenten un augment absolut de 184 milions. El nOll sis
tema de finan¡;:ació, any 86, pessetes del 86, su posa enfron! 

del cost efectiu, enfront de la minva del Fons, un increment 

de 184 milions, quan altres Comunitats augmenten substan
cialment les seves assignacions. Per altra part, si sobre la base 
de les xifres de coordinació amb la Hisenda local es compa
ra als increments de finan¡;:ació entre els exercicis 86 i 87, any 
d'entrada en vigor del sistema, es demostra que les Balears 
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n a la eua tam si els augments són absoluts com i 
r:;ercentuaIS amb e(ecte. L.!augment percentual per a nos
~treS és el 15,86070 enfro nt d un augJ,TIenl de recursos total 
d 121,831110. L.!augment absolut per a nosaJtres, a tots els erec-
e és de 853 milions quan l'augmclll total va ser de 161.000 

:Uons de pesseles, 853 mili?ns ellfront d'un i~crement ?C 
161.000 milions de p.es etes. SI aquesta com~aracl6 es vol fer 
n pessetes per habltallt, any 87, la Quantttat corresponenL 

e les Balear torna a figurar a la eua j si volem ser més pre
~iSOS i ens demanam per I' incrernent de la finans:ació per ha
bitant, la nostra Comunitat ocupa el darrer lloe. 

Davant aquestes xifres que tots vostes podran consultar 
d'una manera més detallada i amb més precisió a la secció 
corresponent de la comurucació, resulta innegable l'afirma
ció que el sistema no afavoreix de cap manera les Balears, 
qualsevol sigui el criteri jurídic o economic que es manten
gui o I'estrategia d'actuació que es consideri més oportú 
d'adoptar. 

1 parlant de la finaw;:ació de la nostra Comunitat, és 
for~at parlar de convenis, perque realment la nostra historia 
va mesclada amb convenis. Des del nostre punt de vista, la 
filosofia que regeix els convenis té una doble perspectiva. En 
primer lloe, els convenis tenen com a objectiu millorar la qua
litat, l'eficacia, la racionalitat de l'acció pública sobre una par
cel·la de la societat, quan simultaniament l'Estat i la Comu
nitat Autonoma tenen atribucions sobre la materia o un 
interes particular en la mateixa. 

En segon lloc, els convenis pretenen compensar les defi
ciencies, a vegades, i les insuficiencies del sistema de finan
eació autonomica en Comunitats concretes. En el primer as
pecte, incloent suposits com les obres de l'IRYDA de 
I'ICONA, fins i tot l'ensenyament del catala, i també els plans, 
per exemple, d'estudi o restauraóons patrimonials, i com a 
segon aspecte paradigmatic podem es mentar per exemple el 
conveni de carreteres. 

S'ha de ressenyar que la fórmula del conveni de finan
~ació trobava un precedent fonamental en el converu de 
carreteres, precisament, en vigor des de 27 de gener del 86, 
en efecte, encara que la materia de carreteres corres pon en 
competencia exclusiva a la nostra Comunitat Autonoma, el 
desenvolupament d'aquesta competencia requereix I'assigna
ció de recursos no solament per al manteniment i la conser
vació, sinó també per a la nova inversió. D'altra manera, re
sultaria que les carreteres de la Comunitat mai no podrien 
ser adequadament modificades o plaruficar-se'n de noves, per 
no disposar de la inversió necessaria per a aixo, i aquesta 
situació no volguda per l'Estatut d'Autonomia és tanmateix 
la conseqüencia natural d'un sistema de finan<;:ació que no 
inclou la inversió nova. Precisament al preambul del nou con
veni, no es dubta d'assegurar cJarament les necessitats de fi
nanpció estatal perque la Comurutat pugui exercir plenament 
la seva competencia, i I'explicació del preambul no permet 
cap dubte i diu el seguent: «Havent finalitzat el procés de 
transferencies en materia de carreteres de la Comurutat Auto
noma Balear, s'ha transferit a I'esmentada Comunitat I'ad
ministració i la gestió de la totalitat de les carreteres que de
penien del Servei de Carreteres del Ministeri d'Obres 
PÚbliques, la qual cosa significa una important singularitat 
respecte de les transfercncies que en materia de carreteres s'ha 
realitzat a la resta de les Comunitats Peninsulars. Aquesta 
singularitat -continua dient el preambul té una important 
lllcidencia en la finan~ació de les noves obres i fa que la ma-

jor part d'aquestes no puguin realitzar-se amb la promoció 
adequada per falta de recursos de la Comurutat. Aquest de
ficit pot xifrar-se practicament en la inversió que dins el ca
pítol de creació de nova infrastructura realitzava l'Estat en 
la seva xarxa estatal». 

En consequencia, la lectura d'aquest preambul ens ser
veix per demostrar que l'Estat ha d'aportar recursos a la Co
munÍtat Autonoma perque aquesta pugui desenvolupar amb 
plerutud la competencia que ostenta sobre carreteres. Es un 
reconeixement per part de I'Estat de la insuficiencia del 
sistema. 

La consideració deis nous converus com un condicionant 
de la firma del sistema constitula malgrat tot una solució, 
en si mateixa no massa satisfactoria i per descomptat menys 
satisfactoria del que es veu ara, quan I'Estat, ara, via conve
nis, intenta recuperar determinades competencies. Aixo era 
així perque per la seva propia naturales a els hipotetics con
venis representaven transferencies de fons de tipus finalista, 
de manera que l'Estat assenyalava la destinació de fons a 
aportar per aquest motiu i per tal de no mencabar el princi
pi mateix d'autonomia l'acord verbal entre l'Administració de 
l'Estat i la Autonomia determinava que el principi basic que 
havia de presidir el compliment del.percentatge de participa
ció del nou sistema era la quasi lliure disponibilitat del Fons 
per part de l'Admirustració Autonomica. Aixo sigruficava que 
el converu s'hauria de caracteritzar per ser un conveni mare, 
per materies, que sense perjudici d'establir orientacions que 
es considerassin adients permetessin a l'Administració Auto
nomica I'adopció de les alternatives d'actuació que conside
ras més oportunes i adequades pel que fa a les seves orienta
cions convingudes. 

A la sessió de la Comissió Mixta de dia 18 de novembre 
del 1986, en la qual, com s'ha indicat anteriorment, es va 
aprovar el percentatge de participació en els ingressos de l'Es
tat per al període 87-91, es va acordar així mateix que a I'acta 
de la sessió figuras la següent declaració sobre convenis de 
col·laboració, declaració úruca en tot l'Estat Espanyol: «Amb
dues Admirustracions, constatant I'eficacia de convenis com 
a fórmula de col·laboració i acordant d'impulsar decidida
ment per a I'any 1987 i successius aquest tipus d'instrument 
com a complement del sistema de finan~ació autonomica». 
Malgrat el pacte verbal inicial i malgrat aquesta decJaració, 
l'Administració de l'Estat va incomplir de manera absoluta 
els compromissos que havia contret, justificant la seva acti
tud en les argumentacions confuses que ja s'havien produit 
actuacions via conveni, computant per tant convenis ja exis
tents i computant a més a més inversió directa propia. Per 
altra part, addula la inexistencia de qualsevol tipus de pacte 
formal, ja que deia que no bastava aquest pacte de I'acta. 
Aquestes actituds condulren a una situació de punt mort que 
originaren, deu mesos més tard, una nova declaració que es 
va recollir a l'acta n? 8 de la sessió de la Comissió Mixta 
de 17 de setembre del 1987, del tenor literal seguent, -és 
molt conegura deIs representants presents i molt especialment 
pel qui va ser, diguem, autor d'aquest pacte concret: «Amb
dues parts, davant les divergencies sorgides en la interpreta
ció del compliment deIs compromisos adquirits en relació amb 
el conveni de col·laboració, es proposen realitzar tots els es
for~os possibles per superar-les en benefici d'una major co
murucació entre ambdues administracions. La Comissió Mixta 
reitera la decJaració exposada a I'apartat Se de l'acta de la 
reunió anterior sobre convenis de col·laboració i en tal sen-
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tit, com a complement del sistema de finan~ació, s'acorda 
impulsar actuacions concretes en la subscripció de convenis 
de co¡'¡aboració preferentment en materia de competencia ex
clusiva de la Comunitat o concorrent amb l'Estat». 

Aixó no obstant i malgrat els esfor~os que amb anterio
ritat a aquesta Sessió ja desenvolupava la CAIB i malgrat 
les iniciatives adoptades posteriorment, la situació va conti
nuar en el més absolut punt mort i actualment la qüestió 
deis convenis com a fórmula de compensació continua es
sent un problema pendent. La posició adoptada per I'Admi
nistració de l'Estat ha consistit a assenyalar que entre amb
dues admínistracions ja existeixen convenis, i aquesta posició, 
~es del meu punt de vista, és particularment incorrecta, per
que en primer lloc suposa desconeixer que el pacte establert 
al moment de la firma del nou sistema es referia a convenis 
de nova financ,:ació, és a dir, no a convenis en comptes deis 
ja existents sinó convenis a més deis ja en vigor, i en segon 
lloc falta seriosament el rigor exigible, com per exemple en 
el cómput del conveni de carreteres amb aquest sistema. 

Aquest segon aspecte s'ha d'analitzar amb atenció. En 
més d'una ocasió, I'Administració del Estat, per conducte de 
la Secretaria d'Estat per les administracions territorials ha pro
porcionat a la Conselleria d'Economia i Hisenda, i per tant 
a aquesta Comunitat Autónoma, una tlista deis convenis exis
tents entre l'Estat i la Comunitat. Aquesta llista la podem 
trobar en el capítol de la comunicació que dedic als conve
nis. Un examen minuciós de l'anterior !lista de convenis de
mostra la incorrecció en que ha incorregut la Secretaria d'Es
tat d'assenyalar que ja existeixen ~onv@l1is com a complement 
de financ,:ació. Pot advertir-se clarament que els convenis ·alla 
expressats no resol en absolut el problema de la financ,:ació 
autonomica, les notes a destacar són les següents. En primer 
lloc, la immensa majoría deis convenis han estat firmats o 
tenen el seu origen abans de la reunió de la Comissió mixta 
de 17 de setembre del 87, amb l'única excepció del nou con
veni marc CAIB. .. , que no té res a veure amb finan~ació sinó 
amb intercanvi d'informació, i en conseqüencia, malgrat els 
esforc,:os realitzats per les diverses Conselleries d'aquesta Co
munitat Autónoma, es constata la falta de voluntat positiva 
per part de I'Administració de l'Estat. 

Segon. Resulta poc seriós justificar una llista de conve
nis mitjan~ant convenis passats que ja no són en vigor, aixó 
és tant o més greu quan en una recent comunicació per part 
de la Secretaria d'Estat de dia 22 de febrer del 88 es reitera 
la pretensió d'engrandir la llista de manera artificial donant 
una altra vegada una serie de llistes de convenis que no són 
de finan~ació i han caducat o varen ser firmats durant el 
Gran i General Consell Interinsular. 

En tecerlloc, amb I'excepció del conveni sobre carreteres 
i I'IRYDA, la finan~ació derivada del conjunt de la !lista, és 
francament limitada i no aporta res al problema de finan~a
ció económica. En efecte, si s'exceptua els convenis de l'IRY
DA i de carreteres, que no tenen res a veure amb aquesta 
etapa, les xifres de la financ;:ació que suposen els convenis 
són, en termes rodons, de 30 milions per al 87 i 16 milions 
peral 88. 

En relació amb les observacions fetes anteriorment, hem 
de destacar que la característica comuna de tots els convenis 
és la d'intentar -i em referesc als convenis esmentats ante
riorment dins la comunicació- atendre la primera perspec
tiva que s'esmentava al principi d'aquest capítol, és a dir, mi
llorar la qualitat, I'eficacia, la racionalitat de les 

administracions públiques concorrenls en la eva acció s b 
una mateixa parc:~el·la de la societaL La firma d aquCSts ~ re 
veni denota una inequívoca volunlat del Govem, del fel On· 

dI . ·d· q~ una gran part e s convcm proce elxen del periode trans'_ 
tori i és indicaliu de la improcedencia de la prelensió eStal \ 
de considerar com a complement del nO\J sistema; repele a 
únicament van , millorar una eficacia d'una adminislraci¿ 
conjuma, no d'una financació 

La característica fonamental deis convenis esmentats és 
la de suposar acords d'ordenació jurídica de Relacions entre 
I'Estat i la CA lB, i aixó implica que la majar part no ten
guin continguts financers, a part que quaIcuns puguin anar 
acompanyats d'inversió directa de I'EstaL La coneJusió gene
ral que resulta de totes aquestes consideracions és que la qües
tió dels convenis com a via complementaria de finan~ació 
no és resolta en absolut d'aquesta manera i que amb motiu 
de I'entrada en vigor del nou sistema de finan~ació, va tenir 
1I0c el pacte entre l'Estat i la Comunitat Autónoma de les 
Balears i s'al·ludia a un substancial canvi qualitatiu en la con. 
sideració deis convenis en particular, es tractava de firmar 
nous convenis que sense oblidar la perspectiva de la raciona
lització, incorporassin finan~ació nova per incrementar el pres
~lIrost d'in¡!resso~ a la CA, lB. 

Per consegüent, el que la CAlB ha perseguit amb la seva 
insistencia ha estat que l'Estat complís el pacte abans esmentat 
i ha intentat introduir un nOll conjunt de convenis que su
posassin una fórmula de compensació que superas els defec
tes del nou sistema de financ;:ació. En aquest sentit, l'incom
pliment per part de l'Administració Central ha constitui't una 
important minva per a la realització de la nostra autonomia. 

Exposades les anteriors consideracions, és necessari in
sistir en la idea que els convenis, en cas d'establir-se, són una 
fórmula: de compensació, peró no la fórmula de compensa
ció, perque d'entendre's així es vulneraria el vertader sentit 
de l'Autonomía, que es realitza en la idea d'autogovern, dient 
una vegada més que una fórmula de financ,:ació condiciona
da no pot suplantar una necessitat de financ,:ació incondicio
nada, que és el que dóna vertader sentit a l'autonomia d'una 
Comunitat com la nostra. 

Ara bé, és aquest estat de coses el que creim que ha 
de, no solament milIorar, sinó variar substancialment, per
que mentre continuem en la situació actual difícilment po
drem parlar amb serietat d'autogovern i d'autonomia finan
cera. Recordem una vegada més que l'autogovern i 
I'autonomia financera són principis I'exercici deis quals tro
ba suport a la Constitució i al nostre Estatut, aquesta reali
tat s'ha de reconeixer amb eJaretaL La capacitat d'autogo
vern és la característica central que informa una Autonomia, 
i per a la nostra Comunitat Autónoma l'autogovern es reco
neix expressament a l'artieJe Ir. de l'Estatut que diu que s'ha 
de fonamentar en un model de financ;:ació que garanteixi 
I'aplicació real del principi d'autonomia financera, principi 
que a la vegada s'expressa amb claredat i rotunditat a J'arti
eJe 156 de la Constitució i a l'artieJe 54.1 del nostre Estatut. 
La nostra opinió és que el model de financ;:ació implica se
riosament una minva de la nostra autonomia financera i e~ 
conseqüencia de la nostra capacitat d'autogovern. Havent arrl
bat a aquest punt, és necessari recordar el contingut de I'ar
tiele 61 del nostre Estatut Aquest precepte diu el següent: 
«La Comunitat Autónoma disposara d'un percentatge de par
ticipació en la recaptació deis imposts estatal s no cedits, que 
es negociara d'acord amb les bases establertes a la LOFCA 
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. 1 ajor cost milja deIs ervei social i admi ll i lratíu de 
I e;murúlal Autónoma derival de la in ularitat, I'e pecia
I~ ció de I'economia i les notable variacion estacional de 
hIla d . O' . 1 '1 d 1 eva actiV¡~<1l pro uctlva. aqucsl arttc e s la .e res atar 
la s les notes d'insularitat d'especialització de I'econom ía i 
~U~es variacion estacional de I'activitat productiva han de 
fi~urar inequívocament en el m del de fínan~ació; dient -ho 
dl'una altra manera el model ha d'incorporar claramenl les 
especificita ts de Balear. 

Ate que la nostra p sició és afirmar que el model, en 
la seva earacterització general, no s'ajusta a la Constitució 
ni a la LDFCA, i que d'altra part tampoe no recull les espe
cificitats de les Balears, creant així altres vicis d'inconstitu
cionalitat, és necessari examinar quins són els elements que 
constitueixen aquesta qüestió. Certament la Constitució no 
s'ha esforr,:at excessivament a profunditzar en el tractament 
de la financ,:ació autonomica. La parquedat i la remissió en 
legislaeió de les decisions polítiques fonamentals en la mate
ria són les característiques essencials de la relació constitu
cional. Tanmateix per breu que sigui el tractament que cons
titueix tal acte de financ,:ació aixo no impedeix que es puguin 
reconeixer uns principis o regles basiques de la financ;ació, 
als quals el legislador s'ha de sotmetre. La financ;ació auto
Ilamica no queda per voluntat de la Constitució al lliure de
signi del legislador, el seu camp d'acció és vertaderament molt 
ampli, pero no il·limitat. 

Hi ha, en efecte, alguns principis rectors en la Constitu
ció que el legislador no pot ignorar i molt menys vulnerar 
frontalment Guan dota de contingut la financ,:ació autonomi
ca, alguns d'aquests són la su ficiencia, la solidaritat, l'auto
nomia i la coordinació. Interessa esmentar especialment en 
aquest context la insuficiencia financera. Aquest principi cab
dal de la finan¡;ació es dedueix c1arament de la Constitució. 
El reconeixement de les competencies a una Comunitat Auto
noma comporta els mitjans financers per poder portar-les a 
terme. Les Comunitats Autonomes, segons disposa l'article 
156.1, gaudiran d'autonomia financera per al desenvolupa
ment i l'exercici les seves competencies, és a dir, sen se sufi
ciencia no hi ha autonomia, ja que no resta cap possibilitat 
de desenvolupament o d'execució de cometencies. La suficien
cia és un pressuposit de I'Autonomia, i el Tribunal Constitu
cional així ho declara en la seva sentencia 63/86 de 21 de 
maig, i en aquesta sentencia es reconeix l'autonomia per a 
la gestió deIs propis interessos, ressalta que d'aquesta forma 
parla d'autonomia financera i es conclou que aquesta auto
nomia financera suposa I'existencia d'una hisenda auto noma 
que permeti l'exercici i la finan¡;ació de les competencies as
sumides. 

La rellevancia constituciona.! de la insuficiencia finance
ra és més palesa quant que les Comunitats Autonomes no 
assumeixen noves competencies, sinó que els transfereixen ser
veis en funcionament. Es clar, per tant, que les Comunitats 
Són obligades a exercir aquests serveis i que els ciutadans te
nen el dret raonable a esperar que la seva Comunitat no dis
nninueixi; aquest principi cabdal de la finan¡;ació quasi mai 
no és respectat pel legislador i pel que fa a la Comunitat 
Balear no es va complir en els termes constitucional s ni al 
període de finan¡;ació provisional ni a I'etapa actual. 

Aquesta és, doncs, la qüestió que es vol examinar. Ja 
s'ha assenyalat que la Llei Org¡'ll1ica de Finan¡;ació és la nor
ma basica que desenvolupa les precisions de la Constitució 
sobre la financ;ació autonomica, en aquest sentit integra el 

bloc de constitucionalitat. Es ben conegut que els recursos 
que les Comunitats Autonomes poden obtenir per atendre 
les seves necessitats de despesa provenen de tres fons, el pri
mer són els propis de les Comunitats Autonomes, els tributs; 
el segon, els recursos que lliurement pot arbitrar cada Co
munitat, i un tercer bloc, el més important, integrat per la 
participació deIs imposts estatals no cedits i per les subven
cions estatals. Sens dubte és el tercer grup el que té una trans
cendencia economica més considerable en el sistema WF
CA, com expressament es declara a la mateixa memoria del 
Projecte de Llei que el Govern va remetre el seu dia al Con
grés de Diputats. 

No és, dones, estrany que sigui respecte al darrer grup 
de recursos on es plantegen les dificultats més agudes. La 
determinació del percentatge de participació en els tributs es
tatals no cedits és cabdal per satisfer o no l'exercici de com
petencies d'una Comunitat. Al sistema provisional de finan
c;ació previst a la LOFCA, tanmateix no és el percentatge de 
participació el més rellevant, sinó el cost efectiu deis servicis 
transferits. La previsió de la LOFCA no podia ser, sobre el 
paper, més encertada. Ates que les transferencies era un pro
cés encara obert i no homogeni, s'havia de fixar un metode 
que permetés de garantir la suficiencia prevista a I'article 2d) 
de la LOFCA, el cost efectiu deIs servicis, és a dir, allo que 
a l'Estat ti costava cada servei transferit havia de traspassar
se a les Comunitats Autonomes per tal que aquestes pogues
sin atendre les competencies en les mateixes condicions, la 
filosofia de la Llei no podia ser més clara i correcta, pero 
sovint pass a que l'aplicació practica de les normes s'aparta 
deis seus fins 'originals, i així succeeix que el Consell de Po
lítica Fiscal va acordar el metode per al calcul del cost efec
tiu i des d'aquell mateix moment el sistema pren un camí 
ben diferent del previst a la Carta Constitucional i a la ma
teixa LOFCA. 

Clarament, des d'un punt de vista jurídic, el traspas ~e 
les competencies portava adjunta la finan¡;ació del cost efec
tiu deIs serveis. I.:acord abans esmentat tanmateix introdueix 
una important modificació, no inclou les despeses d'inversió 
que l'Estat realitzava en les competencies transferides, la qual 
cosa sí repercuteix en la plenitud de I'exercici de les atribu
cions propies de Comunitats, és discutible. Observi's que el 
transfons que es pretenia que informas el procés de financ,:a
ció de les Comunitats Autonomes, és a dir, que la despesa 
pública total no sofrís cap variació, s'ha aconseguit, pero s'ha 
aconseguit a costa de no reduir-ne algunes de les estatals sinó 
de disminuir les que en bona llei corresponien a les Comu
nitats Autonomes. El cost efectiu traspassat a cada Comuni
tat no ha estat, dones, el real, sinó una part del mateix. Aixo 
no solament atempta contra el principi de suficiencia, sinó 
que afecta de manera directa a la resta deIs principis de fi
nan¡;ació. 

En conseqüencia, ja dins el període provisional es va pro
duir la fallida el principi de suficiencia financera en el calcul 
del cost efectiu deis servicis. Arribat el 1987, aquest anyen
tra en vigor el nou sistema de finan¡;ació. No es pensi, tan
mateix, que aquest nou sistema, en el qual el sistema del cost 
efectiu se substitueix per la determinació del percentatge de 
participació, en raó de les variables de la WFCA ha canviat 
substancialment les bases de I'anterior sistema. I.:ocasió, sens 
dubte, era immillorable per haver-ho fet. La WFCA ofereix 
certament al legislador criterís molt flexibles per actuar, les 
ponderacions deIs diversos índexs -població, insularitat, ni-
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vell de servicis-, permeten trobar una via capa~ de complir 
amb els principis constitucionals: suficiencia, solidaritat, auto
nomia. Tampoc tanmateix el metode definitiu de finan~ació 
no ha fuit de la fixació de criteris poc transparents i el seu 
contrast amb els principis establerts a la Constitució i a la 
LDFCA no és satisfactorio 

No cal insisitir que la LDFCA concedeix en aquest punt 
un ampli marge d'actuació al legislador. La llei es limita a 
dir que les Comunitats Autonomes disposaran d'un percen
tatge de participació en la recaptació d'impost estatal, no s'ha 
dit que es negociara en les bases assenyalades a la lIei. Sem
bla clar, no obstant aixo, que en la determinació de les ba
ses s'han de respectar els principis fonamentals de la finan
~ació: suficiencia, solidaritat, autonomia. 

Tanmateix la completa aplicació del sistema en la seva 
fase definitiva respecte del que fa la font de finan~ació és 
més important, es basa en la pura arbitrarietat, com he in
tentat demostrar a la Comunicació, és a dir, cap raó objecti
va no justifica la discriminació del fons més que el sistema 
procura a moltes Comunitats. Hem de dir clarament que del 
període definitiu al nou sistema persisteixen els mateixos de
fectes que ja s'imputaven al sistema provisional, de tal ma
nera que en aquest període definitiu tampoc no queda as se
gurada la suficiencia financera de les Comunitats i molt 
particularment de les Balears, 184 milions de pessetes és tota 
la inversió nova. En efecte, es diu que al nou sistema les Co
munitats no percebran menys recursos economics que els que 
rebien al període transitori, pero aquesta garantia no assegu
rala suficiencia financera d'aquelles Comunitats que en el pe
ríode transitori no podien cobrir ja totes les seves necessitats 
financeres i que en el període definitiu resten desfavorable
ment dotades. 

En el cas de la Comunitat Autonoma de les IlIes Ba
lears és paradigmatic que ja al període transitori, ates el sin
gular sistema de calcul al cost efectiu que escollí la nova in
versió, la Comunitat no tenia recursos suficients per satisfer 
les seves necessitats. La finan~ació no tenia les peculiars 
carregues d'aq uesta Comunitat: insularitat, població turísti
ca, cost deis serveis públics, competencia específica per a ca
rreteres. La insuficiencia de la Comunitat era tan notoria que 
el mateix Estat va haver de tramitar procediments extraordi
naris de finan~ació, i l'Estat va haver d'utilitzar la via del 
conveni amb la Comunitat perque aquesta pogués afrontar 
amb els mateixos recursos les competencies, o en part, de 
carreteres, un exemple més notable i contundent ja no es pot 
trobar. I.;Estat, d'aquesta manera, reconeixia la insuficiencia 
de la financ;:ació que tenia la Comunitat Balear. 

En definitiva, contrastant la regulació normativa amb 
els principis fonamentals que la Constitució i la mateixa LDF
CA consagren, resulta que la finan~ació autonomica en la 
fase provisional, cost efectiu, i definitiva, metode de avalua
ció de la LDFCA, no garanteix la suficiencia financera de 
les Comunitats Autonomes, en el primer cas perque el cost 
efectiu és plurinversional i en el segon per l'absencia de ga
ranties i per l'arbitraria ponderació deIs criteris legals. EIs ver
taders costs deis servicis no són garantitzats i impedeixen as
segurar a les Comunitats del 143 uns finan~aments suficients. 

S'ha de resaltar que la perspectiva es mentada configura 
un problema comú a totes les Comunitats Autonomes pel 
que fa referencia a I'article 143, segons el metode. Sense per
judki de les consideracions exposades fins ara, correspon ana
litzar a continuació la inconstitucionalitat d'alguna de les va-

dab les ocio-economiques tal com s'han configurat al 
. R 1m ' I nou . Istema. ea ent aquesta segona pan es a que ha qUed 

sempre més eXI osada als mitjans de cornunicació í no Oba~ 
lant 8ixo jo vull destacar que el q ue hem exposal fins a s 
de la insuficiencia financera de I'arbilrarietat de I'aplicac~ 
de les variables, no és tan important e m el que diré ar~O 

Analitzem les variab le, en primer lIoc la pOblació: 
Aquest és, sens dubte, el factor més important a considerar 
al moment d'establir una financ;:aeió incondicionada que I'Es
tat ha de transferir a les Comunitats, no solament perqui: 
el metode aprovat aixi ho consideri, sinó també per la raó 
evident de ser un factor objectiu facilment mesurable i que 
reflecteix com cap altre la neeessitat de finan~ació. Convé 
recalcar aquesta darrera característica de la dada de la po
blació. Des de la perspectiva de la suficiencia financera, I'im
portant, el fonamental de la financació és cobrir les eompe_ 
teneies de les Comunitats, la financ;:ació, i per fer-ho el factor 
més transcendental és la població, ja que és el millor reflex 
alJo que millor reflecteix les neeessitats de la financ;:aeió d'un~ 
Comunitat; precisament aquest al·legat ha servit de base [0-

na mental perque els recurrents poguessin aeonseguir la de
cJaració de la inconstitucionalitat d'una gran part de la Llei 
de Demandes de Precaució Finaneera, en una recenl senten
cia del Tribunal Constitucional Alemany de data 24 de juny 
del 1986. 

Com s'ha calculat la població del nou sistema de finan
~ació? Senzillament acudint a quantifiear la població de dret 
de cada Comunitat Autonoma. El criteri és totalment objec
tíu i a primera vista irreprovable, pero si reflexionam- un ins
tant sobre la importancia de població transeünt al nostre país, 
és faeil adonar-se immediatament de la injustíeia de consi
derar la població de dret i no la de fet. El que el factor po
blació intenta, com ja s'ha assenyalat, és d'identificar les ne
cessitats objectives. El cost deis serveis públics normalment 
sera més quantiós com major sigui el nombre d'usuaris; és 
ciar, doncs, que el cost d'un servei públic no distingeix entre 
nacionals i estrangers, entre població de fet i de dret. EIs tran
seünts i els turistes també consumeixen els serveis prestats 
per cada Comunitat, per atendre una població de pas les Co
munítats s'han de proveir d'una quantitat addicional de se
veis i aixo suposa un major cost. Es irreal i totalment injus! 
acceptar com a criteri per avaluar el volum i el cost deis ser
veis públics necessaris el nombre de població resident ja que 
la dimensió i la financ;:ació deIs serveis prestats no va en re
lació amb el cens sinó amb la població que usa i consumeix 
aquests serveis públics. Quan el fonament turístic és poe im
portant o quan la seva distribució entre les comunitats és si
milar, podria prescindir-se de la població de fet, pero quan 
el turisme té la importancia que assoleix al nostre país i la 
seva localització en determinades Comunitats és reconegu
da, si aquesta població no reconsidera els defectes de la fí
nanc;:ació, el resultat és inevitable: el major cost deis servicis 
determina la insuficiencia financera. El factor població que
da desvirtuat en aquelles comunicacions que tencn la impor
tant demanda turística. 

Podria pensar-se, no obstant aixo, que la importancia 
d'aquesta població no resident és anecdotica i no reJl evan! 
per a la finan~ació, pero els fets demostren el contrario La 
població de fet de les Balears pOl ascendir a 1.067.000 per
sones, de les quals 403.000 constitueixen la població vi sit an! 
o transeünt i sobre aquesta base, l'assignació financera que 
hauría de rebre la Comunitat de les Balears serien de 6.392 

.. 
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milions de pessetes enfronL deis 3.900 qu~ ti varen atribuir. 
. " suposa, lal com he demostat o hem mIentat demostrar 

~~OCO/l1unicació, un augment de 2.400 mjlions de pessetes 
de fInanr;ació en p~setes 1986. A~~lestes dad~s def~~sl~n ~ue 

1, '[ual determinaclo de la pobJaclO causa la Il1SU fíclencla d al-ac . 
es Comuni tatS, ent re elle la no tra, I per tant poi 

gun , I ' . . . 
onsiderar-se conLran a a onsuLuclO. 

c Dienl-ho d' una manera més juríd ica i p.reci a I'artidc 
119 de la Llei de Pressuposts, que determina els percenL3tges 
de participació basats en el metode del co.l1 sell de Po lítica 
Fiscal, sería inconstitucional en tant que la determinació deis 
percentatges no té en compte la població efectiva de fet, que 
és la que ha de servir de mesura per fixar les necessitats fi
nanceres d'una Comunitat. Es aixo, en definitiva, el que en 
un context diferent, el de la precaució financera, ha declarat 
el Tribunal Constitucional Federal Alemany a la seva senten
cia ja citada del 24 de j uny del 86. 

Pel que fa a les variables unitats administratives s'ha de 
destacar I'arbitrarietat amb que aquesta variable s'ha deter
minat en el cas balear. La variable unitat administrativa tracta 
de reflectir el major cost administratiu d'una Comunitat que 
per la seva superfície ha de disposar de molts més organs 
periferics per prestar els mateixos servicis públics que un al
tre de menor superfície. Sembla aquest un criteri perfecta
ment raonable, perque hem de dir que no costa el mateix 
prestar un servei pel qual es necessita solament un organ cen
tralitzat que un altre que requereix una pluralitat d'organs, 
pero al moment de definir-lo el metode de finan<;ació torna 
a incórrer novament en l'arbitrarietat. En comptes de cercar 
criteris objectius, es limita a considerar les Comunitats plu
riprovincials, i com que les Balears jurídicament són una Co
munidad uniprovincial en aquest moment, no és té en compte 
la seva divisió en illes, sinó que se la considera tan sois com 
una unitat administrativa. De res no serveix per a la ponde
ració economica ni la inevitable distribució de serveis per cau
sa de les illes, ni el fet que l'Estatut d'Autonomia de les Illes 
Balears i també la Llei de Bases de Regim Local articuli el 
territori balear en illes, ni tampoc que existeixi un Consell 
Insular per cada una de les tres illes grans, Mallorca, Me
norca, Eivissa, i esmentem Formentera també, sinó que el 
metode considera més costosa una Comunitat amb dues pro
víncies a la Península que una Comunitat amb quatre i!les, 
perque segons el seu criteri solament ha tengut en compte 
la província, és a dir, dit amb tot respecte, un pur disbarat 
economic i jurídic que ha estat consagrat, sense gran dificul
tat, el sistema de finan<;ació actual. 

Cafectació que produeix aquesta discriminació irraona
ble sobre la suficiencia de la Comunitat no necessita mol tes 
explicacions, senzillament no es té en compte el major cost 
de la divisió administrativa en i!les o la divisió de fet en iHes, 
1 per tant s'infravaloren de manera patent els recursos neces
saris per a la finant;ació. Per valorar la importancia econo
mica d'aquesta discriminació s'ha de considerar que si s'equi
parassin les Illes amb les Comunitats Pluriprovincials, i empro 
aquesta termino logia perque l'empra la LOFCA, atesa l'exis
tencia administrativa deis tres ConseIls lnsulars, se li donas 
el tractament corresponent que es dóna a les províncies, la 
finan<;ació addicional que s'obtendria seria de 2.852 milions 
de pessetes, una quantitat, doncs, gens menyspreable. 

Una altra variable utilitzada del model de finan<;ació és 
la sUperficie. La justificació economica d'aquesta elecció és 
raonable; es pretén tenir en compte el major cost deis serveis 

per trasllats, transports, comunicació, derivats per cobrir en 
una area de terreny molt majar els serveis públics de respon
sabilitat de les Comunitats. Per aquest motiu i per aquesta 
definició de la doctrina i per aquesta definició deIs entesos, 
resulta difícil explicar-se per que en el concepte de la super
fície de les Comunitats s'hagi inclos l'area terrestre que sepa
ra ciutats i comarques en una Comunitat i, malgrat aixo, en 
el cas d'una Comunitat illenca com Balears i Canaries, no 
es tengui en compte la superfície marítima que és la que mar
ca la distancia entre les Illes. No hi ha cap dubte que el man
teniment de les comunicacions entre Palma i Eivissa, entre 
Palma i Menorca, suposen un major cost, vulgueu o no, deis 
servelS. 

El transport entre les ciutats significa que s'ha de man
tenir, ja sigui per terra o per mar. Comprovem aproximada
ment en quina quantia eco no mica es podria xifrar la consi
deració de la superfície marítima, i no solament la terrestre. 
Si realitzam els calculs cartografics, ens surt una extensió de 
18.000 quilometres quadrats, que fa una finan<;ació addicio
nal de 1.531 milions de pessetes. 

Els mateixos arguments que ja hem utilitzat per referir
nos a l'índex de població d'unitats administratives són valids 
per a la superficie. Cabsencia de qualsevol criteri de raona
bilitat, sense el qual I'exercici deis poders públics esdevé una 
pura arbitrarietat, apareix novament en aquest factor d'area 
de cada Comunitat Autonoma segons la qual el metode s'apli
ca i haurien de preveure que a les Comunitats Insulars els 
resulta més economic l'exercici de les seves competencies so
bre diferents illes separades, per no patir distancies maríti
mes, que a una Comunitat quan les distancies solament són 
per superfície terrestre. La concIusió no pot ser més absur
da. Jurídicament també aquesta infravaloració de la superfí
cie en el cas insular conculca el principi de suficiencia finan
cera i pot determinar la inconstitucionalitat de l'article 119 
de la Llei de Pressuposts. 

Finalment, és necessari fer referencia al tractament de 
la variable anomenada insularitat. Tant l'article 13 de la LOF
CA com el 61 de I'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, 
obliguen a considerar la insularitat en el calcul del percen
tatge de participació en la recaptació deis imposts estatals 
no cedits. Cacord per a la finan<;ació en el període 87-91 re
cu!l expressament el factor insular encara que el seu pes si
gui només del 0,70/0. 

No és facil jutjar jurídicament l'escas valor que conce
deix la ponderació de les variables o la insularitat, pero la 
dificultat no pot significar en cap cas que la Constitució auto
ritzi qualsevol ponderació, al contrari, hi ha límit clar en la 
lIibertat valorativa del legislador. Qualsevol deIs índexs de l'ar
ticle 13 de la LQFCA ha de ser adequadament ponderat; si 
per al legislador' és rellevant la insularitat, també ha de ser 
rellevant el seu pes. Un índex que no produeixi cap efecte 
aprovable en la finan<;ació no respectaria la insularitat, pen
sam 0,7 davant 59, davant 85, davant 16, davant 25, que són 
les altres ponderacions que es manegen. Resulta cIar que la 
insularitat encareix la finan<;ació deIs servicis públics, i més 
quan aquests es presten en un arxipeIag, en termes eco no
mics la insularitat ha de tenir en compte la diferencia de preu 
de cost deis servicis que existeixen entre les Illes i la Penín
sula, i aquesta és una concIusió que no solament es bassa 
en el sentit comú i sobre la qual s'han posat d'acord unani
mement els economistes, l'Estat ho ha reconegut expressa
ment al preambul del Conveni de Col·laboració sobre Carre-
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teres subscrit amb la Comunitat Autonoma i que ja hem 
esmentat abans. A més, a l'ambit de la Comunitat Europea, 
la normativa rigorosa del FEDER imposa a la Comissió 
Europea, imposa a l'Estat Espanyol l'obligació de valorar el 
caracter fronterer, insular o periferic de determinades zones 
i, naturalment, illes. O'una manera general s'ha de demanar 
l'atenció sobre I'existencia d'una mínima transparencia i ra
cionalitat en la manera com es calcula i es produeix la fi
nan~ació auto no mica i realment el decisionisme, els dúculs 
reiteratius. Hem profunditzat en la fórmula i no hi cap fo
nament economic ni jurídic més que, partint d'un resultat 
que complagui determinades Autonomies, aconseguir unes 
ponderacions i aixo dóna, i ho deim amb tots els respectes 
que el decisionisme ha estat l'únic metode utilitzat. Les nor
mes jurídiques no tenen aquí cap altre valor que el cobrir 
formalment una aparent racionalitat, primer s'ha cercat el 
resultat que interessava i després s'ha ajustat a l'índex un me
tode que clarament s'oposa a la Constitució. Com podran 
observar, en opinió de la Comunicació que avui els presen
tam, que avui comentam i defensam, valoram la finan<;ació 
addicional que s'hauria d'haver atribuit a les Balears en pes
setes del 86, en 7.700 milions de pessetes, deixant a part la 
resta de les insuficiencies. 

Havent arribat a aquest punt, vull demanar la seva aten
ció respecte que l'important no és tant la manera o el proce
diment de distribució com el total a distribuir, i en aquest 
sentit hem d'afirmar que el problema de la finan<;ació és un 
problema comú a totes les Comunitats de regim comú, i que 
l'Estat, quan va establir el numerador de la fórmula es va 
quedar amb una part que pertocava a les Comunitats i no 
Ii pertocava a ell. 

Des del nostre punt de vista, el conjunt total a repartir 
és arbitrari en la mesura que no s'ajusta a Oret. En conse
qüencia, quan abans exposava les consideracions sobre la ina
dequació del sistema de finan~ació al principi d'insuficiencia 
financera que figura al Pla Constitucional, donava les bases 
argumentals per justificar l'afirmació que l'import total a re
partir ha d'incrementar-se en tant que no s'adequa al com
pliment de la Constitució, i per tant no és en consonancia 
amb les competencies assumides. El coral·lari d'aquesta pos
tura suposa entendre que la reflexió sobre el contingut de 
les variables resta consolidada i compresa en aquestes consi
deracions generals del fons. 

Menció específica a part mereix la qüestió de les sub
vencions, d'una manera particular les subvencions que han 
servit de mitja per restar autonomia financera a les Comu
nitats Autonomes que avui en dia s'han posat de moda; real
ment quan redactavem la Comunicació únicament ho intuíem 
i profunditzavem jurídicament en el tema. A més, resulta di
fícil de descriure 'la importancia d'aquest mecanisme recorrent 
únicament a la LJei de Pressuposts. En aquesta no hi ha ni 
una sola lIei de fons que permeti coneixer quins són els cri
teris de distribució de les subvencions, ni tampoc es fa cap 
distinció entre les subvencions la competencia de les quals 
correspon a l'Estat i les que són titularitat de les Comunitats 
Autonomes. El regim jurídic de les subvencions no varia amb 
el sistema definitiu de finan~ació; dient-ho en altres termes, 
persisteix la inseguretat jurídica, és practicament impossible 
identificar pressupostariament la destinació de les subvencions, 
ni tan sois en les que són de competencia exclusiva de les 
Comunitats Autonomes existeix un procediment prefixat. Car
tiele 153 de la L1ei General Pressupostaria, a la redacció do-

nada pel" la Llei de Pressupo ts del 88, es limita a indi 
en la regla 2~ que els criteri objectiu que serveixen de b:

r 

a la distribució territorial de le ubvencions es fixaran pe~ 
respectius Oepartament Mlnisterials, havent oH les Cambrcs 
Autonomes -havent oi"t les Cambres Autonomes_ al co. 
men~ament de l'exercici economic i seran aprovades pel Go
yerno Hi ha, dones, una remissió practicament en blanc al 
Govern, de fet, tal com actua, sense que les Comunitats no 
disposin de cap garantia d'acord amb el procediment o en 
la quantia de les subvencions. Com es demostra al capítol 
5e. de la Comurucació, la regulació de les subvencions que 
estableix la Llei de Pressuposts de I'Estat 88 no s'ajusta a 
la Constitució i desconeix les regles que sobre la materia ha 
establert la jurisprudencia constitucional. 

En definitiva, Sres. i Srs. Diputats, aquestes són les grans 
línies de les idees que figuren en la Comunicació i que al 
seu moment es varen comentar davant el Parlament. Certa
ment, com va dir el Ministre Solchaga en una sessió del Con
sell de Política Fiscal i Financera, tot aquest tema de la fí
nan<;ació «es un poco obstruso». No li faltava raó al Ministre, 
encara que se li hauria de fer la matització que si el sistema 
és complex i a vegades inintel·ligible és precisament perque 
es referma més aviat en les matematiques que en uns criteris 
jurídics clars. 

Una exposició sobre els poders de finan<;ació, una refe
rencia de comunicació, no podia deixar de fer referencia a 
l'assumpte del Fons de Compensació Autonomica, si bé, per
no cansar-los, com que aixo s'ha exposat al Senat, s'ha ex
posat a la Comunicació de la setmana passada i hi ha hagut 
una gran coincidencia deIs grups polítics de la sessió de la 
setmana passada, jo he de resumir dient que és un fons mal 
utilitzat i mal repartit, com vaig intentar demostrar, i que 
de cara al futur els mecanismes redistributius solament po
dran funcionar quan funcionin adequadament els sistemes 
ordinaris de finanr;:ació, és a dir, que hi pot haver redistribu
ció quan hi hagi suficiencia financera. 

De manera que qualsevol conclusió que puguem treure 
és clara, qualsevol modificació de la connexió de la nova lIei 
d'un Fons de Compensació hauria de passar per un context 
previ d'aplicació efectiva del principi de suficiencia financera 
pel sistema de finan<;ació. O'aquesta manera s'evitaria la des
virtuació deis objectius que ha ofert el fons i es donaria un 
adequat compliment al principi de solidaritat establert a la 
Constitució, i, en qualsevol cas, tractaríem d'evitar absurds 
com, per exemple, que I'any 1987 Extremadura hagi rebut 
8.900 pessetes per habitant i Andalusia 5.400 pessetes per ha
bitant. 

Pero, Sres. i Srs. Oiputats, per damunt de tot Balears, 
i, per a la nostra Comunitat, sense una finan<;ació satisfac
lor.ia, mai no hi haura una vertadera Ulonomia, i per aquest 
motiu n saltres varem suplicar al 'Tribunal on rilucional 
- per aqucsts motius que he dit, per aquc ! motiuS que he 
resumi!, per aq ucsts mOlius que hem comunicat- que de
claras la inconstitucionalitat de l'articlc 121 de la Llci 33/ 7 
de 23 de desembre, quant inclou al Fons de Compensació 
Territorial una part del muntant que correspon a les Balears 
per finan~ació propia, per finan<;ació nova, i així mateix que 
declari el dret que té la nostra Comunitat de rebre la par! 
corresponent d'inversió nova que encara no hem rebut. Tam
bé Ji demanam que declari la inconstitucionaJitat deis arU
cles ll8 i del 119 de la Llei 33 / 87 de 23 de desembre, de 
la Llei de Pressuposts per a l'any 88, quant que estableixen 

-

.. 
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tcentatges de participadó de la omunitat Aulonoma, 
~IS Jee ordeni la revi i6 del percenlalges de participaeió con-
1 q e a una correcta valoració, que s'exposa a l cos de la de-
rorro . 1 di' l ' .. l' da i tambe JI (emanam qU,e ee an a mean flt uClona 1-
man , I ,. R di' I lar de ['articlc 123 en e s se,guent~ extrems: espect~ e art¡~ e 
153 de la Llei Genera l Tributaria les regles 2a. I Sa., la LO-

nstitucionali Lat de les partides del Pressupost de I Estat 
co . I f uant que ass ignen a orgal1lsmes e la la s ons que correspo-
qen a mat.éries que s6n d'excl u '¡va competencia del Govern 
~utónom de Balears, per exemple ervei 19.12 de la Direeció 
d'Acció Socia l, programa 31.1. Aedó Socia l, 313. A Pen 'ions 
i Prestacions Assistencials, 113. B Serveis Socials, 313 Presta
cions d'Assistencia Social, secció 17.07 Direcció General d'Ar
quitectura i Vivenda, programa 4.3. Vive~da i Urba.ni.sme: 
impugnació deis programes 431.A, 431.B 1 432.B MInlsten 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació; programa 312.A, promo
ció cooperativa social i ordenació i foment de la producció 
agraria i pesquera, i reestructuració deIs sectors productius 
agraris i pesquers; secció 23.9 de la Direcció General de Po
lítica Turística, programa 7.5 I de Turisme, ordenació i pro
moció del lurisme, etc., etc. 

Jo voldria acabar fent una crida perque ens oblidem deis 
protagonismes i pensem que ha estat aquest Parlament que 
per unanimitat va obligar aquesta Cambra que debatés a fons 
el tema de la finan<;ació i que siguin tolerants amb les meves 
limitacions. Si edificam i superam els problemes de la finan
~ació, es pot pensar que podem donar una passa important 
cap a la consolidació de la nostra Autonomia en un Ilen
guatge que és possible que el nostre poble, que els nos tres 
ciutadans comparteixin, i aleshores és possible que a partir 
d'aquí el fet de donar la següent passa, la identificació del 
nostre poble amb la nostra historia, sigui només un segon paso 

Moltes gnkies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El nostre Grup Parlamentari creu que en aquestes illes 

les necessitats reals que afecten l'Autonomia són molt gros
ses i molt importants. Nosaltres pensam que el nostre auto
govern és magre políticament i des del punt de vista de la 
finanr;ació, nosaltres pensam que la població es demana qui
nes coses es volen fer, qui les ha de fer, qui les paga i qui 
les ha d'inspeccionar. Pensam en definitiva que són les grans 
preguntes concretes, tocant de peus a terra, que faran al go
vern, que l'autonomia de les Illes Balears arreli dins la po
blació de cada una d'aquestes illes. 

Som conscients i ens fa mal haver-ho de dir i confessar, 
que aquesta Autonomia no ha arrelat popularment, que no 
s'acaba de veure el resultat positiu d'aquests cinc anys d'auto
govern, i és per aixo que en aquests moments creim que hem 
de tractar el fons de la qüestió de la finanr;ació, pero l'hem 
de tractar conjuntament amb tota la prablematica política 
que aixo du en si. 

El pacte autonomic estatal de I'any 81 va ser molt sen
zill i molt ciar. Catalunya i Euskadi veuen consolidats dos 
processos autonomics, Galícia i Andalusia veuen solidifica
des unes inicialives que hi havia hagut i que no estaven prau 

~-

aclarides; Canaries, País Valencia i Navarra veuen un grau 
d'autonomia concret, i la resta, el cul de sac, l'article 143, 
la uniformització i, I'acord estatal en aquell moment de I'any 
81 PSOE-UCD, i també cal dir-ho, una AP que de cap ma
nera no va ser bel·ligerant al respecte, fa que ens trobem un 
poc en la situació política en que ens trobam. Perque no ho 
dubtin, Sres. i Srs. Diputats, si no hi ha suficiencia finance
ra no hi ha autonomia política, aixo és indubtable, el debat 
ha de ser conjunt, ha de ser real, i crec que ja ho podem 
dir clarament: l'Estat de les Autonomies dissenyat al pacte 
de l'any 81 ha fracassat, ha fracassat sobretot per autono
mies com la nostra que no es poden veure arrelades en el 
poble per falta de finances suficients i per falta d'autonomia 
política real. 

Per aixo creim que hem d'abordar el tema en tota la 
seva complexitat i profunditat, i el primer nivell que hem de 
treballar és evident, és que el Govern de la Comunitat ha 
de dur a aquest Parlament, ha de transmetre a la nostra so
cietat no només la seva queixa davant el Govern de l'Estat 
per falta de finan<;ació, sinó també els seus projectes reals, 
els projectes necessaris que fan que la finanr;ació hagi d'aug
mentar, i per aixo nosaltres pensam que encara no s'ha fet 
pro u, s'utilitza un llenguatge de crítica, un llenguatge victi
mista amb el qual es pot estar més o menys d'acord, pero 
és més que evident que el que fa falta és saber els projectes 
reals, i el nostre poble ho necessita i el nostre Grup Parla
mentari ho demanda, que s'ha de fer amb els doblers, qui 
ho ha de fer, qui ho ha de Qagar i qui ho ha d'inspeccionar 
en definitiva. 

El marc legal és important, és important, i pensam que 
aquí se n'ha parlat avui bastant, pero cal fer un parell de 
precisions respecte del marc legal. La primera és ben clara, 
nosaltres hem de parlar del que és possible pero també del 
que desitjam, i és evident, en termes financers, que si no hi 
ha concerts economics, una perspectiva de federalisme fiscal 
en aquest estat, sempre ens trobarem en les mateixes circums
tancies. No es pot continuar en una situació d'impasse, en 
una situació de bloquejament, i aixo ho diuen tots els trac
tadistes que nosaltres hem pogut consultar. 

A nivell general ens trobam que en aquests moments les 
inversions, la participació de les administracions no centrals 
a la des pesa pública de l'Estat no supera en absolut un 20070. 
~objectiu ha de ser ciar, un 50% l'Estat Central, un 25% 
les Comunitats Autonomes i un 25% els Ajuntaments, les 
Corporacions Locals, i aixo ha deien estudiosos ja fa anys, 
com el Sr. Castells, el Sr. Lluch, tots dos homes ben entesos 
i homes de l'Administració Central. 

Per tant, en aquest moment s'ha de dir ciar el que es 
pensa i el que es creu que és la perspectiva, perQ també s'ha 
de veure ciar el que és possible avui. Pero nosaltres creim 
que s'ha de dir clarament cap on anam per llavors dir una 
mica les possibilitats que existeixen. 

Les possibilitats reals de revisió del sistema de finanr;a
ció existeixen. Existeixen, i fins i tot l'Autonomia més havia 
pactat amb el Govern de l'Estat l'actual sistema de finanr;a
ció, que és l'Autonomia Catalana, ara que hi ha campanya 
electoral ho manifesten practicament tots els grups, s'ha de 
canviar el model de finanr;ació, i ho diu Convergencia, ho 
diu Iniciativa per a Catalunya, ho diu Esquerra Republica
na, Alian<;a Popular no ho diu gaire, pero pot ser per un 
poc de deficiencia del seu programa d'autogovern a Catalu
nya, pero també ho arriben a dir els pensadors del Grup So-
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cialista, que dia a día també veuen que aquest problema es 
planteja. 1 pensem bé el que deim, el Conseller de Finances 
d'una Comunitat Autonoma que més pacta amb l'Estat la 
financació actual, és el seu partit el que en aquests moments 
planteja la reforma del sistema de financació. 

Pero per a nosaltres, els ciutadans de les Illes Balears 
hem de tenir ben cIar que hi ha un text únic i definitiu i 
és l'articIe 61 del nostre Estatut d'Autonomia. Basta Ilegir-Io 
en profunditat per veure com aquest articIe s'ha incomplit 
sistematicament per l'Administració de I'Estat, s'ha incom
plit sistematicament per tots els acords estatals que hi ha ha
gut respecte de financació. Ens basta, pero podem anar més 
enlla, podem parlar del Consell per a la Planificació Econo
mica que existeix a nivell d'Estat, on s'han de tenir en compte 
les previsions de les Comunitats Autonomes i no es tenen 
en compte. On podem anar també és al Fons de Compensa
ció Interterritorial, i ja ho defensavem la setmana passada 
en aquest Plenari; on podem anar també és als convenis i 
acords de cooperació, i també hem d'acudir, com és natural, 
a criticar amb duresa el Comia~ d'lnversions Públiques de 
I'Estat, on les Comunitats Autonomes hi haurien de figurar 
i entre d'altres la nostra, i així i tot hem de parlar del Fons 
Social Europeu i del FEDER, on les Comunitats Autono
mes han de poder acudir, han de poder presentar projectes, 
han de poder ser informades i han de poder participar a tra
vés de l'Estat per imperatiu legal, pero d'alguna manera di
rectament. 

Per tant, la posició del PSM-EEM és evident, és cIara. 
Nosaltres necessitam suficiencia- financera i necesitam .auto
nomia política. 1 la necessitam, per que? La necessitam per 
resoldre els problemes social s, culturals, economics que hi ha 
a les llIes Balears. No podem deixar de donar res posta des 
d'aquesta tribuna a les necessitats reals de la població i en 
conseqüencia cal una millora, un canvi del sistema de fi
nancació. 

Pero en aquest moment cal exigir al Govern de la Co
munitat també una serie de coses ben cIares. La primera: Per 
que aquest Govern de la Comunitat no ha presentat projec
tes concrets a Madrid, projectes concrets refrendats per aquest 
Parlament de necessitats d'inversions, de necessitats d'una mi-
1I0r financació? Nosaltres creim que el camÍ més adient, més 
apropiat, precisament és aquest, el realisme polític combinat 
amb un gran esforc de dialeg, amb un gran esforc de pressió 
política, i creguin que el nostre Grup Parlamentari donaria 
suport, donara suport a qualsevol projecte per millorar les 
condicions socials i economiques d'aquestes iiles. 

Per altra banda, per que el Govern de la Comunitat no 
ha exigit a I'Estat la prestació garantitzada d'un nivell mÍ
nim de prestació deIs serveis públic fonamentals com la ma
teixa Constitució determina? Nosaltres creim, per exe~ple, 
que la sanitat pública en aquestes iHes és molt deficient, i 
fins i tot molts d'aspectes de I'educació. Per que el Govern 
no ha plantejat aquest debat d'exigencia de prestació garan
titzada del nivell mÍnim deIs serveis públics fonamentals? 

Pero també hem de fer una mica de memoria en aquests 
moments, molt senzilla, respecte d'actuacions d'aquest Go
yerno Nosaltres ens adonam que en aquests moments aquest 
recurs d'inconstitucionalitat és important, pero ens adonam 
que ha arribat molt tard, i la pregunta és elara: per que no 
es va impugnar el sistema de finanCació fa dos anys, que era 
el moment més oportú i més adequat? Per que s'acceptaren 
prom eses de convenis de paraula i no comprornissos escrits, 

compromissos reals deis conveni que hi hauria d'haver 
tre el Govern de l'Estat i el Govern de la omunitat? ~Il. 
~ue t~t.a lle~~eresa, en definitiva, en tal aquests tfactes' ar:~ 
I f\.dmmIstraclO Central? Recordem que només el represen_ 
tant del nostre Grup Parlamentari en aquest lemes, a la e . 
missió Mixta es va oposar sistematicament quan veia pre~_ 
sament els grans defectes del model de finan¡;:ació, pero el 
Govern de la Comunitat no va actuar en el moment que era 
oportú. Com tampoc no ha actuat d'una manera clara res
pecte de finances en molts de temes que afecten la gestió 
ordinaria d'aquesta Autonomia. A nivell de Consells Insu
lars encara no s'ha comenc;:at una feina correcta de finanr;a
ció. La liquidació deis pressuposts que hem vist aquÍ del 84 
i la que veurem del 85 demostren molta fal·lacia, moltes equi
vocacions, molts d'errors i molts d'incompliments per pan 
del Govern. Pel que veim a la documentació de l'article 103 
de la Llei de Finances, la gestió de l'any passat mateix 
d'aquest Executiu no és molt satisfactoria, com també els in
compliments de no haver presentat a debat i haver fet el de
bat del Pla Economic Regional; la política de sancions que 
puguin generar més ingressos tampoc no s'ha duit correcta
ment per part d'aquest Govern, com tampoc no s'ha presen
tat una cosa tan senziHa com la Llei de Consell Economic 
i Social, que hagués estat important i és imprescindible per 
a un bon funcionament deis sectors economics i socials 
d'aquestes iHes. No hem de parlar ja deis plans d'ocupació, 
que són inexistents per part de la Conselleria de Treball avui 
per avui. 

En conseqüencia, un Grup com el nostre, d'esquerra na
cionalista, es plan teja clarament avui uns problemes étics, uns 
problemes polítics ben clars: Un Govern de la Comunitat que 
entenem que no du la línia que hauria de dur i una mancan
c;:a de la suficiencia financera clara per a les mes Balears, 
igual que una mancanca de la nostra autonomia política. Es 
per aixo que avui, davant una postura d'aquest tipus, és evi
dent que els nacionalistes d'esquerra, que volem un canvi 
substancial a l'estructura política de l'Estat i a I'estructura 
financera, hem de donar suport a unes mesures que tendei
xin a millorar la nostra financ;:ació, pero també hem d'exigir 
al nostre Govern un compliment deis seus compromissos. 

Pero hem de veure un poc l'estudi concret que el Ga
vern ens ha presentat i que dóna base al recurs d'anticonsti
tucionalitat. ~estudi concret del Govern a nosaltres ens ha 
semblat, en conjunt, un ('studi un poc difús, un estudi exces
sivament embullat en certs aspectes. Nosaltres, ens creguin, 
ens haguéssim centrat en tres punts ben dars. El primer, I'ar
tiele 61 del nostre Estatut: «La Comunitat Autonoma dispo· 
sara d'un percentatge de participació en el recaptament deIs 
imposts estatals no cedits, que es negociara d'acord amb les 
bases establertes a la Llei Organica de Finan¡;:ament de les 
Comunitats Autonomes i amb el major cost mitja deis ser
veis socials i administratius de la Comunitat Autonoma de
rivats de la insularitat, l'especialització de la seva economia 
i les notables variacions estacionals de la seva activitat pro
ductiva». 

Nosaltres pensam que aquest article 61 és clau i defini
tiu, i és la nostra Carta Magna que qualsevol Govern de l'Es
tat ha de respectar. 

El segon punt en que ens haguéssim basat és el punt 
d'illa-illes, la conjunció iIIa-illes, pero no amb un planteja
ment pseudo-provincianista O provincial, com es fa a l'es¡U
di, sinó amb un plantejament d'unitats administratives on hi 
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Consells lnsulars, on hi ha una tradició historica i 
ha uns ""'1 Id 

tú· ha unes formaclOns economlques I SOCia S mo t eter-
on 
minades. 

Tercer punt, el tema de la població. Nosaltres no deixa-
, éoteodre d'una difu a, com ho fa I'e tudi i el Te urs, 

nem . . I l ' . parJam deis tun les que venen; nasa lre no lague SlIll 
quelat d'aixo. hagu' ' im parlat senzi llamenl deis immigral1.1 
par b 11 ' . 1 " e vénen aquí a tre a ar d una manera e laclOna, ulllca-
QU d" ' d ~ ment bastaria par lar aque l lmmlgrant que venen e lor-
ma estacional. 

1 hi ha una pregunta que hem de formular al Govern 
perqúe és un tema que no entenem: Per que el r,ecurs no I'h~ 
fet un professional de les IlIes Balears? Que es que no hl 
ha cap jurista a les IlIes Balears que pugui fer aquest tema 
amb un coneixement de causa i de la realitat i s'ha hagut 
d'acudir a un professional respectable i respectat, pero que 
en definitiva pot ser hi hagi certs aspectes del seu treball que 
no coneguin prou la nostra realitat? Entenguin. Sres i Srs. 
Diputats, aquestes observacions que hem hagut de fer en molt 
poe temps, que nosaltres en aquests moments volem que l'Es
tatut es reformi, creim que les competencies s'han d'ampliar, 
s'ha de reformar l'Estatut, l'autonomia finaneera ha de ga
rantir I'autonomia política, i creim sincerament que I'aclual 
Estat de \es Autonomies dissenyat pel pacte estatal de I'any 
81 ha tocat sostre, és a nivell de fracas important. Som en 
un moment que pensam que hem de tirar endavant, hem de 
tirar endavant amb I'esfon; conjunt de totes les forces socials, 
eeonomiques, culturals i polítiques, pero per tirar endavant 
es requereix també comen~ar pel que tenim avui davant nos
lre, que és el debat de la finan~ació, i evidentment cal millo
rar aquesta finan~ació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Consel1er d'Economia Hisenda, Sr. 

Forcades. 

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

Sr. Serra, senyors del PSM-EEM, seria una falta d'aten
ció no haver pujat o pujar només per dir que mol tes gracies 
pel seu suporto Cree que les crítiques, els comentaris i els 
motius que voste ha fet o exposat mereixen, per la seva trans
cendencia, que els comentem, encara que al final la simplesa 
que hi pugui haver no sigui producte més que de teixir i des
leixir una serie de coses que el que volem és que vagin a 
favor de les nostres i!les, pero profunditzant en aquesta críti
ca hem de dir el següent. 

Efeetivament, hi ha d'haver uns projectes reals. Jo, com 
a Conseller d'Economia i Hisenda, si el meu Govern no diu 

"el contrari, em compromet, una vegada presentats els pres
suposts, a presentar aquests projeetes que voste demana per
que ens preocupa, és a dir, que en aquest moment una de 
les Coses que tenim en marxa a la Conselleria d'Economia 
i Hisenda és intentar crear un sistema d'elaboració de pres
suposts que faci més facil s i més transparents la discussió, 
l'aprovació, les alternatives en aquesta Cambra. Ens preocu
pen aquests projeetes, el President em va encarregar que els 
estudiassim, i els presentarem, els tenim, i tal vegada en els 
transcurs del matí jo li diria qualque cosa públicament, so
bre aquests projectes. Projectes reals. 

Absolutament d'acord amb el federalisme fiscal, no ens 
hem d'espantar, és a dir, tant a la dreta com a I'esquerra, 

i esmentaré només Jordi Soler i Tura, Antoni Castell, el Lli
bre de Federalisme Fiscal, esmentaré altra gent com Herrero 
de Miñón, com altres persones que en aquest moment pen
sam que l'única forma de fugir d'aquest sistema parasitari 
en que hi ha una Iluita de totes les Autonomies, una Huita 
que ens compromet moralment, perque tu et demanes, com 
a Conseller: per que no fomentes deficit?, perque jo pens 
aquí dins -no ho puc dir públicament, aquí sí- pens que 
determinats col· legues meus fomenten el dHicit a les seves 
Autonomies perque al final tot aixo ho pagara l'Estat. Ales
hores creim que l'única forma d'acabar amb aquest sistema 
parasitari, en el qual gastam el que és deis altres, és anar 
a un federalisme fiscal on hi hagi una correspondencia entre 
el que gastam i el que ingressam, i aixo cree que és absolu
tament constitucional i és absolutament modern, no té res 
a veure amb el federalisme que s'ha esmentat per altres 
motius. 

Gracies per I'observació sobre els serveis públics, aquest 
Conseller va tenir I'honor d'esmentar per primera vegada al 
Consell de Política Fiscal la falta de compliment de I'article 
de la LO FCA, i gracies a aquest Conseller es varen convocar 
urgentment en el si de la Direcció General de Política Terri
torial les primeres reunions que hi ha hagut des que es varen 
constituir les Autonomies per determinar e\s serveis públies. 
Varem fer una aportació, tenim a la seva disposició les pri
meres aportacions, i de sobte es varen aturar. Jo vaig dir en 
certs moments que hauria de posar més demandes a l'Estat; 
ara, naturalment, hi ha hagllt un canvi de Director General, 
l'anterior Director General em va dir que l'Estat havia donat 
prioritat al sistema de finan~ació deis ens locals, pel qual mo
till I'equip de treball no era suficient, jo ho vaig demanar, 
nosaltres ho varem aconseguir, hem tengut dues reunions, 
aquesta Comunitat s'ha desteixinat, hem fet apartacions, es
tam aturats no per voluntat nostra, donem un temps de marge 
al nou Director General, donarem suport al Sub-secretari nou, 
i si no va bé, presentare~ una demanda de serveis mínims. 

El passat, Sr. S erra, ens condiciona pero no ens ha de 
determinar, encara que ho hagi dit Nietzche aixo és cert. Ales
hores hem de pensar que el que varem viure els Grups Par
lamentaris el novembre del 87, jo cree que va ser molt cohe
rent, és a dir, fíns i tot el seu comportament amb mi cara 
a cara va ser exquisit, jo fins i tot vaig rebre la petició d'un 
company de Comissió, que jo hauria de votar en contra, per
fecte, i sobre aquest vot en contra el Govern, el representant 
del Govern s'hi va abocar, com s'hi abocaren practícament 
el 991170 deis assistents. Nosaltres, en aquesta Sessió, no te
nim més remei que, sustentats pel seu vot en contra, fer la 
reserva de dret, perque tenim el perill que sí no acceptavem 
en aquell moment fent la reserva de dret ens quedassím amb 
el cost efectiu, donassim !loe que l'Estat, el Govern Central, 
ens deixas en una situació al meu entendre il·legal, injusta, 
en una situaeió d'indefensió. Per aquest motiu, amb tota pru
dencia, jo cree que vaig fer el que havia de fer, tenint en 
compte a més, Sr. Serra, que el dia que vaig anar a Madrid 
per votar en contra, jo era nou, jo havia intervengut davant 
la Comissió explicant ja els nostres problemes i no m'havien 
entes, és a dir, que el meu discurs va ser confús, m'havien 
dit que era victivisme, i a mi no hi ha res que m'ofengui més, 
i els ho die a tots, que em diguin victimista; jo no entenc 
per victivisme ni consider vindicatiu demanar el que es deu 
al nostre poble, demanar a Madrid que ens tractin eom a 
eiutadans, no com a súbdits, dir a Madrid que nosaltres som 
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una Comunitat amb la nostra llengua, la nostra manera de 
viure, que ens deixin viure tranquil·lament amb una gran fi
delitat a la Constitució, pero que nosaltres volem ser nosal
tres mateixos. 

De manera que aquest passat, que va fer també que el 
meu antecessor, després d'una votació en blanc, hagués de 
votar favorablement, va ser perque realment a nosaltres, du
rant aquests sis mesos, ens ha costat molt profunditzar en 
el sistema, no hi havia documents jurídics. Tengui en comp
te, Sr. Serra, que el document de política fiscal que tant ci
tam no s'ha publicat al Butlletí Oficial; tengui en compte que 
hi ha un cert jo diria maquiavelisme jurídic, no sé si cercat, 
que fa que quan impugnes has d'anar a una \lei que fa refe
rencia a una altra cosa i tens vertaderes dificultats per anar 
a l'autentica normativa que fa que la Llei de Pressuposts faci 
declaracions. En conseqüencia, en una Autonomia que ha
via estat la darrera, en una Autonomia que s'estava consti
tuint, en una Autonomia d'imposts cedits, jo pens que l'any 
87, que va ser un any provisional, no va ser dolenl. El que 
va passar i el que jo he viscut realment ha consistit en mou
re's en el terreny de la prudencia per poder estar en igualtat 
de condi60ns amb el Govern Central i no anar dins una di
namica en situació d'inferioritat. Aixo és molt respectable, 
pero jo en aquest moment li explic la meya conducta. 

No hem presentat el Pla Economic perque el Parlament 
em va donar un temps, aleshores així com hem fet aquesta 
Comunicació amb temps, en aquest moment elaboram el nou 
Pla de Desenvolupament Regional que va demanar el Parla
ment, lIavors el presentarem molt en connexió amb Europa. 

Realment, quan es fa una comunicació es procura fer 
un document pensant en tothom, és a dir, que realment el 
sistema no és que sigui complicat, sinó que és un sistema 
que el compliquen, hi ha signes, hi ha tal, i aleshores aquí 
molta gent és de lIetres, en conseqüencia hem procurat pas
sar un document que ho abastas tot, la historia, els conve
nis, les subvencions, que són molt importants. Aquest Pla 
d'Ocupació, jo no die o no diré si al Govern li interessa més 
que a voste aquest Pla d'Ocupació, pero no hi ha dubte que 
ja hem demanat els doblers necessairs per a aquest Pla d'Ocu
pació, pero no hi ha dubte que ja hem demanat els doblers 
necessaris per aquest Pla d'Ocupació. Aleshores quan tens 
la Comunicació feta, dones, efectivament pots concretar, i 
realment l'article 61 és paradigmatic, emprant la paraula exac
te, és a dir, que quan tu realment estudies i dius, pero bé, 
i que hem d'anar a descobrir si I'article 61 ho diu tot? Ara 
bé, nosaltres no volem refusar, volem de manar el que ens 
correspon per I'article 61, pero no volem refusar la tallada 
que l'Estat Central s'ha quedat en el moment que ens va do
nar les competencies i en lloc de passar-nos exactament els 
mateixos mitjans financers que tenia quan ells les feia ja s'ha 
quedat amb un tros. Volem els que ens deu i volem el que 
la Constitució, l'Estatut -per a mi l'Estatut és part de la 
Constitució- ens va donar per fer autogovern i per poder 
desenvolupar un poble tenint en compte la insularitat, el tu
risme, les variaciolls estacionals, el majar cosl deis mitjans 
socials, reconegut per la Constitució, reconegut pel jurista. 

Per que varem donar o varem proposar que fes el re
curs el Professor Muñoz Machado? Jo vaig parlar amb mol
ta gent, vaig parlar per exemple amb García Enterría, no men
cionaré altra gent amb la qual vaig parlar profundament com 
ho faríem, que fariem, etc.; varem fer una especie de projec
ció del que seria el recurs, on aniríem, i veient la forma com 

ho enfocavcn, sempre di l per favor, amb la humiUlal d'u 
l.~ . l' I na persona que no Q especia ISta, a per ona que cm va par", 

xer que lcnia les idees mé ciare per arribar al fons de ell 
situació i per plan! jar di lint allernalives, és a dir, que qU~ 
per exemple qualclt em parlava d una cosa, em va parlar d 
Lot, de les ubvencions, del convenis, del sistema denni!i~ 
amb un gran coneixemen , a mé ,del i ·tema alemany. Jo 
pen que el no lre Tribunal on lilucional segueix, és a djr 
que mo.lle vegades els jurisle. , com el arqllitcctes, no tene~ 
perque des obrir co es nove. no hi ha dubte que el sistema 
federal alemany és un '¡stema europell, modern, que va per 
endavanl, que hi ha una jurisprudencia i no hi ha dubtc que 
cls nostrcs conslitucionalistes, a més d'allar a Bolonya 'han 
inspirat bastant en les sentencies. Aleshores va ser per aques! 
motiu, pel motiu que era una persona que parlant amb en 
no vull que pensin que el vaig examinar, sinó que en conver: 
sacions em va pareixer que era la persona que més domina
va el tema i per aquest motiu el vaig proposar, després de 
reconsiderar altres persones com García Enterría i d'altres que 
varen venir per aquí, mallorquins, forasters, forasters que ha
vien estat a Mallorca, etc., etc. 

Aleshores, Sr. Serra, jo ti vul! dir el següent. Gracies pel 
suport i jo inteJ· lectualment intentaré positivar les seves cri· 
tiques perque tot aixo redundi en bé de les nostres illes. 

Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 

. Voldria, Sr. Conseller, fer-ti un parell de precisions que 
cree que són importants. Quan voste parla de nivell mínim 
de prestació deis serveis pltblics fonamentals, jo diria que no 
és nivell mitjancer previst a la LOFCA el que cal exigir al 
Govern de I'Estat, és aIJó que la Constitució mateixa deter
mina, perque la LOFCA queda molt més enrera del que 
nosaltres entenem que correspon a una societat com l'actual. 
Ho dic perque no basta, no és suficient la LOFCA en aquest 
sentit, la LOFCA també és fruit de la LOAPA, directament, 
deis pactes del 81 i de la LOAPA. 

Per altra banda li voldríem fer unes observacions que 
crec que tampoc voste no hi ha volgut entrar excessivament 
avui. Un és el problema de la metodologia de les competen
cies que té aquesta Autonomia. O anam cap a una reforma 
de l'Estatut, a més de Ileis de transferencies -via doble, Que 
el nostre Grup Parlamentari admet com a vaIida-, i en 
aquest sentit ens trobarem amb competencies exclusives, com 
sempre, pero també amb competencies concurrents i como 
partides, i les compartides crearan uns problemes de finan
r;ació impressionants i de conflicte constant i latent amb I'Ad
ministració de l'Estat. Es per aquí que nosaltres pensam que 
d'una vegada per totes vostes haurien de tenir un projecte 
d'autonomia política concret i saber Quan i com l'articulam, 
perque no ens basta al nostre Grup rebre en aquest Parla
ment projectes de Ilei o proposicions de Ileis organiques, ara 
les aigües, ara els menors, ara no sé que, no, no, volem un 
projecte global, un projecte concret, i nosaltres creim que ha 
de ser el de la reforma estatutaria indefugiblement, igual que 
ha de ser el de la reforma de la finan~ació. 

Pero voldríem fer també un parell de precisions mes. 
Hem de precisar el tema deis Ajuntaments i deIs ConseIls 

,. 
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I 
de les llles Balear. El fon ° de ooperació intermll-

Jnsuars . Le . I -. : aJ és un repte pendenl que lerum en aquesta gIs atu -
OlClp_ presenten vostes la II.ci O la reim en regim de Ponen
~, J, °ja presenlam nosall res com a Proposició, aixi com 
CEa 'o . , . d f ' bl I r 

J in ens és igual, pero es un repte 111 e ugl e e ons 
vu gu , . . 1 
de cooperació intermullIclpa. . . . 

Ho és també parlar de la corespon abllltat fi cal, I el 
tre Grup du ' vegades ja l1'ha parla! en aque5t ParlamenL. 

nOS l f 'bl . , . Una vegada varem parlar de lIlllr pOSSI e Impo t lun tle 
. una aJtra vegada d'ul1 imp . t únie sobre les pllls-values ur
~anístiques. Nosaltres creim que n només es poden so l·lici
lar dobler a l'Admini tradó d I'stal s inó que lambé hem 
d'anar al principi olidari de e re pon abilitat fiscal i 'obre
rot que afecti on hi ha més doblers, i creim que és al sector 
urbanístic i turístic on hi ha els principis de coresponsabili
tat fiscal possibles. 

1 també hem d'interpel·lar el Govern de l'Estat, i I'hem 
d'interpel·lar en tres temes que jo cree que són c\ars i que 
no s'han tocat. Un és l'lmpost sobre el Valor Afegit, IVA. 
Pensem que els Consells Insulars avui en dia ten en proble
mes de finanyaeió, només la revisió del tema lVA fara possi
ble una financ;ació correcta deis Consells lnsulars i, en con
seqüencia, una financ;ació millor de la Comunitat Autónoma, 
perque els Consells lnsulars són Comunitat Autónoma. 

També hauríem de parlar de tot un conjunt de projec
tes i contradiccions respecte del joe que hi ha hagut per part 
del Govern de la Comunitat Autónoma. El Sr. Gilet, Conse
lIer d'aquest Govern, parl;~va de crear joc i no sabem que 
més; no, no es tracta ~de crear més joc a les Illes Balears, 
del que es tracla és d'exigir la partieipació sobre els guanys 
que són clars mitjanr;ant travesses hípiques, loteria primiti
va, i en general sobre tot el joco Aquesta és una reivindíeació 
que encara no s'ha fet per part de la Comunitat i que hi 
hauria suficient base jurídica per fer-Ia. 

1, en definitiva, la darrera precisió que nosaltres volíem 
fer en aquesta problematica és la deIs plans d'ocupació de 
joventut, d'aturats, de marginats i de gent que fa treball sub
mergtit. Si no hi ha plans d'actuació concrets en aquest sen
til, difícilment el Fons Social Europeu i el FEDER podran 
actuar a les Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamen

tari UM, té la paraula el Portaveu Sr. Miquel Pasqual. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
~any 1981, la distribució de la despesa pública total a 

Espanya entre els distints nivells de Govern e~a la següent: 
Govern Central, 88,61OJo; governs autonomics, preautonomies 
i administració local, 11,39%. Evidentment he agafat una 
data, el 1981, que era j'iniei de la posada en marxa deis esta
tuts d'autonomia d'alguns i deIs regims preautonomics. Cer
tament, ja es veu que aquesta distribució és molt enfora, era 
moll enfora de qualsevol país d'Europa Occidental o de qual
sevol país d'estructura més o manco federal, i evidentment 
encara molt més enfora del topic que moltes vegades s'ha 
dit del 50% per al Govern Central, el 25%, en el cas d'estats 
federals, per a l'Estat -aquí per a les Autonomies-, i en 
el 25% per a l'Administració Local. Certament, hem de co
menc;ar per dír que aquesta estructura, que s'ha millorat evi
dentment durant aquests anys, encara que insuficientment, 

aquesta estructura denota una maneanr;a a la finanr;aeió no 
només de les Comunitats Autonomes, sinó també de l'Admi
nistració Local, és a dir, l'Administració Local, que tenia apro
ximadament el 10% i que no té massa més en aquests mo
ments, és formada pels ajuntaments i en el nostre cas pels 
ConselIs Insulars com a ens d'administració local. Nosaltres, 
des d'aquí, volem reivindicar una nova lIei de regulació de 
les hisendes locals perque creim que és absolutament neces
sari aconseguir una millor distribució deIs recursos econo
mics entre els diferents nivells de govern. 

Pero una vegada dit aixó i feta aquesta referencia a les 
hisendes locals, parlem del proces autonómico Al procés auto
nómic, durant aquests sis o set anys, ha passat el següent. 
En primer 1I0c s'ha produit un procés de distribució de com
petencies des de l'Estat a les distintes Comunitats Autono
mes, i aixó s'ha de dir que s'ha fet bastant de pressa, una 
cosa com aquesta que en molts d'Estats s'ha fet en decades, 
aquí s'ha fet en cinc o sis anys. Des d'aquest punt de vista 
no es pot dir que hagi estat negatiu el procés autonómic, sinó 
més aviat tot el contrari, nosaltres hem de posar a la balan
ya de les coses positives aquesta rapidesa en la distribució 
de trasferencia de competencies a nivel! global des de ['Estar 
a les Comunitats, pero també s'ha de dir que no ha passat 
el mateix quant a la finanyació, i hem de fer un poc d'histó
ría. Hem de dir que la Constitució de I'any 1978, després 
es promulga la LOFCA, l'any 1980, abans de I'intent de cop 
d'Estat del 1981 i abans de la LOAPA, abans deIs pactes auto
nómics del 1981. 

Des d'aquest punt de vista hem de dir que la LOFCA, 
amb tots els inconvenients que té, no és la peya més dolenta 
de tot el sistema de finanr;ació de les Comunitats Autóno
mes. El problema ve després, ve després deIs pactes auto no
mies, quan es produeix un desenvolupament d'aquesta !lei i 
quan s'interpreta molt restrietivament, i així nosaltres entram 
a l'Informe de la Comissió d'Experts del 1981 on es defineix 
el cost efectiu com a base de valoració de les transferencies 
de competencies de I'Estat a les Comunitats Autónomes, i 
aquí hi ha la primera interpretació restrictiva del sistema de 
finanr;ació proposat per la LOFCA. Efectivament, tots sa
bem que el cost efectiu inclou les despeses de personal i les 
despeses de manteniment i conservació, les despeses corrents, 
pero no inclou la inversió nova i tampoc no incIou les trans
ferencies. Per consegüent, nosaltres ja entram en un fet, que 
és que una competencia que tenia abans I'Estat era més ben 
dotada que la mateixa competencia quan s'ha transferit a les 
Comunitats Autónomes. 

En segon !loe, hem de dir que el percentatge de finan
r;aeió de les Comunitats Autonomes, que es regula per lIei 
I'any 1984 i per tant s'inicia el període provisional en aques
ta data, amb tres anys de retardo Aquest percentatge no és 
automatic, sinó que és fruit d'una negociació, i aixo es diu 
que es fa per evitar l'efecte finaneer. Molt bé, no ho vull dis
cutir, peró el cert és que la falta d'automatísme i el fet que 
la distribueió horitzontal sigui fruit de negociacions produeix 
que qui treu la tallada més grossa és quí té mes forya políti
ca, i aixó és una cosa que a Balcars ens ha afectat especial
men! d'una manera negativa. 

Per tant, amb el sistema provisional nosaltres podem dir 
que tenim els següents resultats: En primer lloc, les compe
tencies transferides vénen amb menys recursos que els que 
tenia I'Administració de l'Estat; en segon lIoc, hem de dir que 
el sistema de 88% i 11% de distribució de recursos entre Es-
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tat i Comunitats Autonomes més Administració Local s'ha 
milIorat -en aquests moments som aproximadament entre 
un 80, un 10 i un 10; ha millorat una mica-, pero encara 
som molt lIuny deIs models federals. Jo vull parlar, per exem
pie, d'Alemanya Federal, que tenc les dades concretes pero 
només diré que es mou entre el 55070 i el 60% per a l'Estat 
Federal, entre el 20% i el 25% entre els Estats Membres i 
entre un 15% i un 20% a l'Administració Local. Pero també 
encara hi ha un altre efecte que és dolent i és el següent: 
el 80% dels ingressos de les Comunitats Autonomes proce
dents de transferencies és una subvenció de I'Estat i una part 
molt important és condicionada, a més, no només incondi
cionada, o sigui que hi ha un condicionament, o sigui que 
les Comunitats Autonomes depenen en un grau massa gros 
deIs ingressos de l'Estat, els tributs propis representen el 2% 
o el 3% i els tributs cedits en tom del 15%. També s'ha de 
dir que el 1986 hi va haver un retrocés quant al percentatge 
de finan<;:ació propia, o sigui lligada directament als imposts 
que paguen els ciutadans de les Comunitats Autonomes a 
través deis tributs propis o del tributs cedits quan l'entrada 
de 1'[VA va suposar la disminució d'aquest percentatge. Evi
dentment, durant aquest sistema s'han firmat nombrosos con
venis Estat-Comunitats Autonomes valorats en uns 35.000 mi
lions de pessetes, deis quals evidentment a Balears hi ha un 
percentatge molt baix. 

Com he dit, per tant, les limitacions del sistema són el 
cost efectiu dolent, la falta d'autornatisme i que la confron
tació ha donat resultat a aquelles comunitats que tenen més 
forc,:a política i menys a les que en tenen més poca. També 
hi ha un altre efecte molt negatiu, que és "que s'han confós 
el que són els objectius de la redistribució amb els instru
ments de la redistribució. M'explicaré: Tots sabem que la fi
nanc,:ació de les inversions reals de les Comunitats Autono
mes és el Fons de Compensació lnterterritorial. Es una 
subvenció condicionada en aquest caso Aleshores I'Estat diu, 
vosaltres no teniu doblers per a inversió real, pero hi haura 
un Fons de Compensació [nterterritorial que tendra un efec
te redistributiu amb els doblers que corresponen a les Co
munitats Autonomes per la seva competencia. ~Estat es que
da el 60% de la inversió pública i no es troba condicional 
a cap redistribució; la redistribució, per tant, no es fa amb 
els doblers que té l'Estat sinó que es fa amb els doblers pro
pis de les Comunitats Autonomes. 

Per consegüent, nosaltres pensam que aquest sistema pro
visional ha estat negatiu, si bé hem de reconeixer que la ve
locitat del procés autonomic ha fet que s'hagi de ser tolerant 
durant aquests anys amb el retall que hi ha hagut, greu retall 
de I'autonomia financera. Com a mostra, he de dir que el 
Professor Rodríguez Bereijo, que varem sentir a les Jorna
des de Finan<;:ació, diu que la incapacitat -del Govern Cen
tral, en aquest cas- d'abordar una reforma del sistema de 
finan<;:ació és un reflex pur i simple del recel i de la descon
fian<;:a quc hi ha en el procés autonomic. 1 he volgut fer 
aquesta cita perque efectivament hem passat d'un sistema pro
visional a un sistema revisat, i aqucst sistema revisat conté 
millores sobre el sistema provisional, el que passa és que 
aquest sistema revisat només és un conjunt de petites revi
sions i no una revisió, valgui la redundancia, en profunditat, 
un nou sistema de finan<;:ació de les Autonomies que con
templi el principi de l'autonomia financera i el principi de 
la solidaritat. 

El sistema revisat ha produi"t millores. En primer \loc 

ha augmentat en 52.000 milion de es ele el volum de re
cursos totals. Curiosament, 25.000 e'n van a Calalunya. 183 
vénen a Balears. La distribució d'aque ' t augment no és jus
ta, pero bé, parlam a nivell globaJ i per tanl, 'ha de dir 
que és una millora. Aquests 52.000 milions de pes eles fan 
que la xifra de participació en el ingre sos, per par! de les 
Comunitats Autonomes augmenti ja l'any 1986 en un 6 i bu _ 
ques per cent i en un 15% l'any 1987. També s'ha prodult 
després la cessió deIs actes jurídics documentats i s'espera 
que algun dia l'IVA, en la seva fase minorista, també sigui 
transformat en un impost cedit; aixo són millores que espe
ram que venguin, una ja ha vengut, i l'altra esperam que 
vengui. 

També és una millora que s'hagi llevat el 25()7o del Fons 
de Compensació Interterritorial com a subvenció condicio
nada i s'hagi passat a incondicionada. 1 també s'ha de dir 
que hi hagut una disminució deis ingressos de les Comuni
tats Autonomes per habitant respecte del sistema anterior, per 
exemple, a les Comunitats Autonomes segons l'artide 15\ 
-Catalunya, Galícia, Andalusia, Canaries i Valencia- hi ha. 
via diferencies d'! a 2, i s'ha reduü d'l a \,5. Si agafam el 
bloc de Comunitats Autonomes que tenen competencies se· 
gons l'artide 143, que és un altre bloc homogeni, ens lro
bam que la diferencia era d'] a 3; per exemple, Extremadura 
tenia tres vegades més que Madrid i dues vegades i mitja més 
que Madrid ingressos per habitants. Aixo s'ha pal·liat quan 
s'ha passat del sistema provisional al sistema revisat, el que 
passa és que insuficientment, encara vorejam els parametres 
d'l a 3, una mica menys, pero molt poc. 

També s'ha augmentat l'automatisme, pero jo voldria dir 
que el que fa falta és un model de financ;ació autonomica, 
i per a aquest model de finan<;:ació autonomica hem de divi· 
dir els ingressos en quatre capítols molt importants: tribuls 
propis, participació en imposts del Govem Central, subven
cions de caracter general i subvencions condicionades, i aques
tes quatre c\asses ha~ de tenir una [unció específica. Per exem
pie, els tributs propis o la participació en imposts del Govern 
Central han de ser prou importants perque el Govem de la 
Comunitat administri els ingressos deIs seu s contribuents. En 
segon 1I0c, les subvencions de caracter general tenen finali
tats anivelladores i han de ser per quan hi ha una insuficen
cia, que no donen a bastament els tributs propis o les parti
cipacions per arribar al nivell mínim, i després també hem 
de dir que l'especialització, les subvencions condicionades han 
de tenir per finalitat obtenir el nive\l de serveis mínims, ob
jectius generals de política economica i prestació de serveis 
d'interes del Govern Central. 

Si m'he estes en el model de caracter general és perque 
el nostre convenciment és que nosaltres no hem de lluitar per 
redistribuir els doblers que ja es distribueixen entre les Co· 
munitats Autonomes, el problema no es llevar doblers a Ga
licia, a Extremadura o a Andalusia, el problema vertader i 
gran és arrabassar -i dic aquesta paraula perque s'ha de dir 
de manera contundent- més recursos economics de l'Admi· 
nistració Central, aquest és el vertader problema. 1 fa falta 
per a aixo definir un model d'hisendes autonomiques que 
no existeix ni tal vegada han volgut que existís o tal vegada 

no n'han sabut, pero he volgut parlar de principis generals 

perque pens que nosaltres des d'aquí hem de fer un esfor~ 
entre tots per cercar un model economic i una vegada que 
el tenguem i el tenguem consensuat, I'hem de demanar de 
Madrid . 

- ---
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Balears, com juga a tot aixo? Si he dit que hi havia tres 
classes d'autonomia des del punt de vi t~ financer -:- primer 
I Comunitats Fora!s, . egon les omUnl tats de l'arUcle 151, 
esrcer les COllluni tats de I'article 143 - Balears és [roba en-
te . é é d 'd ., les tercere I encara s 111 S . esa avon a perque le unes 
lre , b . 
competencies que o n, e !TI tols a em, carreteres, com on 
obres hidr:'mliques, que no les tenen al 100070 les altres Co
murutats peninsulars i que en tot el que són inversions noves 
no ens ha donat cap dobler ni un, per consegüent ja vaig 
dir aquí una vegada i avui ho vull repetir que Balears, en 
aquest aspecte, és una Comunitat de 4." categoria. 

Quant als ingressos per habitants, en totes les Comuni
tats de l'article 143, si agafam lOO com a mitjana, nosaltres 
percebíem 73070 amb el sistema provisional i percebem 70070 
amb el sistema revisat, aixo vol dir que el sistema revisat res
pecte de Balears, així com ha estat positiu per al conjunt 
de I'Estat, per a Balears no ha estat positiu, ha estat nega
tiu. En segon lloc hem de dir que el Fons de Compensació 
Interterritorial ha baixat cada any, en aquest moment som 
al 0,68070, ja sé que és el 30070 de la inversió i abans era el 
40, pero no basta per justificar aquesta baixada. En tercer 
lIoc hem de dir que si feim el ratio, ja ho vaig dir una vega
da aquí, d'ingressos de la Comunitat Autonoma respecte de 
doblers generats aquí, imposts di rectes més indirectes, som 
a l'ordre del 7,5070 al 86 de 7,1 070 al 87, i si comptam la Segu
retat Social, com ens va dir un dia el Conseller, som al 4,5070. 

Per tant, crec que hem de definir el concepte de solida
ritat, hem de voler ser solidaris, pero tambe hem de dir com 
hem de ser solidaris. El concepte de solidaritat té dues ves
sants, té la vessant de la igualtat i té la vessant de la redistri
bu ció, i per a la redistribució nosaltres sabem que som la 
Comunitat Autonoma que té la renda per capita més alta 
d'Espanya i nosaltres estam interessats en fortes mesures de 
foment de cara a les Comunitats Autonomes menys desen
volupades i nosaltres volem aportar tot el que faci falta, pero 
des del caire de la igualtat som la Comunitat Autonoma n? 
11 en qualitat de vida, la qual cosa vol dir que no tenim 
els serveis mínims que tenen altres Comunitats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, Sr. Pascual; vagi acabant. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Moltes gnl.cies, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el Conseller d'Economia Hisenda, Sr. 

Forcades. 

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

Sr. Pasqual, mol! breument vull destacar un aspecte que 
voste ha mencionat que s'ha duit a l'estudi, pero que em pa
reix intel·ligent, que és aquest ventall, quan es fa en la divi
sió de finanyació per habitant, aquest ventall tan gros que 
hi ha entre les distintes Comunitats, que és un símptoma ma
tematic que el sistema no funciona bé. Vull també dir que 
realment el distint pes polític que tenen les Autonomies ha 
provocat un fenomen important que jo crec que preocupa 
bastant el Govern Central, concretament vos tes veuran a l'es
ludi que si nosaltres ens obligassim amb educació, aplicant 
la mateixa fórmula del 15 ¡ el benefici per a nosaltres seria 

d'un ordre d'un 30070. Per tant, es veu que el Govern Central 
té una certa necessitat, que jo respecto, respecte d'altres auto
nomies de recuperar alguna cosa, pero que a nosaltres real
ment ens deixaren retratats amb 184 milions de pessetes i no 
és el caso Crec que és important la referencia que voste ha 
fet de les subvencions de [,Estat i realment hi ha un tema 
que m'ac\apara que el que voste ha dit, ens 10cals-ConseIls 
Insulars; crec que per molt democrata que sigui una perso
na, haurÍem d'abordar aquest tema com més prest millor, pero 
amb una certa suficiencia financera, perque posar-nos afer 
aquest tema amb pocs doblers sera una creu per al Conse
ller d'Hisenda, pero ens hi tirarem de cap. 1 després només 
dir que aquesta tortada que s'ha repartida entre les altres Co
munitats té un problema important i és que la vertadera lli
yÓ de democracia, en aquest moment, és comprendre [,Estat 
d'Autonomies, és a dir, sense adonar-nos-en, quan hem creat 
l'Estat d'Autonomies hem creat una democracia avanyada i 
aques! control de l'Estat a través de les Autonomies és una 
lliyó que ens queda pendent a totes aquelles persones que 
es diuen democrates. 

Gracies. 

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

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Només per acabar el que havia deixat una mica enlaire ... 

EL SR PRESIDENT: 
Té deu minuts, Sr. Pasqual. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sí, moltes gracies, Sr. President, no els utilitzaré. 
Només volia dir, com a cloenda del que he dit fins ara, 

que ja vaig dir un dia a la Comissió d'Economia, Hisenda 
i Pressuposts que els balears eren pobles feiners perque ha
vien aconseguit passar de ser els darrers de la cua a ser la 
primera Comunitat Autonoma d'Espanya en renda per dlpi
ta que hem fet molta de feina i tambe que som bons al·lots, 
perque no feim manifestacions, no anam a l'enfrontament, 
i també vaig dir que als bons al·lots i feiners els diuen que 
dissabte acaben. 1 jo a aixo hi vuIl afegir encara una altra 
cosa, que a més de bons al·lots i feiners som petits, sobre 
350 Diputats pesam 6 Diputats, i com que som petits ens 
tracten com a al·lots menors d'edat. Aixo sí, som al·lots que 
així mateix guanyam doblers, com aquests artistes que sur
ten als quinze o setze anys que guanyen doblers i que resulta 
que no en disposen ells dels doblqs, sinó que en disposa son 
pare. Nosaltres I'única cosa que volem és contribuir a la fa
mília, pero com a majors d'edat, no com a menors d'edat. 

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

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Ens trobam davant un debat realment transcendent per 

a la nostra Comunitat Autonoma, transcendent quant a la 
seva importancia quantitativa i transcendent pel moment en 
que se celebra, que és un momear de canvi en el sistema de 
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financ;ament de les Comunitats Autónomes que ens afecta 
de manera molt especial. 

Efectivament, és impossible encetar un debat sobre fi
nane;ament autonómÍc de la Comunitat Autónoma de les Illes 
Balears sense entrar en una exposició i una crítica del siste
ma general de financ;ació autonómica del nostre Estat a ni
vell de totes les Comunitats Autónomes. aixo ja s'ha fet, ho 
ha fet el Conseller, ho han fet altres Portaveus de Grups Par
lamentaris, i no insistiré sobre la qüestió. Resumint, ens tro
ba en una situació on passam d'un sistema transitori que ja 
tenia severes mancanc;es en el finane;ament de la CAIB a un 
sistema definitiu que aplica el criteri de l'articIe 13 de la lDF
CA d'una manera que també ve a perjudicar diríem que en
cara més la Comunitat Autónoma de les Illes Balears. Aquest 
és el marc en el qual se centra el debat i aquest és el marc 
on hem d'esbrinar dins aquest Parlament quina és la postura 
que hem de prendre com a Comunitat Autonoma, com a 
col·lectiu, davant una problematica que afecta tots els ciuta
dans d'una manera molt especial. 

Pero jo voldria fer una renexió perque la meya inter
venció no fos redundant i fos igual que les altres, sobre un 
aspecte que probablement no és el més important en un De
bat de Financ;ació, pero jo crec que se n'ha de parlar. Para
frasejant una famosa frase hauríem de demanar: Volem més 
finane;ació? Pero, per que volem més financ;ació. 1 aquí ja 
hauríem de tenir una postura molt crítica i l'hem d'eviden
ciar de cara a alguns deIs resultats del Govern de la Comu
nitat Autonoma en relació a l'ús que es fa d'aquesta fi
nanc;ació. 

En referiré a una serie de dades, una serie de dades que 
són del Govern de la Comunitat Autonoma, que fan refe
rencia a la doc~mentació, que el mateix Govern de la Co
munitat ha remes a aquest Parlament en execució del previst 
a l'articIe 103 de la Llei de Finances. 

Parlarem del pressupost del 1987, del qual evidentment 
no disposam de la liquidació, peró sí d'un estat d'execució 
de 31 de desembre que ens dóna dad es absolutament rele
vants sobre la qüestió financera i la qüestió de la gestió fi
nancera d'aquesta Comunitat. Comptat i debatut, podríem 
dir que els ingressos totals prevists per a I'any 1987, incIoses 
les modificacions de crectit produides durant I'exercici, sumen 
17.200 milions de pessetes. Durant 1987 es varen contreure, 
diguem-ne contractar i disposar d'aquests 17.000 milions, 
11.400 milions, és a dir, el 66,4070, dues terceres parts del pres
su post total. Parlo d'ingressos. És a dir, només es va ser ca
pae; de generar paper reconeixedor de deute cap a la Comu
nitat Autonoma per dues terceres parts deIs ingressos prevists, 
pero anem als ingressos cobrats, als ingressos ingressats -aixó 
és la documentació d'estat d'execució pressupost ingressos 
1987, remes per la Consel!eria d'Económia i Hisenda a aquest 
Parlament- cobrats, 9,9 milions de pessetes, 57,6070, és a dir, 
es deixaren de recaptar, es deixaren d'ingressar a les arques 
de la Comunitat Autónoma, 5.800 milions de pessetes, és a 
dir, una tercera part deIs ingressos totals. Aixó són dades 
diguem-ne oficials. Evidentment necessitam algul1 tipus de 
ponderació perque probablement hi ha relliscaments en els 
temps, no a la liquidació del pressupost, ho sé, a l'estat d'exe
cució del 87, peró és suficientment relevant. Tota l'argumen
tació del Conseller du a reclamar una quantitat d'increment 
d'ingressos d'uns 7.000 milions de pessetes; bé, l'any 1987, 
de moment, tenim 5.800 milions de pessetes no ingressats a 
les arques de la Comunitat Autónoma i són 5.800 milions 

de pessetes que el ciutada té dret a reclamar en foma de ser
veis, en forma d'infrastructures, en forma de producció de 
béns i serveis del Govern de la Comunitat Autonoma als ciu
tadans de les Illes Balears. 

Peró l'analisi encara es pot endurir i encara es pot agreu
jar més. IY.aquests 17.000 milions de pessetes, més de la mei
tat, 9.600 miIions de pessetes són transferencies de l'Esta! 
és a dir, que l'única gestió recaptatória que hauria de fer ei 
Govern de la Comunitat Autonoma és executar les obres, exe
cutar els convenis, etc., etc., i rebre el lliurament de l'Estat 
bé per Capítol IV, transferencies corrents, bé per Capítol VlI' 
transferencies de capital, és a dir, que l'esfon;: recaptador qU~ 
aquests doblers requereixen és un esfon; molt simple, es trac
ta simplement d'executar la part deis convenis, la part de com
promissos que el Govern de la Comunitat Autónoma té amb 
relació a l'Estat, i aquí ve una mica el nus de la qüestió, 
perque vos tes saben, Srs. Diputats, que a mesura que la Co
munitat Autonoma adquireix autonomia financera el que suc
cee ix no és ja que es produeixin transferencies, bé de capital 
o bé de renda, de l'Estat, sinó que es van transferint la ces
sió de tributs amb la seva gestió i aleshores aixo podria ser 
terriblement preocupant si duim aquesta analisi a la cessió 
d'aquella part deis ingressos del pressupost del 87 que co
rrespon a la Comunitat Autonoma, que són 1.200 milions 
de pessetes en forma de taxes i venda de serveis. D'aquests 
1.200 milions de pessetes prevists al pressupost del 87, el Go
vern de la Comunitat va recaptar 226 milions, el 22070; el 22070 
d'execució real d'ingressos, la responsabilitat recaptatoria deis 
quals correspon a la Comunitat Autónoma de les Illes Balears. 

Aleshores comenc;aria a plantejar-se d'una manera mol! 
preocupant que si el nostre increment d'autonomia financera 
ve, com ha de venir, en forma de cessió de tributs, i a aques
ta cessió de tributs se li aplica l'eficacia recaptatoria que fins 
ara ha tengut la Comunitat Autonoma, amb la seva res pon
sabilitat, realment, com diuen en castella, «haríamos de la 
torta un pan», perque no aconseguiríem res més que baixar 
a nivells d'ingressos del 20070 . 

A nivel! de despeses, l'analisi pot ser encara més esgar
rifadora. Deis 21 milions de pessetes, comptades les consig
nacions inicials més modificacions de crectits, que estaven pre
vistes d'executar en el pressupost del 87, només s'havien com
promes 18,7 milions depessetes; és un 80070, és una quantitat 
considerable, peró tot~ sabe m el que significa compromes, 
anem a mirar des pesa efectuada, és a dir, que res pon efecti
vament a obra realitzada, a serveis realment efectuats i que 
han generat, per tant, un reconeixement d'obligació davant 
tercers: 6.772 milions, el 28,73070, no arriba a una tercera part 
el que realment es va gastar produint obligació de credit, i 
tots sabem el que aixó significa perque tots sabem el que 
és una practica habitual, no d'aquesta, de totes les Adminis
tracions Públiques, les contractacions accelerades al mes de 
desembre per poder oferir un nivell de compliment pressu
postari més o manco digne, que és que evidentment els nú
meros demostren, un nivell de pressupost concret, contractat 
per entendre'ns, del 87 ulo, pero un nivel! de pressupost exe
cutat, és a dir, pagat de només el 30070. CIar, així no és es
trany que, per tant, quedin per ingressar aquells 5.800 mi
lions de pessetes per via d'ingressos que havia de transferir 
l'Estat per transferencics de capital o transferencies de renda. 

Crec que és important parlar d'aixo. Es pot objectar, i 
efectivament fins a un cert punt és cert, que aquest no és 
el tema del debat, peró aixo és un condicionant importan! 
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del debat, é' un ~ondici~na~\l . perque respon a aquel!: s pre-
ntes que jo rela al pnnclpl: Volem mes financaclo? Per 

gu e? i qUiJ1 re. ultaL lli haura i la noslra rcivindicaci6 - que 
q~ ~o1ts aspecles, COI11 ja hem anunciaL altrcs vegades i rei 
:erarem avui aquí, compartim-quin ús farem d'aixo? Ens 
preocupa perque pensam en els ciutadans, pensam en els ciu
tadans demandadors de béns i ser veis produits pel Govern 
d'aquesta Comunitat Autonoma. 

En qualsevol cas - parlavem del pressupost del 87-, 
som en una situació nova, farem una analisi i un seguiment 
sobre que succeeix amb el pressupost del 88 i deixem un de
terminat període de gracia a aquest Govern nou, que respon 
davant un Parlament la composició del qual també és en bona 
part nova, i enguany ho trobarem en acabar aquest pressu
post, pero cal que quedi ben escrit al Oiari de Sessions que 
en aquest pressupost, al pressupost del 88, no admetrem tan 
facilment el que les xifres del pressupost del 87 avui per avui 
revelen. 

No discutim, ja ho he dit abans, la capacitat de gestió 
económica, tant a nivell d'ingressos com a nivell de despesa, 
d'aquest Govern, sinó si la Comunitat Autónoma és correc
tament financ;:ada o no. Per tant, canviarem de len;, i en 
aquest sentit farem una breu analisi -el temps no ens per
met allargar-nos massa- sobre les raons del Govern, i expo
sarem la nostra postura en relació a aquells punts amb que 
coincidim i en que donam suport a la postura del Govern 
i aquells altres amb que diferim. 

El Govern, al capdavall, diu que la Comunitat Autono
ma de les Illes Balears és agreujada perque l'aplicació deis 
criteris de I'article U de la LOFCA, que es reflecteixen a l'ar
ticulat de la L1ei de Pressuposts Generals de l'Estat per al 
1988, discrimina la Comunitat Autonoma de les lIles Balears, 
en primer lIoc, en el tema de població. Estam d'acord, reco
Ilim i feim nostra la matisació que li feía fa un moment el 
Diputat Sr. Serra, és a dir, quan parlam de població no bas
ta parlar de població de dret, també hem de parlar de la 
derivació que I'estacionament de la nostra economia suposa 
de cara a una immigració estacional que, per tant, no és re
caUida en les estadístiques de població de dret, a més de l'im
portant al·luvió turístic que es produeix com a demandador 
de serveis, d'infrastructures, etc., etc. Jo de totes maneres crec 
que per ser rigorosos i serios os s'ha de matisar aquesta qües
lió, és evident que no tots els serveis tenen un increment de 
demanda tan espectacular com l'argumentació del Govern fa, 
simplement sumar la capacitat hotelera i la capacitat d'hos
latge a la població de dret, crec que hem de ser rigorosos 
en les nostres propies argumentacions, és evident que hi ha 
serveis que no es veuen afectats en la seva demanda pel fel 
de l'increment de la demanda turística, pensem en els serveis 
educatius o en els serveis de vivenda, en arxius i bibliote
ques, etc., etc., que realment no hi ha una incidencia perque 
hi hagi una població turística. N'hi ha uns altres que és evi
dent que sí, que la correlació amb I'increment de la població 
turística és directa -pensem en serveis de medi ambient, pe n
sem en serveis de proveiment i sanejament d'aigües o pen
sem en serveis sanitaris, per exemple-, i n'hi ha uns altres 
que es veuen parcialment afectats, no en la mateixa mesura, 
per exel11ple carreLerc. - pen em que els turistes circulen evi
dentl11em pcr ca rrctere. , pero irculen en autocar, no circu
len en COtxes priva l , etc.-, pensem en temes de transports 
o de proveYrncm a le' pOblacions de béns i serveis. Es a dir, 
en aquc 1 • emit companim parcialment aquesta reivindica-

ció del Govern en relació amb el greuge per raons de pobla
ció, el matisam i consideram que s'hauria de trobar una 
fórmula ponderadora per anar a una major justícia. 

Segona reivindicació, la qüestió de la superfície. Ami
dar la mar per hectarees no ens pareix que sigui una reivin
dicació serios a, i ho dic amb tota serietat si em permeten 
la redund~lI1cia, jo crec que quan es planteja una argumen
tació d'aquest ti pus s'ha d'anar carregat de raó i no es po
den adduir uns arguments que no se sostenen; a mi em pa
reix que aquí, el Conseller, fins i tot en la mateixa 
argumentació que ha fet des d'aquesta tribuna, ha confós su
perfície i distancia, que són temes completament distints. Evi
dentment la consideració de la superfície ho és en funció de 
la superfície, és el suport físic d'una activitat economica, so
cial, cultural, etc., i evidentment la mar no ho éso La mar 
suposa una barrera, suposa una distancia, d'acord, peró no 
és una superfície en el sentit estricte que es pugui mantenir 
a l'hora de dir: escolti, voste em computi la badia de Palma 
com si fossin hectarees de reguiu de la zona de sa Pobla. 
Es insostenible i poc seriós, i jo crec que en aquest cas, amb 
aquestes argumentacions es perd la raó i quan es té raó no 
s'ha de derivar cap a argumentacions insostenibles, perque 
llavors es perd. 

Unitats administratives. La discriminació de l'Estat per 
raons d'unitats administratives crec que és un tema rigorós, 
és seriós, rep per tant tot el nostre suport i arnés és molt 
ben argumentat per una raó elemental, I'extinció de la Oipu
tació Provincial va produir tres organismes de gestió,_que són 
tres Consells Insulars. " 

La insularitat és una reivindicació fonamentalment de 
tipus polítie, no és mesurable economicament, que passi de 
0,7070 al 2070 és una precisió, va bé que es quantifiqui, pero 
simplement nosaltres manifestam el nostre acord sense 
pronunciar-nos sobre la seva quantificació. 

Passaré per alt alguns deis punts perque ja m'han ences 
el llum groc. Simplement, a mode de conclusió, no voldria 
deixar de tocar una serie de punts. En primer \loe, quant 
a alternatives, crec que la qüestió de convenis que ha tocat 
el Conseller, la seva existencia demostra la inadequació del 
sistema i la seva insuficiencia. Incloure convenis sobre com
petencies exclusives de la Comunitat Autonoma, com recull 
l'acta de transferencies de 17 de setembre, implica, explicita 
aquest reconeixement que la financ;:ació és insuficient. Es evi
dent que s'ha gestionat malament el tema deis convenis, ara 
es fa una feina que sembla millor, molt més documentada 
i molt més seriosa. 

El Conse\ler no ha dit res del tema d'imposts, i jo li 
vull recordar que en el Oebat del Projecte de Llei de Pressu
posts de la Comunitat Autonoma, el Conseller va parlar que 
actualment i seguint les directrius del Parlament s'han ini
ciat estudis sobre les possibles noves bases imponibles i la 
seva repercussió real sobre la recaptació, és a dir, va parlar 
de nous imposts i avui no n'ha parIat gens. La veritat és que 
en un Debat sobre Financ;:ació de la Comunitat Autonoma 
no es parli de la possibilitat que va anunciar el Conseller 
dins aquest mateix Forum de la creació de nous imposts quan 
es parla de la insuficiencia financera de la Comunitat Autó
noma. Ens agradaria que el Conseller es pronuncias i ens 
pareix absolutament inevitable i indeclinable que el Conse
lIer es pronuncü sobre aquest tema. 

Un parelI de temes puntuals més: la qüestió de les sub
vencions, estam absolutament d'acord, és absolutament inad-
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misible que les subvencÍons sobre compeU:ncies exclusives de 
la Comunitat autonoma formin part del tram de finan(,:ació 
condicionada de l'Estat, en [unció de les competencies, les 
subvencions han de ser condicionades o incondicionades, i 
aixo qualsevol logica i el sentir comú ho posen en evidencia. 
Ens pareix intolerable, i usam aquesta paraula rotundament, 
I'actitud de l'Administració Central en relació amb el tema 
de la finan(,:ació en materia de vivendes. Tancar les subven
cions per a I'exercici d'una competencia exclusiva com la de 
la vivenda en funció que el Govern de la Comunitat Auto
noma ha recorregut un Decret ens pareix una postura políti
cament inadmisible i jurídicament insostenible. 

Estam d'acord, i ja ho hem repetit altres vegades, que 
reclamam la constitucionalització del Fons de Compensació 
Interterritorial avui desvirtuat en la seva vocació constitucio
nal. En efecte s'ha de reduir el tema del Fons de Compensa
ció Interterritorial al finan<;ament del tram de solidaritat i 
no al finan(,:ament de tot el tram d'inversió pública. D'aquesta 
manera tornarÍem al Fons de Compensació Interterritorialla 
seva vertadera vocació redistribu"idora i la seva vocació de lle
var els desequilibris interterritorials. 

En definitiva i per acabar, manifestam, Sr. Conseller, Sr. 
Forcades, senyors del Govern, el nostre suport -suport 
condicionat- a l'actitud reivindicadora del seu Govern. No 
admetrem de cap manera, no I'admetrem com no I'hem ad
mesa, qualsevol argumentació basada en qualsevol tipus de 
reforma jurídica o de fet sobre el tema de la immigració com 
a reivindicació per a finan(,:ació. Admetem que la immigra
ció sigui un factor ponderable a I'hora de la població, pero 
no admetem que o ens donen més finan¡;:ació o haurem de 
pensar de tancar la frontera per a la immigració. En aixo, 
Sr. Forcades, en aixo, senyors del Govern, no ens trobaran 
mai. Tampoc no compartim amb vostes uns criteris menys 
greus pero més divertits com amidar la mar per hectarees; 
debiliten i lleven seriositat a la seva postura reivindicativa. 

Jo cree que en definitiva, per acabar, el millor argument 
que vostes podrien posar damunt la taula és una millor ges
tió deIs ingressos, una millor gestió de les despeses d'aquesta 
Comunitat Autonoma. Ja die, per mantenir una postura com 
la seva, que en molt bona part compartim i hi donarem su
port, i també li anunciam iniciatives en relació amb les pro
postes de resolució del nostre Grup en aquest sentit, dona
rem suport a allo que consideram just de la seva reivindicació, 
pero pensam que s'hauria de fonamentar la seva postura de 
reivindicació principalment en una millor gestió deis ingres
sos i de les despeses. AíXÍ, realment estarien autenticament 
carregats de raó. 

Moltes gracies, Sr. President. 

(El Sr. President s'ha absentat de la sala i la Sra. Vice
president Primera presideix el debat)o 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, tiene la palabra el Conseller d'Economia y Hacien

da Sr. Forcades. 

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

Sr. Quetglas, voste més que ningú té dret a criticar I'es
tat d'execució deis pressuposts, perque scmpre, d'una manera 
molt exquisida, ha distingit davant l'opinió pública el que és 
criticar un estat d'execució i d'altra part les raons per a una 

majar finan¡;:acio. Vull dir que en totes les coses que real_ 
ment hem sentit de voste o hem llegit, hem comprovat q 
com diuen els forasters, «lo cortés no quita lo valiente» ~~ 
no ha intentat mesclar una mala gestió amb una falta d:err: 
de finan~ació, per tant voste té molt de dret. r 

Aleshores jo l'únic que li puc dir és que li don les se
güents xifres per comprometre'm, amb dues observacions pre
vies. Primera, I'any 87, no oblidi dues coses: primer hi va 
haver unes eleccions, després hi va haver un canvi de Go
vern, aleshores podíem admetre que teoricament hi va haver 
una certa congelació de la funció executora durant uns me
sos, parlo de !libre, eh? aixo és un tema. El segon tema jo 
li anticip una reflexió pública i privada, si m'ho permet, quant 
a les distintes normes que en absencia del Grup CDS al Par
lament han intentat fermar la gestió del Govern amb una 
mal entes a gestió financera. Concretament aquest Conseller, 
per exemple, el primer que va fer quan va revisar la lIei de 
Pressuposts del 87, que havia d'executar, va ser comprovar 
una cosa que ningú no ha dit, la creació del cost d'inspecció 
economico-financera, ningú no ha demanat, és a dir que aquí 
podem tenir una carretera feta amb firmes de tothom i no 
obstant aixo descobrir que ha costat més del que toca, que 
ha anat per on no havia d'anar, etc., etc., o sigui que nosal
tres hem creat, no I'hem dotat, el dotarem, és a dir que in
tentarem crear-ho en el proxim pressupost, perque aixo és 
un programa, intentarem aquesta inspecció economico
financera per demostrar que l'important, a més de les for
mes. és una bona actuació. 

Dit aixo, amb aquesta especie de repte, de demanda, de 
veure com realment hem complicat tal vegada un poc la ges
tió del Govern, die les següents xifres: Consignació definiti
va del pressupost de des peses -perdó, una tercera observa
ció: no tenc massa experiencia d'empresa pública, pero pensi 
que els balan~os a les privades amb molt de rigor es tan
quen tre i qualre vegades, de manera que le dade que jo 
vaig enviar al Parlamem en complimem de I'artide 103 són 
dades de 15 de gener, on falla un bloc de cose que es fan, 
és aixÍ, no es pot fer d'altra manera, cree que ho fan a altfes 
parts-, aleshore les meves dades s6n les següents: pressu
post de de pes es, con ignaci6 definitiva, definitiva perque 
aquÍ tengl1i en comple el que vaig I robar incorporat, 24.000 
milions de pessetes; executat «ha I.a fase ad contrato firma
do», 22.000 milions de pessetes, total el 92070 del pressupos
tat; «obra realizada ejecutada en fase o», 20.000 milions de 
pe seles, el 90% del total contractal i el 830"/0 del pres l1pOS
tal. quesl 20.000 milions de pessete. els (en em diu I'in
rerventor aquí present, en fase OP. La pena é que aqu IS 

número no els pugui entir I'opinió pública, s6n així. «Pre-
upueslo .de ingre os» ~jo m'arrisc. és a dir. que da anl la 

Iribuna li ' die el que s'envia dia 30 de desembre- , «presu
puesto de ingre o », consignació definitiva, 24. milion 
de pe 'sele , e nI rel - con I rel. que é el més que puc fer-, 
deutes liquidable i exigible, 23. mili I de pe selC , lIa
vors ja em renyaran lene contactcs amb el Pre ident de la 
'omissió d'Hisenda. que és una Presidencia que en alén 111011 

bé, perque realment nosaltres volem complir amb tota bona 
voluntat l'article 103, volem lliurar les dades, volem tenir reU
nions perque realment és un tema que abans no es feia, ara 
es fa, aleshores hi ha tota una correspondencia, per exernple 
l'altre dia va succeir, em pareix que el Grup PSM em va par
lar deis greuges comparatius, no havia sortí! del Parlament, 
no havia sortit del Parlament la setmana passada quan el 
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S Orfila em va demanar: Bé, Sr. 'orcades, i voste per que 
r. envía les acfes o els decrels ... ? no havía ortil del Parla

n~nl, a1tre cose les enredare jo. upcravil o dHicit d'aque. ( 
/llres opos! que Iiquidam, bé, per primera vegada a la hislO
~a rn'aproxim a O, é a dir que, aquelles eo es que passaven, 

eh? 
Naturalment les portes de la Conselleria són obertes, vos

te ho sap perfectament, els meus col·laboradors són comple
faIUent a la seva disposició. lnsistesc, els papers que nosal
tres enviam dia 30 de cada mes són papers que reflecteixen 
una realitat comptable, pero voste sap perfectament que a 
partir del tancament de I'exercici que tal vegada podem mi
llorar hi ha tot un volum de papers que es comptabilitzen 
i en aquel! moment no es reflecteix en la situació del pressu
post, és a dir, les dades que s'envien dia 30 de desembre, i 
ha afirm davant els lnterventors de l'Estat, Generals, etc., etc., 
no tenen res a veure amb el tancament del pressupost, pero 
a més, a milles, a distancies fetes, perque així funciona la 
comptabilitat, i cree fins i tot que proximament convidarem 
la Comissió d'Hisenda a veure el nou sistema comptable que 
hem establert, i em pareix que també aquest sistema, ja n'he 
parlat amb el President, continuara així tret que modifiquem 
algunes coses. 

Oit aixo amb tot el respecte perque, Sr. Quetglas, si qual
cú té dret q ueixar-se és voste, perq ue sem pre ha estat molt 
exquisit per distingir el que és una mala gestió d'una falta 
de dret, li diré que no s'oblidi que dins tot aquest conjunt 
de coses de que hem parlat, una cosa és com s'han manejat 
les variables oe la LOFCA, amb els matisos que voste ha 
dit i que no és la primera vegada que me'ls diu i té tots els 
seus arguments, afegir únicament que el tema de superfície 
efectivament és un tema obert a la LOFCA, és un tema que 
no s'ha aclarit, aleshores he llegit i realment pareix que quan 
es va treure aquest criteri, i aixo voste ho ha interpretat, ho 
ha intuü, quan es va treure aquest criteri, que va ser una 
novetat al moment de treure'l, es va pensar molt en la dis
tancia, es va pensar molt en distancia i és escrit diguem per 
tractadistes, pero hem oblidat que la reclamació més impor
lant que hi ha no solament és l'ús de les variables, és la pri
mera, és que l'Estat tenia el següent pressupost: 1, Il, 111, 
IV, V, VI i VII, i vénen les transferencies i diu: sistema pro
visional, els don 1'1 i quasi tot el II; sistema definitiu, els 
don 1'1, el Il, a segons quin una petita part del IV, una peti
ta part del VI, una petita part del VIL A Balears nosaltres 
sustentam que l'Estat té una primera mancan~a, que és que 
no ens ha passat practicament res del seu capital IV dedicat 
a Balears, del seu capital VI dedicat a Balears i del seu capi
tal VII dedicat a Balears, per tant és important, naturalment 
barrejar la fór!llula, és important augmentar el numerador 
i és important que l'Estat ens do ni tota aquella part del IV, 
part del VI i part del VII que emprava per a Balears i que 
no ens ha donat, i aixo ho vull destacar com a cosa molt 
important. 

Li agraesc molt, Sr. Quetglas, la referencia que ha fet 
a les subvcncions, que és una profundització jurídica molt 
Important, i el seu comentari sobre el tema del conveni de 
vivendes extraordinariament enlla~at amb un tema jurídic i 
ámb una aetu aeió del Qvern entral que lal vegada es CO Il 

dicional, allem a fer-n s una idea, per nitres problemcs que 
lé. Jo Cree que en cgons quines e ses a segons quines 0 -

l1lunila puc pen~ar que han a nal ma a en ro fa, per que 
rcalmen! des del no lre punt de i ta no cntcnem e m es p 1 

tenir aquesta postura i li agralm aquest suport, com el su
port que ja ens va donar dia 23 de mar¡; dins la comissió 
de Finances, i jo acabaria, Sr. President, donant les gracies 
al Sr. Quetglas per la seva intervenció. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, tiene la palabra el Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sra. Presidenta. 
Sr. Conseller, em permeti que li faci un parell de co

mentaris en to una mica jocós. Oiuen els experts que una 
administració pública que funciona i que és arrelada funcio
na fins i tot quan hi ha govern, és a dir, jo crec que temes 
com la recaptació d'imposts, de taxes, etc., no es poden re
metre al fet que hi ha hagut unes eleccions i hi ha hagut 
un canvi de govern, vull dir que una administració hauria 
de funcionar, i sobretot en un tema tan tecnic com és la re
captació de taxes, per posar un exemple, no té res a veure 
amb una situació que hi ha un Conseller que no apareix per 
la Conselleria perque fa campanya electoral, vull dir que són 
coses que no tenen res a veure, és a dir, és una qüestió que 
té una referencia a un funcionament, a la capacitat de crear 
una administració que funcioni tota sola i automaticament. 

Quan l'Administració Central - és una altra postil·la
vol aturar les xifres d'atur, el que fa és canviar el sistema 
de comptar els aturats i lIavors en perd un parell de cents 
de milions i diu que han millorat les xifres d'atur, o bé quan 
vol baixar les xifres de I'índex d'inflació del cost de la vida 
el que va és canviar la composició de la senalla de la com
pra de tal manera que a l'índex queda reflectit. Vostes pa
reix, pel seu anunci, que han fet tres quarts del mateix; per 
anar a una execució comptable del 100070 han canviat el sis
tema de comptabilitat i llavors ho he entes, vull dir ara li 
explicaré el nou sistema comptable i ho entendn'l. Efectiva
ment deu ser així, perque si no, no s'explica que amb aques
tes dades que vos tes han enviat a la Comissió d'Economia 
i Hisenda per al control de l'articIe 103 de la Llei de Finan
ces, que són unes dades d'execució pressupostaria a 31 de 
desembre, es puguin convertir en unes dades de compliment 
del 100% del pressupost o del 90 i busques per cent; és ab
solutament incomprensible que s'hagi pogut produir un can
vi qualitatiu a no ser que hagin fet el tfUC de canviar el sis
tema comptable i voste ha anunciat que ja ho han fel. No 
es preocupi, Ji demanarem una compareixen~a a la Comissió 
d'Economia i Hisenda perque ens expliqui el canvi de siste
ma comptable i esbrinarem per on són els forats negres a 
través deIs quals els incompliments pressupostaris s'han con
vertit en compJiments pressupostaris. 

Aixo és tol, Sr. President. Moltes gracies. 

(El Sr. President repren la presidencia del debat)o 

EL SR. PRESIDENT: 
Tendra temps de replicar, Sr. Forcades, és que, si no rom

pem la mecanica del debat. Pcr part del Grup Parlamcntari 
SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sí, Sr. Presidenl. Sres. i Srs. Diputats. 
Bé, hem d'entrar en un debat sobre finan~ació d'Auto-
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nomies i encara no esta molt centrat aquest debat; intenta
rem a veure si és possible centrar-lo i per fer-ho crec que hau
rem de tocar distints aspectes del tema de financ;ació. 

Un primer aspecte seria el de la constitucionalitat en que 
es basa el sistema financer de les Comunitats Autonomes, 
un altre aspecte -i crec que sera el primer- el de la situa
ció economica real de cada Comunitat Autonoma- parlar 
de financ;ació i no parlar de magnituds macro-economiques 
em pareix que no és centrar un debat -i, obviament, parlar, 
al final, deIs sistemes definitius, provisional i del que ens pu
gui oferir el futuro 

La primera cosa que hem de dir és que quan es parla 
de financ;ació no es pot plantejar com una dialectica entre 
una Comunitat Autonoma i l'Administració de l'Estat. No 
es pot plantejar més que com un equilibri entre 15 Comuni
tats Autonomes o 17 Comunitats Autonomes i l'Administra
ció de l'Estat, Comunitats Autonomes que són distintes quant 
a estructura economica, quant a estructura física -unes te
nen mar enmig, les altres tenen muntanyes, les altres tenen 
distancies de 2.000 quilometres respecte de la metropoli, ete.-, 
amb estructures demografiques diferents, amb moviments mi
gratoris distints. En una paraula, Comunitats Autónomes di
verses molt distintes i una Administració de l'Estat que ha 
d'aconseguir equilibrar aquestes situacions que lógicament són 
de tensió, de dialectica permanent. 

Es obvi que tampoc no podem plantejar-nos aquest de
bat sense establir que qualsevol tipus de recurs a la demago
gia facil ens du que puguem, en el nostre sentit, perdre de 
vista un principi clar, que és el de solidaritat, i no tenir en 
compte que les aspiracions d'una Comunitat, sigui la que si
gui, poden desequilibrar la financ;ació de la resta o la finan
c;ació de l'Estat, que en aquest aspecte hauria de dir al Sr. 
Pasqual que I'objectiu final que molts de tractadistes donen 
i que és molt discutible entre el volum de despesa de Comu
nitats Autonomes, Administració de l'Estat i Administracions 
Locals de 50, 25 i 25, en aquests moments, ' 1987, som en 
aquest país en 21, 14, 65 -21 per a les Comunitats Autono
mes; 14, Administracions Locals; 65, Administració de 
I'Estat- i que es calcula que una vegada completat, quan 
sigui, el procés de transferencies, la financ;ació que gas ti la 
Comunitat Autonoma, la despesa de la Comunitat Autono
ma, si no hi ha un procés clar de transferencia a ens local s, 
podria arribar al 35"70. 

Per tant, no és precisament per la part de les Comuni
tats Autonomes on es perd aquest equilibri cercat per aquests 
tractadistes que voste ens esmentava, sinó per la part de l'Ad
ministració Local, i, per tant, és molt més urgent, perque així 
ho hem de dir, una lIei de financ;ació d'Administracions Lo
cal s que una mateixa reforma de les lleis autonomiques de 
financ;ació. Hem de ser conscients de les coses, l'Estat no 
és Balears i Estat; l'Estat són 5.000 i busques de municipis, 
l'Estat són 17 Comunitats Autonomes, l'Estat és I'adminis
tració global de tot el país. 

Entrarem, ido, al primer punt, quina és la situació glo
bal macro-economica de la nostra Comunitat Autonoma, i 
ho hem de dir perque ho va dir el nostre Portaveu fa quatre 
o cinc mesos, i és que les Balears no tenen cap tipus de di s
criminació objectiva ni en materia fiscal, ni en materia d'in
versions públiques, ni en materia d'aportacions netes de la 
Seguretat Social, etc. Aixo, Srs. Diputats que ho saben i no 
ho volen creure o no els convé creure-ho, a segons quins me m
bres del Govern, és un fet constatat per tots els estudis eco-

nómic que s'han fet en aquest país. I els ho haurem d d' 
les tau les imput-outpUl que ha pagat el Govern de la C~ Ir, 

. A ó ' d' l mu-nltat ut noma, e a Ir, que lem pagat lots els ciutad 
d'aquestes ilIes, en donen aqueste dad es, ens donaven aq:n~ 
les dades el mes de l1ovembre: ' l1lU le imput-output que es 
cert no s'han publicat quan el onseller va dir que J'a eJ>el . ren 
a imprempta. tarden molt, I que e peram veure amb una 
pide a digna de la importancia que tenen per estudiar I'ec~: 
nomia d'aquest pajs. Pero, que cns di uen aquestes taules? 
Ens diuen ho repeti ré, val la pena r. Con 'eller: Renda d~ 
Ba lears respecte d' panya, 2,07; participació d'impoSlS 
dlrrega ¡mpo itiva, 2,01 ; pressió ri cal - Sr. Pa qual, el p~ 
no se'n du els doblcrs dcls (jI! sen aque l cas- , pressi6 fis
cal 1983, Balears 16,120J0 del PIB, pressió fiscal mitjana es
panyola, 16,56. Tornaré; dades del Banc de Bilbao: pressió 
fiscal d'Espanya, mitjana, 20,3% sobre renda familiar dis
ponible; pressió fiscal Balears, renda familiar disponible, 
17,7%; pressió fiscal d'Astúries, 24,7%. El pare no se'n du 
els doblers deIs fills. 1 aixo s'explica, té una explicació' molt 
logica, la generació de renda a Balears es fa basicament en 
el seu major percentatge, comparativament, sobre beneficis 
d'empreses, no sobre assalariats, que són absolutament con
trolats; aixo explica la menor pressió fiscal de Balears res
pecte del conjunt de l'Estat Espanyol, i la tendencia és a més, 
senyors del Govern i Sr. Pasqual, pero no només és aixo. Qui
na és la renda espanyola respecte de les Balears? Quina és 
la renda de les regions més riques respecte de les regions més 
pobres? Tal vegada aquests resultat!, no els preocupen, a no
saltres ens preocupen i molt. -

La renda regional d'Espanya és de 639.000 pessetes, 1985, 
les darreres dades, no n'hi ha d'altres, les del Bane de Bil
bao. La renda regional per capita a Balears era de 867.000 
pessetes. La renda regional de la província més pobra, Gra
nada, 397.000 pessetes. Enfront de 769_000, em diran si no 
és imprescindible que I'Estat dediqui recursos cada vegada 
més grossos a poder anivellar -principi constitucional
aquestes diferencies. 

Creim que era absolutament necessari fer aquesta intro
ducció, creim que situar el problema de financ,:ació és situar 
les magnituds macroeconomiques d'aquest país, perque no
més estirant, sense tenir en compte el principi de solidarital 
i els altres, sense tenir en compte que hi ha eiutadans d'An
dalusia, que ens deia el Conseller que era la regió més afa
vorida d'aquest país, jo no sé per que vénen aquí els andalu
sos, la Junta haura de posar anuncis dient: No vos n'aneu, 
som la Comunitat Autónoma més afavorida d'Espanya; pero 
que els ciutadans no s'ho creuen, no ho creuen perque la seva 
renda és aquesta, perque la seva renda és menys de la meitat 
de la mallorquina o que la de les Illes. 

Feta aquesta introducció cree que és necessari entrar en 
el tema del debat. La LDFCA, que ningú no ha discutit molt 
seriosament, tothom en principi, tret del Sr. Pasqual que deia 
que era una filia de la LOAPA -no, el Sr. Serra, perdó, el 
Sr. Serra, la LOFCA no s'ha discutit massa, sinó l'aplicació. 
La LOFCA estableix quatre grans principis en els quals s'ha 
de basar la financ;ació: la suficiencia de recursos, principi únic 
per al Govern de la Comunitat Autonoma -die únic perque 
és l'únic que realment ha utilitzat en la seva argumentació 
a la documentació que ens ha presentat-, la solidaritat. la 
garantia d'equilibri económic i que el sistema d'ingressoS no 
pugui implicar discriminacions. 

Jo els voldria fer, Srs. Diputats, només una reflexió. Vos-
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les creuen que. ~s possi~le aplicar ma~imament qual ev~l 
d'aqueSIS prinClpl.? Vo. tes cr~uen. que hl h~ ~ual.qu~ p 1-

bililat económIca que es pugul aplIcar la ul1clcncla [mance-
en el seu maxirn sentiL, tiC és que el recursos de que 

d~Sposi una Comunitat Autónoma ba tin per cobrir tot els 
~rvjciS públics d'aquesta Cornunital AUlonoma en el grau 

:rollar? Creuen que és possible? Vostes creuen que és possi
ble aplicar al maxim el grau de la solidaritat? Vostes creuen 
que és possible aplicar al maxim la garantia d'equilibri eco
nomic? No podríem fer endeutament ni a curt. Vos tes creuen 
que és possible aplicar que no hi hagi privilegis? Vostes, sen
yors del Govern, els apliquen. Els apliquen vosU:s i altres co
munitats Autonomes; quan se subvenciona un interes, apli
quen un privilegi fiscal. Que no es pot entendre així? Pero, 
strictu sensu, agafant les paraules estrictes, sí que ho hau
ríem d'interpretar així. 

Es obvi, per tant, que basar tota una argumentació com 
deien aquells papers que ens ha enviat i com contava el Sr. 
Conseller, en el fet que és inconstitucional l'aplicació de la 
LOFCA perque no garantitza l'equilibri economic per a la 
suficiencia financera, ens pareix una posició absurda, Sr. Con
seller, perque aplicar aixo al nlaxim és impossible, hauríem 
d'aplicar tots els principis al maxim, i quan una proposició 
és absurda, la nostra opinió és que el plantejament d'aques
la proposició esdevé ridícul. 

1 entrarem un poe més en aixo, perque ara toca entrar 
en aixo. Quins mecanismes preveu la LOFCA per cobrir 
aquests principis? La suficencia financera entre d'altres. EIs 
mencionaré encara que supos que tots vos tes els coneixen. 
Basicament són vuit, els reproduia molt bé la documentació 
del Govern: Ingressos provinents del patrimoni, imposts pro
pis, recarrecs sobre imposts estatals, endeutament, tributs ce
dits, percentatge de participació, fons de compensació i as
signacions del Pressupost General de I'Estat. Globalment, 
resumint, es poden englobar en tres: ingressos provinents de 
la mateixa Comunitat Autonoma, ingressos provinents de l'Es
tat i endeutament. 1 ens hauríen de demanar d'entrada: per 
proveir aquesta suficiencia financera, que ha utilitzat, la Co
munitat Autonoma? Quins procediments ha utilitzat? EIs Di
putats d'aquÍ, supos que els ciutadans no s'han assabentat 
molt d'aixo, pero tots els Diputats que són aquí presents ho 
saben, la Comunitat Autonoma només ha utilitzat dos pro
cediments: els ingressos provinents de lransferencies de I'Es
tat -via participació, via cost efectiu, via imposts cedits, és 
igual, provinents al seu momenl de I'Estat- i I'endeutament. 
El primer apartat -ingressos de la Comunitat-, al Govern 
no Ji ha interessat mínimament utilitzar-lo. Per que? Perque 
resulta que el Govern de la Comunitat Autonoma, jo crec 
que electoralment amb bon criteri, pretén que la suficiencia 
financera vengui tota via Estat, perque aterre ix parlar de co
responsabilitat fiscal. La impopularitat de la fiscalització no 
la vol el Sr. Forcades, vol que sigui per al Sr. Solchaga. Ho 
emenc, electoralment, perque a la Comunitat Autonoma, sen
yors del Govern, I'interessa més un electoralisme victimista 
que posar-se al davant de la milIora deIs servicis públics, i 
aix6 s'ho han de pensar, aixo s'ho han de repensar. Es ne
ces ari ja. de pré de cinc an s de overn, pen ar que la 0-

I1lUnilal AUlonoma més rica d'aque l país i la que paga no 
~é POcs pero qua i mé p e impo t s bre la renda di po
nlble, 'ha de comenC;ar a planlejar poder millorar els seu 
servicls " b""e ti una corcspOJl abilital riscal. 

1 ara entrarem en el sistema de finan<,:ació i hem de dir, 

--

'. 

d'entrada, que no és que no tengui defectes. Evidentment, 
el provisional i el definitiu, en tenen. Hi entrarem peque creim 
que un procés de racionalitat i d'objectivització deis defectes 
que pugui tenir el sistema ens pot conduir a possibles bones 
solucions a plantejar en el futur, via Comissió d'Autonomies 
del Senat, via discussió amb l'Administració Pública. Al pe
ríode transitori, el metode és el del cost efectiu; discutible, 
evidentment, pero discutible no com ens diu la Comunica
ció sinó en al tres aspectes. La Comunicació, curiosament ens 
diu que s'inclouen dins el cost efectiu les despeses de perso
nal, tan di rectes com indirectes, i ens parla deIs enormes pro
blemes que per falta d'una comptabilitat pública analítica va 
tenir I'assignació d'aquests recursos, que hi havia superposi
ció de feines, carencia de plantilles, etc., i diu «i és gravÍssim 
que hi hagi una inexactitud en aquesta assignació». Aixo ens 
ho diuen des de la Comunitat Autonoma, aixo ens ho diuen 
des d'un Govern que fa cinc anys que li demanam plantilles 
i encara, amb 1.500 trebaIladors o 1.700 treballadors, no ha 
estat capa<,: de fer-Ies. No és un argument per utilitzar vos
tes, com a mínimo 

El capítol Il també té el mateix problema, pero el que 
nosaltres ens demanam és: perque tenen aquests problemes, 
perque és ver que la comptabilitat no ha pogut o no era els 
anys 83/84 encara total operativa, analíticament parlant, com 
havia de ser s'haurien d'haver aturat els processos de trans
ferencies? No. Hi va haver una negociació, i és obvi, és obvi 
que la negociació la va dur el Govern de la Comunitat Auto
noma de les Balears, el Govern del Sr. Cañellas, i l'Adminis
tració de l'Estat. Que vostes diguin que no ho varen fer bé, 
bé, nosaltres no els direm que ho feren bé. Vostes diuen no 
en varem saber, la veritat és .. que és curiós que vostes no en 
sabessin i en donin la culpa a I'Administració de l'Estat. Jo 
li diria que l'Administració de l'Estat en té, de culpa, pero 
la primera és seva, i no dic del Sr. Forcades sinó deIs qui 
ho negociaren, la primera, seva, després de l'Administració 
de I'Estat. 

1 entram en un problema que és el capítol VI, que és 
que s'ha parlat que dins el cost efectiu hi havia d'haver les 
inversions reals. Crec que aixo no ho sosté ni el Govern, és 
a dir, aixo, ni en aquella documentació, la documentació que 
ens han donat, s'ha parlat que la inversió real nova hagués 
de ser inclosa dins el cost efectiu. Per que? Perque aixo és 
una proposició impossible o tan injusta en tots els aspectes 
que la fa inviable, i li pos un exemple rapid. Imaginin que 
el cost efectiu es caIculi després que una Comunitat Autono
ma -aquesta, per exemple- hagués fet tres autopistes, un 
túnel i deu carreteres. A la competencia de carreteres hi ha
gués la mitjana de tres anys o quatre -és igual, les obres 
públiques són Ilargues- d'aquesta inversió. Hagués quedat 
per sempre, aquesta inversió, encara que no s'hagués hagut 
de fer un metre més de carreteres, o al contrari, que durant 
tres anys, pel que sigui, una competencia no hagués tengut 
cap inversió, li hagués quedat O per a sempre. No ens pareix 
logic, dins el cost efectiu, que és una assignació variable per 
definició, una assignació que queda constant i després ha de 
variar en funcions d'uns parametres percentuals no hi pot 
anar la inversió nova, hi anava la inversió de manteniment. 
Hi ha d'haver altres metodes, i nosaltres els proposarem I'al
tre dia, quan varem discutir sobre la L1ei del Fons, i els tor
narem proposar avui. Hi ha d'haver altres metodes, hi ha 
d'haver la L1ei de Servicis Mínims, que no és facil, que jo 
no vull dir que sigui impossible pero frega, frega una im-
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possibilitat pels problemes que genera, pero s'ba d'afrontar, 
i que de fet, tampoc no ens espantem, el Senat estudia la 
possibilitat d'afrontar la Llei de Servicis Mínims. 

Del sistema definitiu s'ba criticat no tant l'aplicació -
si em permet, Sr. President, un parell de minutets-, resumi
ré: s'ha criticat I'assignació deis percentatges molt poe, el que 
s'ha dit és que havien de tenir més quantitat de població i 
en lloc de població se sumen llits, i per a la suma voste sap 
que no es poden utilitzar quantitats heterogenies, s'han d'uti
litzar quantitats homogenies. Els llits no són persones, enca
ra que ... , bé, ha deix anar, pero els Uits no són persones i 
no es pot sumar el nombre de llits-nombre de persones. Li 
han explicat molt bé: sumem est<'mcies a nivell de tot Espa
nya i facem mitjanes. Si parlen de població de fet, no en
ganyin estadísticament la gent, la població de fet és una dada 
estadística, 12.000 persones més a la Comunitat Autonoma 
de la població de dret, res més. Utilitzem altres arguments, 
pero no aquests. Del tema de la mar, és millor no parlar-neo 
Es millor deixar-ho córrer, perque jo no crec que ens vul
guin dur al «Plioceno», sí, a I'epoca que la Mediterrimia va 
quedar dessecada perque es va tancar l'Estret de Gibraltar, 
no crec que vagi per aquí, perque després tal vegada pertan
yeríem a la Comunitat Valenciana, i entre altres coses per
que cap de nosaltres ni cap de la !lastra especie hi era en 
aquell moment. 

Les unitats administratives són un tema molt delicat pero 
que es podria analitzar a fons, per tant hi podríem entrar 
un dia, pero és delicat perque no basta sumar dues comuni
tats administratives a Balears, ha de sumar set comunitats 
administratives de Canaries també i hem de parlar a veure 
que passaria si aixo modifica el tema de les comarques cata
lanes. Es un tema que hem de discutir i que hem d'aprofundir. 

Només li volía posar un exemple -i acabo ja- perque 
s'adonin del que proposen a la seva Comunicació. Hem su
mat i hem actualitzat la nova finan~ació que vostes propa
sen sumant la mar, els llits, i les unitats administratives. Re
sulta que la Comunitat de Balears queda amb 25.252 pessetes 
per persona, més de 1.000 pessetes que Castella-La Manxa, 
més de 1.000 pessetes que Castella-Lleó, un poquet més bai
xa que Extremadura. Senyors del Govern, aixo no és presen
table aquí ni enlloco 

Gracies. 

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

Forcades. 

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

Sr. President, jo li demanaria per favor que fes un se
guiment de les meves paraules perque m'ajudas a no faltar 
en cap moment a la cortesia parlamentaria, perque un Di
putat que acaba dient que de cap manera Balears, per habi
tant, no pot tenir 1.000 pessetes, 2.000 més que una altra Co
munitat, per definició, jo ho he sentit, aleshores significa que 
d'entrada anirem dient que tot el que feim nosaltres és ridí
cul i entrarem en una cosa molt greu, molt greu, que en 
correspondencia al ridícul lí die que és aquesta gran corrup
ció que existeix a la nostra societat, corrupció més impor
tant que la de la droga, que és la corrupció de la paraula. 

Nosaltres tenÍm l'obligació, els qui som aquí dins, de par
lar adequadament i de distingir. Nosaltres no hem presentat 

cap Le,ma ridícul, hem presentat una Comuni ació molt a 
plia, i aleshores a mi cm pareix que dir que aixo és ridí~-I 
, r . u 
e , en aquest moment, menysprear una lellla que s'ha fel pe 
al Parlamen t, que s'ha fet de manera mol! amplia i gralU"j~ 
tamen\. 

Sr. Alronso a mi m'hague ' agradal qu no hagués par
lal de !aules, perque parlant de tauJes voste pOl po ar en pe
ri ll quaJquc company eu. Les taule no 'han acCeptal, le 
tau Jes, quan el seu company va pronunciar aqueUe paraules 
basant-. e en les laule per demostrar que fisca lment, per de
mostrar que el que sigui era segons les taules correcte i la 
postura del Govern fals, ha produit un procés d'analisis de 
taules per persones expertes, procés que ha motivat rectifica
cions i en aquest moment les taules no són acceptades i si 
és necessari anirem a veure el Sr. Alcaide perque ens digui 
realment com acaben aquestes taules. 

Li vulI dir de totes maneres que va quedar perfectament 
demostrat i han passat cinc o sis mesos i es va divulgar. que 
les diferencies, les deduccions que es varen fer de les taules 
de la balanca fiscal eren absolutament desencertades perque 
de les taules no es podien deduir cap dels números que va 
dir el seu company i va quedar ben clara la gran diferencia 
que hi havia en aquelI moment per a la balanca fiscal que 
varem presentar, balanca fiscal que en aquest moment el ma
teix Butlletí Oficial de l'Estat ha donat raó a la xifra de la 
Comunitat. 

Després també es varen manejar una serie de percentat
ges -simplificant, inversions en imposts, nivell d'ús de re
cursos en potencial productiu- i en definitiva aquest argu
ment és I'argument que maneja BorrelI, és I'argument que 
maneja Guillermo de la Dehesa. Com que som tan rics. hem 
d'estar condemnats, per descomptat que paregui que ...• per
que efectivament si voste dins el Parlament manifesta que 
li pareix absurd, ridícul, que nosaltres puguem cobrar per ha
bitant 1.000 pessetes més que qualsevol altra Comunitat, 
CastelIa-Lleó. quan realment són moltes més, perque en 
aquest estudi que he donat i que comentaré falten pessetes 
encara, aleshores no és estrany que nosaltres quan discutim 
amb aquesta gent ens diguin vosaltres a callar perque sou 
els més rics, vosaltres que teniu res a dir?, i naturalment no 
entrarem . dins la dinamica, dins aquesta dialectica del Go
vern de totes les Autonomies, perque efectivament quan ets 
davant el Govern, encara sort que al final els criteris profes
sionals imperen. resulta molt difícil parlar perque qualsevol 
cosa que demanem s'ha fet creure que és a base de lIevar-ho 
a les altres Autonomies, i aixo em pareix. no ho sé, si jo 
fos al carrer i no fos aquí diria que em pareix una, no sé 
quina paraula dir per no ... , pero em pareix un argument molt 

pobre. perque realment en cap momento en cap moment 
nasal tres no demanam res a les al tres Comunitats, i a posta 
voste continua perdent de vista I'estudi, que no el s'ha lIegit, 
jo em creia que l'havia llegit, perque va dir voste un dia, i 
ha demostra, que que havíem d'anar a parlar si no érem els 
darrers, que érem em pareix que el 7 o 8, i que el Conseller 

dei a que érem a la coa pero que érem el 7 o el 8, per que 
havíem de protestar? Efectivament som el 7 o el 8, pero el 
7 o el 8 d'un quadre de I'estudi que només parla de cost efec
tiu, la qual cosa demostra que la negociació que va fer ,el 
Govern amb el cost efectiu no va ser tan dolellta, és a dlr, 
que si dividim, i aixo és al \libre, aixo és un document, si 
dividim el cost efectiu aconseguit per la Comunitat pel nom
bre d'habitants som el 6, el 7 o el 8, no he duit el Ilibre pero 

.. 
r 
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. e dir de memoria a qui na página es Lroba, pagina 40 
ti ~ximadamenL AJeshores i a aixo hi afegim la resta, aoam :r darrers i en queda nOlllés darrera Múr ia i Madrid, pero 
~poc no és eerL perque Madrid 110 compta, Madrid 00 

t mpta perque. té un.a cobertura de l'Estat i perque e l pes 
eO . d ' b di' " pecífie de l'AJuntamenL es a l" a e s numera ' pero es que 
~ aquest quadre no hi ha el FEO R, no lli ha el que té 
Madrid, i ale hores i sumam a les finan~acions el que es 
rep de I'Estat d'una part o de I'altra resulta que Balears és 
a la coa de tot, i jo crec que si fos per vostes hi continua, 
perque record la negociació del mes de setembre, és a dir, 
que jo record perfectament la gran ajuda que vaig tenir d'AP
PL, d'UM, del CDS, que va redactar personalment una c1fiU
sula, del PSM, i record que voste, que ara m'ha dit ridícul, 
em va pareixer que negociava per al Govern, i no diré per 
als socialistes perque em mereixen el maxim respecte, em va 
pareixer un senyor que per sobre de la seva representació in
sular es trobava condicionat, determinat pel que volia el seu 
Partit, Déu vulgui que a mi no em passi mai. Aleshores da
vant aixo, record aq uesta actuació de voste i pens que si fos 
per a vostes sempre aniríem a mal borras. 

Li he de dir, aprofitant aixo, que I'anivellació de recur
sos I'hem demanada, que efectivament l'aniveIlació de recur
sos no és el que ell ha entes, que també ho hem demanat 
i és també dins la demanda, i jo no he dit res d'Andalusia, 
per favor m'escolti bé, he dit que Andalusia en comparació 
amb Extremadura, les quals em mereixen el maxim respecte, 
i aixo va ser celebrat al Senat perque jo vaig anar a defensar 
el Fons, vaig dir que una de les formes que els sistemes no 
funcionen bé és que hi ha ventaIl de pessetes/habitant que 
no s'entén, i quan voste veu el fons veu que hi ha 8.000 pes
setes rebudes per Extremadura i 5.000 pessetes per Andalu
sia, i jo aquí defens Andalusia, no I'atac, el que passa és que 
també estid d'acord amb Borrell, que l'ajuda per rompre els 
desequilibris interterritorials s'ha de fer sense matar les po
tencialitats de desenvolupament de les altres regions, i ales
hores, també amb dades del Bane de Bilbao, el tema de la 
nostra economia es tremendament perillós perque hem pas
sat de pagar rendes de 8.000 milions de pessetes a gent que 
se'n va que no sabem on tributa a pagar-n e 48.000, de ma
nera que tal com esta la situació estadística en dades del Banc 
de Bilbao, hi ha una fuga, només de rendes de treball, de 
48.000 milions de pessetes que no sabem on va. Aleshores, 
com acabarem? Dones, si no fos pels al tres grups polítics aca
baríem dient «la economía más rica» per a la Comunitat més 
pobra, perque el nostre futur, el nostre futur, i d'acord que 
hem d'aconseguir tots els mitjans de finan<;:ació i em pareix 
molt bé que hem de parlar de coresponsabilitat fiscal, estic 
absolutament d'acord amb la coresponsabilitat fiscal, tene una 
esmena per avui horabaixa o una resolució de coresponsabi
litat fiscal, que en aquest moment, amb humilitat, si el meu 
Grup no l'aprova no la presentaré, i estam d'acord, pero en 
aquest moment ens trobam en una situació perillos a, Sr. Al
fonso. Nosaltres, en producte interior brut i en renda fami
liar, som sens dubte al primer nivell del ranking nacional, 
no obstant aixo es manyuc1a aquest concepte i amb aquest 
concepte ana m a un sofisma, es crea una falta d'inversió per 
P~rL del overn entral que matare m Balear. Per comcn~ar 
hl ha unes di rundon ' com a con eqüencia d 1 crei emcnt 
de les Balears que el overn enLraJ en dóna ton o ha 
d'actuar i no actua, i ho reconeix el • r. Sorrcll, lirall1 do
blers a I ~s allre 0ll1l1nit3ts en e que ni hagi cap prova que 

aixo donara desenvolupament i matam les Balears. Temm una 
demandade finan~ació no atesa per a Comunicacions, per 
a Sanitat, per a Ensenyanca, per a Cultura, per a Assisten
cia Social. Hem fet unes simulacions del que suposaria no 
haver tengut les carreteres, nomes per no haver tengut les ca
rreteres, ésa dir, si un quilometre de carreteres hagués que
dat en mans de l'Estat, la qual cosa em pareixeria molt ma
lament, aixó ens ha costat uns 8.000 milions de pessetes, aixo, 
amb tot el respecte, vos te em pot exigir que negoci"i bé, tenc 
unes cartes del Sr. Almunia on les relacions són boníssimes, 
pero volem avancar, volem que ens ajudi i em pareix que 
no és just, no hi ha fret que vos te qualifiqui de ridícules 
aquestes afirmacions. Nosaltres tenim necessitat de compen
sar els avantatges que ten en les al tres Comunitats, si voste, 
als quadres d'aquesta Comunicació, hi suma el FEDER, hi 
suma el valor, la situació de Balears queda realment d'una 
forma impossible, perque som petits, perque realment no ens 
tenen en compte, perque quan s'ha de demanar un suplica
tori els nostres vots no compten, per exemple; no podem ne
gociar com negocia Andalusia. Que són els «flecas» de Ca
lalunya? Jo vaig tenir molt d'interes en averiguar que són 
els «flecas» de Catalunya. A veure si jo aquí, dins la Comu
nitat, tenc un equip d'economistes que no saben trobar «fle
cos»? Dones no són res, és a dir, són tant que diu «fomento 
de la economía». Jo pos «fomento de la economía» i puc 
demanar al Sr. Guerra 20.000 milions de pessetes com de
mana el Sr. Roca pel «fleco». Parla de la televisió, diuen «fo
mento de la artesanía».., que em doni 5.000 milions de pesse
tes, és a dir, que fenim, com els catalans, una quantitat de 
competencies obertes, sense dotar, que aixo són tan «flecos» 
com els «flecos»dels catalans, i mentre no aconseguim, amb 
molt d'ordre, sense demagogia, polint els arguments, fer un 
front comú a Madrid com varen saber fer els catalans, ahir: 
vespre encara lIegia els llibres que varen publicar el seu Par
tit i el Partit de Convergencia i es veu perfectament que a 
un moment determinat, amb arguments més o menys bons, 
amb arguments que n'hi havia de més bons, de menys bons, 
es vafer un front comú com es fa un front comú. Aleshores 
si la seva conc1usió és que nosaltres no podem tenir 1.000 
pesetes més que Castella-Lleó, i qui sap?, el concepte d'illa, 
jo no li diré com va dir un Ministre company seu, diu «us
ted jurídicamente no tiene razón porque está en minoría», 
no ho diré mai aixo, jo no ho diré mai, jo diré: Senyors, 
jo com economista veig uns fets, i em sap greu perque voste 
n'ha de saber molt més que jo, voste du més temps aquí que 
jo, jo som un neófit, veig els rets, veig els contrasts, i tret 
de molt poca gent, tothom esta d'acord, com diu l'Estatut, 
com diu la Constitució, la insularitat, o sigui només perque 
la Constitució volgués veciar les Illes ja hauria de donar una 
ponderació superior; aleshores jo pens que suposa molt poc 
patriotisme, suposa molt poc patriotisme objectiu acabar una 
intervenció dient que nosaltres mai no podem tel1ÍI 1.000 pes
setes més que aquesto 

He dit, Sr. President. 

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

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. Forcades, el patrioterisme, que no patriotisme, és una 

cosa, i la serietat és una altra. Nosaltres li deim que no és 
seriós plantejar un mode! de finan<;:ació que a part de consi-
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derar com aterra l'aigua, doni, en aquests moments i en la 
situació economica actual espanyola, 1.000 pessetes més que 
a Castella-Lleó o 1.000 pessetes menys que a Extremadura. 
1 no és seriós -ho hem dit abans, si no escoltava, ja no 
ha sé- perque la renda d'aquestes regions és la meitat de 
la renda d'aquÍ, i la coresponsabilitat fiscal l'hem de tenir 
nasal tres i no la poden tenir aquestes regions, per aixó, si 
no ha ha entes, em sap molt de greu. 

Li vaig a dir les dad es que no són de taules imput
output, Sr. Forcades. Estructura de renda familiar disponi
ble i pressió fiscal, dades del Banc de Bilbao: Balears, pres
sió fiscal 1985, 17,7070; Espanya, 20,3%. No creu el Banc de 
Bilbao? No el creu? Setze edicions de Renda i encara ningú 
no ha discutit seriosament aquests estudis, la qual cosa vol 
dir que damunt les taules imput-output que varem parlar I'al
tre dia i que ara les fan reformar, ja veurem per que, resulta 
que aquest desfasament entre la pressió fiscal s'ha incremen
tat i aixo té una conseqüencia lógica, I'estructura de genera
ció de rendes que té la Comunitat Aut6noma. Un treballa
dar no defrauda, generalment; on hi ha les majors borses 
de frau sempre és dins els grups d'imposts de societats, aixo 
ho sap tothom, en general, i com que la generació de renda 
en aquesta comunitat, un percentatge molt important és ren
da de societats, és logic que hi hagi menor pressió fiscal en 
aquesta Comunitat, i aixó voste ho sap tan bé com jo enca
ra que no ha vulgui admetre. 

VoldrÍem veure les taules imput-output d'abans i les d'ara, 
i si és Alcaide que hi ha de posar una firma no hi tenim 
cap problema ni un, cregui-ho, pero pensavem que era un 
equip contractat per la Comunitat Autónoma. Cap Grup de 
l'Oposició no hi va tenir res a veure en la contractació d'aquest 
equip, el va contractar la Comunitat Autonoma, ja veurem 
que ha passat. 

r..:he volgut fer arribar, Sr. Forcades, que I'autentica Hui
ta per a la millora de la Comunitat Autonoma de les IIIes 
Balears no és plantejar propostes com la de la mar ni és plan
tejar propostes com la suma de llits, sinó que és parlar se
riosament, amb dades que siguin incontrovertibles des del nos
tre punt de vista, amb parametres que puguem estudiar i 
defensar per tot i que quan anem a qualque lloc no hagin 
de dir, home, aixo de la mar no és molt logic, i no hagin 
de dir que havíem pensat en la distancia, pero en lloc d'una 
Iínia recta varem treure una superfície. Aix6 no és seriós, i 
voste ho sap tan bé com jo. 

Per altra part, voste té molt mala memoria, perque quan 
varem acabar les negociacions a Madrid, que el Sr. Quetglas 
va acabar de redactar aquell paper -només és una 
anecdota-, voste em va donar I'enhorabona el primer; a Ma
drid, després ja no, quan va arribar aquÍ, ja no. No em sap 
gens de greu perque he defensat sempre posicions de racio
nalitat, i ara entraré en el tema que voste no li agrada tocar, 
que és el tema deis convenis. 

El tema deis convenis, que varen quedar damunt la tau
la i que per cert n'han firmat un de 1.000 milions -ens dei a 
el Conseller d'Agricultura, tal vegada no és ver, jo crec que 
sí, pero vaja, ens dei a que s'havia firmat un conveni ja de 
1.000 milions d'ICONA, tal vegada tampoc no compta- , és 
un tema d'increment de finan~ació de les Comunitats Autó
no mes, un tema que cap Comunitat no defensa per principio 
Per que? Perque és una finan~ació condicionada i amb un 
joc d'inversions entre Estat i Comunitat Autónoma, peró és 
una discussió que haurem de fer, no avui, sinó moIt més en-

daV3nl. fins a quin punt aquests convenís pOden servir p 
cisamen'· per millorar le infra tructu.res c1'aquells servicis ~~: 
rlim garantitzat que no té una Comunitat Autonoma i 1I 
fons de ompensaci6 [nlerlerritorial - i ja és tina di cuss~ 
que li plantejo perque s'ho pensi- sigui per fomentar el crei. 
xement de les infrastructures productives, per incrementar el 
nivell de renda, perque en aquests moments el Fons és per 
parlar d'estructures basiques i no d'estructures productives. 

Ja vull acabar. Quan es diu que nosaltres no acceptam 
una proposició o la consideram ridícula, aquí no hi ha cap 
corrupció de la paraula. De totes maneres, el joc de paraules 
és sempre molt més perdonable, en un sentit generic, que I'al
tre tipus de corrupció, encara que voste hagi dit el contrari 
peró a nosaltres l'aItre tipus de corrupció no ens agrada: 
Creim, Sr. Conseller, que el que falta aquí, és que el Govern 
i el Parlament, el Govern d'AP-PL i el Parlament prenguin 
seriosament el tema de la finan~ació . Crec que el que fa fal
ta aquí és que no duguin estudis demagógics i no vengui el 
Conseller a justificar en aquesta tribuna un recurs d'incons
titucionalitat, que és el que ha fet, vostes no tenen per que 
justificar-lo, vostes són el Govern i el poden presentar, no 
hi ha cap problema, sinó que discutim i arribem a solucions 
bones per mil10rar en tots els aspectes - en els tres aspectes 
que li he dit, finan~ació propia, de l'Estat i endeutament
el nivell de serveis públics de la Comunitat Autónoma. Si 
voste no és capa~ d'oblidar-se de victimismes i de demanar 
només a l'Estat i no ens plantejam aquÍ totes les dades ob
jectives per dur aixó elldavant, tendra els resultats que s'han 
obtengut fins ara, perque no es pot anar enlloc només duent 
arguments demagogics, voste ho sap tan bé com jo perque 
ho ha patit en la seva carn, i quan es duen arguments cientí
fics com duia Catalunya, amb qualque postura no tan cien
tífica pero que va rebutjar totalment, és com s'aconseguei
xen coses i molt més aquelles Comunitats Autonomes com 
la nostra, que pel seu pes de població normal i corrent no 
té el pes específic que pugui tenir una Catalunya o una An
dalusia. Com més petit és, un, més carregat de raó, ha d'anar, 
no més carregat de demagogia. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, pel Grup Parlamentari AP-PL, el Dipu

tat Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. 
Después de haber procedido a la atenta lectura de la Co

municación que nos ha remitido el Gobierno y que hoy nos 
ha desarrollado aquÍ el Conseller de Economía y Hacienda, 
por lo menos en sus líneas maestras, debo empezar por feli
citarles, al Gobierno y al Conseller, por el magnífico y do
cumentado trabajo realizado y por la brillante exposición que 
del mismo se ha hecho, con método, con rigor, con orden, 
que permite seguir y comprender paso a paso la evolución 
de la financiación de la Comunidad y las razones por las 
que el Gobierno entiende que esa financiación es inadecua
da para hacer frente al concepto constitucional de suficien
cia, al tiempo que supone un trato discriminatorio para nues
tra Comunidad. 

Se podrá estar o no estar de acuerdo con los plantea
mientos y con los juicios efectuados, se podrán igualmente 
discutir cifras, pero obviamente habrá que convenir que se 

.. 
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ha hecho un esfuerzo importante para encontrar vías útiles 
d lución a un agudo problema de falta de recursos que 
e S~aza con afectar gravemente no sólo a la credibilidad de 

ame ., d b' . I . las instituciones autonomlc~s e go lema, SInO a a mIsma 
. de nuestras fuentes de nqueza, y ello se ha hecho desde 

~eflexión Y la serenidad, pero sobre todo, sobre todo creo 
a e se ha hecho desde la solidaridad y la justicia. 

qu . . d' ~ Los critenos que se dIscuten no tratan e desvIar lon-
dos de otras Comunidades a ésta ni de minimizar la contri
bución de la nuestra al incremento de bienestar de las me
nos favorecidas, Y a estos efectos es paradigmático, por 
ejemplo, el tratamiento del parámetro de insularidad para el 
que un aumento de su peso relativo, como propone el Go
bierno, conlleva la disminución de otro factor, el de la su
perficie, que puede afectar a otras Comunidades Autónomas, 
por lo que se propone simultáneamente un mecanismo ma
temático que solucione este problema y que evite esa afec
ción a otras Comunidades. 

Hay, qué duda cabe, otros caminos que tiene nuestro 
Gobierno abiertos para conseguir la misma finalidad y que 
pasan fundamentalmente por los dos que ya se han dicho 
aquí, el endeudamiento y el aumento de la presión fiscal o 
la fiscalidad específica de la Comunidad, y también a ellos 
habrá que echar mano quizá, pero yo creo que antes de pe
dir a los ciudadanos de esta Comunidad un esfuerzo adicio
nal, no sólo es lícito, sino exigible, aclarar al máximo el des
tino de las cargas y deudas que ya pesan sobre este ciudadano 
y en qué medida el Estado pone a su disposición, a través 
de sus instituciones de autogobierno, las institucion~s de auto
gobierno de este ciudadano, los recursos generados. 

Al hilo de estas reflexiones, hemos de empezar por se
ñalar un hecho que cualquier observador objetivo puede com
probar fácilmente, porque en definitiva yo creo que las con
clusiones del informe o el camino del informe se derivan de 
algunos hechos básicos, sencillos y que se han expuesto aquí 
quizá de una manera pero que yo querría volver a resaltar. 
El primero es que después de casi ocho o diez años de tras
paso de competencias a 17 Comunidades Autónomas espa
ñolas, la Administración del Estado, excluidos los servicios 
periféricos, parece haber crecido, hay más funcionarios que 
llenan más despachos en nuevos edificios o en ampliaciones 
de los existentes y hay incluso un mayor número de Minis
terios. 

No cabe sino pensar que para comenzar la Administra
ción Central se ha reservado, en materia de financiación de 
competencias, la mejor parte, hasta el punto de exigir un 
aumento de sus dimensiones para hacer frente al incremento 
de sus recursos relativos. Un ejemplo muy claro es el caso 
de la red viaria, de la que también se ha hablado aquí, el 
MOPU, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanisino, se ha 
quedado una red de poco más de 18.000 kilómetros y para 
esa red dispone este año de más de 250.000 millones de pe
setas. Eso representa aproximadamente siete veces más, siete 
veces más que los recursos de los que dispone nuestra Co
munidad Autónoma haciendo un notable esfuerzo -a mi jui
cio, en esa materia sobre sus posibilidades presupuestarias
que, como digo, supone siete veces más de los que dispone 
nuestra Comunidad para invertir en sus carreteras, yeso con
tando con que, además, nuestra Comunidad dispone de un 
convenio, un convenio de problemático futuro en este mo
mento, pero que representa hoy por hoy, el año 88, todavía 
una parte importante de ese presupuesto. Si excluyéramos el 

dinero de ese convenio nos encontraríamos con que la finan
ciación de un kilómetro de carretera a cargo del Estado su
pondría 14 o 15 veces más de la que dispone la Comunidad 
para hacer frente a un kilómetro de carretera dentro de nues
tras islas. 

Para algunas Direcciones y Servicios de Madrid es épo
ca de vacas gordas, no cabe duda, y ello exige su expansión, 
como así ha sido. El cicatero criterio que informó la meto
dología de aplicación del coste efectivo acarreó en cambio 
la contracción de sus homónimos autonóllÚcos, aumentan
do quizá por un desconocimiento, por un conocimiento im
perfecto, diría yo, y no deben dolernos prendas de recono
cerlo, porque eso ha sido así en esta Comunidad y en todas 
las demás, en las otras 16, que las nuevas autoridades auto
nómicas, polítics, técnicos, administrativos, tenían de la rea
lidad práctica de los costes y de las valoraciones. 

Una segunda cuestión que también se me ocurre, que 
es básica para entender la situación a la que hemos llegado 
y de magnitud tan importante como la señalada, es la del 
diferente tracto de las Comunidades Autónomas en relación 
con sus circunstancias políticas, y también de eso se ha ha
blado aquí. El informe del Gobierno se refiere a ello, aun
que pasa yo diría que de puntillas por el tema y no se lo 
reprocho. Aquí se ha hablado más y se ha hablado con más 
claridad, pero quizá no se ha insistido a mi juicio lo sufi
ciente en ello. Baleares es una Comunidad de escasa relevan
cia en el conjunto nacional y no sólo porque su población 
es pequeña y poco conflictiva social y políticamente, sino por
que además es una población a la que se supone feliz, in
mersa en constantes vacaciones én medio de paradisíacos pai
sajes y de diversiones, y por ello sin necesidades ni carencias 
importantes a las que no pueda hacer frente por sus propios 
medios, y todos conocemos y todos sabemos, porque hemos 
hablado con personas de la península y con responsables de 
la península, cualquiera que sea su color político, que esto 
es así, que esto es un hecho. 

Consiguientemente, de estos dos hechos se deduce cla
ramente que las fórmulas no nos favorecen, pero es que no 
nos podían favorecer. Y digo las fórmulas, porque quiero re
saltar también que las fórmulas no son asépticas; las fórmu
las matematicas nunca lo son, como pudiera parecer a un 
lector poco avisado o a un hombre de letras, como desde 
esta tribuna se ha dicho por parte de algún Portavoz que 
se refería al tema de las fórmulas. Las fórmulas están com
puestas por parámetros que representan la voluntad de quien 
las escribe y por consiguiente una decisión política es muy 
fácil enmascararla en una modificación aparentemente fría 
y objetiva de uno o varios parámetros matemáticos. P sub 
1 se convierte en Q sub J, y como consecuencia Cataluña 
o Andalucía obtienen 20.000 o 30.000 millones de pesetas 
más, no nos engañemos, esto es un hecho. Baleares no pue
de cambiar P sub 1 por Q sug J, y malo si nos lo cambian. 

Hay otro tema también, a propósito de las fórmulas y 
a propósito de la financiación objetiva, un tema que por cier
to no se recoge en el informe porque ese sí que es muy difí
cil de cuantificar con criterios aparentemente objetivos, ma
temáticos o racionales, pero que es el criterio de la economía 
de escala. Hay, evidentemente, en el resto de Comunidades 
o por lo menos en algunas de las Comunidades, y funda
mentalmente en muchos casos esas Comunidades coinciden 
con éstas que tienen un peso político !ambién mayor, hay 
este fenómeno añadido de una economía de escala. Son Co-
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munidades grandes, sus costes generales son menores que los 
de Comunidades pequeñas como la nuestra y por consiguiente 
ese es un factor nada despreciable también, aunque, desde 
luego, de difícil por no decir que de imposible cuantificación. 

Como corolario de las dos observaciones expuestas -la 
prioridad de medios con que el Gobierno Central, evidente
mente, y cualquier Gobierno Central supongo que hubiera 
tratado de contar, y de las Comunidades Autónomas de ma
yor influencia política-, la nuestra se encuentra entre las de 
menores recursos yeso es un hecho, y las fórmulas de repar
to nos resultan adversas punto por punto y en su totalidad. 
No aparecen reflejados problemas propios con los que ya se 
han referido aquí también, y no quiero cansar, de especiali
zación económica o la estacionalidad, u otros lo hacen mal, 
como los que también aquí se han citado y están perfecta
mente desarrollados y contenidos en el informe, como es el 
tema de la insularidad, la población y las unidades adminis
trativas, y por cierto que a propósito de esto quisiera hacer 
una disgresión, es evidente que el criterio de la superficie es 
un criterio cuando menos discutible por cuanto supone un 
mayor coste de los transportes y en cambio un menor coste 
de algunas infraestructuras. En el mar, evidentemente no se 
hacen carreteras ni depuradoras, pero sí se hacen viajes a tra
vés del mar, eso es costoso yeso de una forma u otra tiene 
que reflejarse. Si la fórmula más aceptable o más posible és 
la de medir o tratar de medir una determinada superficie, 
incluirlo en una superficie, o si bien eso tiene que traducirse 
en un apartado más o en una subida más del índice de insu
laridad, porque en definitiva de un problema de insularidad 
se trata, puede discutirse, pero, como decía antes, en defini
tiva se trata de poner un P sub 1 o un Q sub J, y lo mismo 
nos da que se ponga en un sitio que en otro, lo que es evi
dente es que hay que ponerlo y que tiene que representar 
dinero necesario para nuestra Comunidad. 

De lo que se trata, entonces, es de ver la forma de co
rregir a nuestro favor y en la medida de lo posible esta si
tuación. Sólo se me ocurre que hay dos vías, una, la prime
ra que ya ha emprendido el Gobierno, es la vía Jurídica, la 
vía del Tribunal Constitucional. En definitiva se trata de una 
cuestión de justicia, eso es lo que pedimos, y por consiguiente 
a la Justicia debemos acudir en espera de ser atendidos. Si 
tenemos razón en todo, si tenemos razón en parte, se nos 
reconocerá y así lo esperamos. 

La segunda vía es la de la presión política, ya que la 
ley va seguida de una voluntad política que la ejecuta y es 
necesario que esa voluntad nos resulte favorable. Quiero de
cir una sola cosa a propósito de esto y es que creo que es 
importante la forma en que esa presión, el modo en que esa 
presión se lleve a cabo. Esta Comunidad está gobernada por 
un conjunto de Partidos Políticos que tienen un color dis
tinto de los que gobiernan en Madrid. Ello hace que las sus
ceptibilidades sean en muchos casos mayores y que las posi
bilidades de reclamación de la Comunidad se vean 
disminuidas o se puedan ver disminuidas por posibles con
flictos internos. A nosotros nos parece ser que esto es un 
asunto que podríamos llamar un asunto de Estado, nos pa
rece que su gravedad y la responsabilidad que tenemos quie
nes aquí estamos en este Parlamento en representación de 
los ciudadanos de Baleares, nos exige, como digo, un esfuer
zo, un esfuerzo a todos. Un esfuerzo a quienes estamos del 
lado del Gobierno para tratar esto con la máxima delicade
za; con firmeza , con insistencia, pero con delicadeza, y un 

e fuerzo a la Oposición y más concretamente en este cas 
má e pecialmente al Grupo SO ["ALISTA para que ap ~, 

. . • O}e 
esta petlclOnes Sin re ervas. 

reo que, como digo, los ciudadanos que nos han el _ 
gido esperan que en esta cuestión demos una muestra ill~. 
quívoca de nuestra capacidad de p nemos de acuerdo en de. 
fensa de liS interese. E o espero y nada más. 

M lichas gracia . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Té la paraula el Sr. Conseller d'Econo_ 

mia i Hisenda. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Ale
xandre Forcades i Juan): Gracies, Sr. President. 

Moltes gracies Sr. González, perque amb la seva analisi 
ha enriquit el mateix estudi quan realment ha profunditzat 
en el tema de carreteres, que jo havia intentat mal dir per
que record que qualcú estava especialment preocupat pel tema 
de carreteres i efectivament profunditzant en el tema de ca
rreteres es poden treure les pessetes d'inversió que hem dejo 
xat de guanyar o hem perdut com a conseqüencia de l'actua
ció que hem deixat de guanyar o hem perdut com a 
conseqüencia de l'actuació de I'Estat per falta d'inversió nova 
i dins el mate ix conveni de carreteres és quan en certa mane
ra també es parla d'economia d'escala perque té una certa 
importancia aquest conveni, perque el Govern Central, quan 
el subscriu, fa un reconeixement molt important des del punt 
de vista de la prova deis nos tres arguments, de la falta d'jn
versió nova i també del cost de la insularitat i deis costs de 
I'economia d'escala. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, s'obre el termini de seixanta minuts du

rant el qual el Registre sera obert, i els Grups Parlamentaris 
podran presentar davant la Mesa pro postes de resolució. 

Se suspen la Sessió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, recomenca la Sessió. 
Per defensar les seves Propostes de Resolució i per part 

del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Diputat 
Sr. Sebastia Serra i Busquets. 

Sr. Secretari, vol procedir a fer lectura de les Pro postes 
de Resolució? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
!.-«El Parlament de les Illes Balears manifesta a tots 

els efectes l'incompliment per part del Govern Central del 
que preveu l'article 61 de l'Estatut d'Autonomia per a les llles 
Balears: La Comunitat Aut6noma disposara d'un percentat
ge de participació en el recaptament deIs imposts estatals no 
cedits, que es negociara d'acord amb les bases establertes a 
la Llei Organica de Financament de les Comunitats Aut6no
mes i amb el major cost mitja deIs serveis socials i adminis
tratius de la Comunitat Autónoma derivats de la insularitat, 
l'especialització de la seva economia i les notables variacions 
estacionals de la seva activitat productiva. 

2.-EI Parlament de les Illes Balears constata que sense 

el financament suficient, I'exercici de les competencies auto
nomiques esdevé problem:'itic, així com constata el fel que 

--

• . 

• 
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Jafinan"ació condicionada en aH grau que lenim a les Ill:s 
BaleaTS entrebanca l aul govern. Tor plegat aVH la encara mes 
J necessitat de la reforma de l'Estatut. 
a 3.-EI ParlamenL de I.es J!les Balear . ol·licita del Go-

ro Central la revisió de I'actual sistema de financiació de 
ve , l 
les Comunitats Autonomes per ta d'acomplir el precepte 
constitucional de suficiencia financera. 

4.-EI Govern de la Comunitat Autónoma de les IlIes 
Balears proposara al Govern Central, previ debat i aprova
ció del Parlament de les Illes Balears, un conjunt de conve
nis específics per tal de promoure plans d'ocupació per a la 
joventut, reduir el nivell d'atur i lluitar contra el treball sub

mergit. 

5.-EI Parlament de les llIes Balears sol· licita del Go
vern Central per a la Comunitat Autónoma de les IIles Ba
lears una participació sobre els guanys generats a les nostres 
iJles per la Loteria Primitiva, les travesses hípiques i en gene
ra! sobre tot el joc, per tal de canalitzar aquests fons cap 
a l'objectiu de despesa social. 

6.-EI Parlament de les IIles Balears insta el Govern Cen
tral de l'Estat a establir legislativament una participació su
ficient i clara en la recaptació de l'Impost sobre el Valor Afe
git, IvA. com a fons de finan~ament adequat per als Consells 
lnsulars. 

7.- El Parlament de les lIIes Balears insta a! Govern Cen
tral a aplicar a l'ambit de la Comunitat Autónoma de les 
llles Balears el conveni sobre vivendes de protecció oficial 
independent de la tramitació del recurs d'inconstitucionalitat 
interposat pel Govern de la Comunitat Autónoma. 

8.-EI Parlament de les IlIes Balears sol·licita del Go
vern Central que garanteixi un nivell mínim en la prestació 
deis serveis públics fonamentals de les I1Ies Balears d'acord 
amb el que preveu l'article 158.1 de la Constitució. 

9.-EI Parlament de les llles Balears sol·licita del Go
vern Central la modificació del Comite d'Inversions Públi
ques per tal de donar-hi entrada a representants de les Co
munitats Autónomes. 

1O.-El Parlament de les IlIes Balears sol·licita del Go
vern Central que faci possible que els representants de les 
Comunitats Autónomes accedeixin als organismes de la Co
munitat Económica Europea a través de la representació 
estatal. 

!l .-El Parlament de les llIes Balears insta el Govern de 
la Comunilat Autónoma a constituir un fons de cooperació 
local i imenuunicipal, e.1 qual, juntament amb el deficit 0 -

cials i les rnancance d'infrastruclura, doni e pecia l priorital 
a le inversion en aquells municipis que hagin lengul cura 
de can ervar el patrimon i natural. 

12.-EI Govern de les IlIes Balears presentara al Parla
ment al termini de sis mesos un projecte de llei que crei un 
gravamen sobre les obres de nova construcció en els munici
pis turístics amb excIusió del case urba tradicional. 

13.- 1 Govern de les l ile Balears, per tal de pal·liar 
el deJ1cilS. ocial 1 cu llurals i con ervaci ni te presenlara al 
Parlament ell e l lermini de tres mesas un projeclc de !lei que 
fi xi un gravamen damul1l l'incremenl de valor obtingut pe ls 
allOljamcnl turíst ics, hotelers i extrahOleler . 

14.-EI Govern de les IlIes Balear presentara al termini 
de tres mesos un projecte de lIei de creació de I'impost turístico 

IS .-El Govern de la Comunitat Autónoma presentara 
en el termini d'un mes al Parlament de les l IJes Balears l'in-

--~-

forme preceptiu sobre la consignació i destÍ de 1'1,10J0 previst 
per la Uei de Mesures de Foment del Patrimoni Historic de 
les Illes Balears, destinat a finan~ar treballs de conservació 
i enriquiment del patrimoni históric o del foment de la crea
tivitat artística. A la vegada s'instara el Govern Central a pre
sentar la mateixa informació pel que afecta a les obres rea
litzades a les Illes Balears. 

16.-EI Govern de la Comunitat Autonoma presentara 
anualment, durant la present Legislatura, al Parlament de les 
Illes Balears, per al seu debat pertinent, una Memória que 
inclogui els projectes d'actuació del Govern de la Comunitat 
Autónoma per tal de pal·liar els deficits socials i d'infras
tructura existents a les IlIes Balears». 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El Grup Parlamentari PSM-EEM ha volgut afrontar amb 

aquestes 16 Propostes de Resolució la vertadera importancia 
que per a nosaltres té el Debat de la Finan¡;ació. Hem de 
dir que pensavem que el Debat de la Finan¡;ació hauria d'ha
ver estat un debat en Ponencia i posteriorment en Plenari 
d'aquest Parlament i no un debat que vengués en certa ma
nera aviciat per mol tes declaracions de premsa i jo més be 
diria que aviciat per una llarga polemica que en cap moment 
no es veia quina era la seva concreció, és a dir, que no hi 
haviá uns projectes concrets .¡ reals respecte del problema que 
ens ocupa. per aixó nosaltres saludarem molt positivament 
el fet que .es promogués un debat parlamentari sobre finan
¡;ació i en aquest debat tots els Grups, després de ser prou 
informats, fossin els seus Diputats de Uetres o de Ciencies, 
es pogués d'alguna manera concretar el maxim. 

Per aixó hem volgut presentar quatre tipus de proble
mes, quatre tipus de solucions O d'alternatives, a I'hora de 
presentar les resolucions. Permetran el comentari previ de dir 
que 16 resolucions són moltes, pero és que el tema de la fi
nan¡;ació és eomplex i és bo que avui sigui quan debatem 
i aprovem a no el que afecta la nostra finan¡;ació. 

Quins són els quatre tipus de problemes que presentam 
a les 16 propostes de resolució? En primer !loe, dues consta
tacions cIares. La primera és de l'incompliment per part de 
I'Estat del nostre Estatut d'Autonomia i coneretament I'arti
cIe 61, que per a nosaltres és la base real i definitiva per im
pugnar el sistema de finan¡;ació pel que afecta Balears. Una 
segona constatació és ideologica, és política en els termes més 
generics, i és aclarir d'una vegada per totes que si no hi ha 
finan~ació no hi ha autonomia política, si no hi ha autono
mia política, difícilment es pot treballar en el marc de les 
Autonomies. En conseqüencia, nosaltres, nacionalistes d'es
querra, pensam que hem de saber lligar finan~aeió i autono
mia política, ho definim i definim un poe més la necessitat 
i la urgencia de la reforma del nostre Estatut igual que la 
reforma de la finan¡;ació. No podem fer dos debats, sinó que 
és un únic debat si parlam seriosament. si parlam amb pro
funditat del tema. 

El segon gran bloc de temes és el bloc que es dirigeix 
al Govern de l'Estat Espanyol, és a dir, laveu d'aquest Parla
ment, lacveu de l'esquerra nacionalista enfront d'una serie de 
problemes que nosaltres consideram que existeixen a l'Estat 
Espanyol respecte de la nostra finan¡;ació i, perque no dir-



1104 DlARI DE SESSIONS / Núm. 30/1 / 18 de maig del 1988 

ho?, a la finan¡;:ació de totes les A-utonomies de l'Estat, a ex
cepció de la basca i la de Navarra. Hem de dir que en aquests 
moments moltes de les reivindicacions que s'han plantejat al 
Debat de la Finan¡;:ació nosaltres les compartim; altres as
pectes, no, potser l'estil a vegades no l'haguem compartit, pero 
sí creim que hi ha tot un conjunt de qüestions a plantejar, 
i si no, ja em diran vostes com és possible que e1s ConseIls 
Insulars siguin ben finan¡;:ats si no es té en compte el trans
vassament d'ITE a IVA i sense haver negociat, i que no hi 
hagi una participació per part deIs Consells lnsulars de l'IVA 
d'una manera directa. Com és possible haver admes nous jocs 
com la Loteria Primitiva, travesses hipiques, etc., i no haver 
negociat o exigit la part corresponent a les IlIes Balears 
d'aquests jocs nous que s'implanten cada dia. Nosaltres no 
estam per a nous jocs posats per la Comunitat Autonoma, 
d'atzar o del que sigui, pero si estam per reclamar la quota 
del que juguen les persones de les Illes Balears a totes les 
loteries, jocs, etc., que es van implantant. Estam per poder 
presentar convenis, propostes de convenis per al tema de l'atur, 
per al tema del trebaIl submergit, per als temes deis joves 
que no tenen la seva primera feina . Estam també per sol·li
citar una cosa que és de sentit comú, que el pla de viven des 
protegides no es paralitzi a les Illes Balears pel fet que hi 
ha una proposta del Govern de les Illes davant el Govern 
de l'Estat d'anticonstitucionalitat. Nosaltres creim correcte que 
continui' el pla de vivendes protegides, si bé el recurs aquest 
s'ha de resoldre un dia o I'altre. 

No hem volgut ser aliens tampoc a alguns problemes 
que el Govern- de TEstat té dins la seva estructura i és una 
estructura que nosaltres pensam que és profundament anti
constitucional, i és quan pensam que no ha desenvolupat la 
Constitució en els aspectes més progressistes que té. Ens re
ferim, per exemple, a les inversions públiques -nosaltres 
creim que les Comunitats Autonomes n'han de formar part-, 
ens referim a tot el nivell de Comunitat Economica Euro
pea, nosaltres creim que les Comunitats Autonomes han de 
tenir una veu possible davant els organismes comunitaris i 
aquesta veu possible davant els organismes comunitaris ha 
de ser a través de l'Estat, com marca la legislació, pero l'Es
tat ha de fer possible, el Govcrn Central, que les Comunitats 
Autonomes puguin ser presents i reals davant el FEDER, da
vant el Fons Social Europeu, davant totes les institucions eufO
pees, i creim que en definitiva hi ha hagut unes contradic
cions del Govern de I'Estat respecte del que hauria de ser 
el desenvolupament correcte de la Constitució de I'Estat i el 
desenvolupament correcte de les lleis i normatives de l'Euro
pa Comunitaria. Nosaltres creim que no es pot actuar dins 
l'Europa Comunitaria partint de la base d'un Estat Nacio
nal fortament centralitzat i en canvi després tenir un Estat 
de les Autonomies i pretendre, a més,"uns aspectes federalit
zants d'aquest Estat de les Autonomies. Aquestes contradic
cions són massa gros ses i, en conseqüencia, s'ha d'abordar 
també el doble joc polític Govern de I'Estat-Comunitat Eco
nomica Europea, que és el tercer gran nivell que el nostre 
Grup avui capvespre vol definir, perque la finan¡;:ació, avui 
per avui, no només és del Govern de I'Estat sinó que també 
passa per la Comunitat Economica Europea. 

També hem volgut definir un quart nivel! d'actuacions 
que nosaltres sí que creim que les ha de fer en aquest cas 
el Govern de la Comunitat Autonoma, és a dir, aquest debat 
no només pot ser un debat reivindicatiu davant I'Estat, com 
pot ser que avui matí hagi paregut en qualque intervenció, 

sinó que també ha de ser un debat interioritzat a les III 
Balears. Per aixo al l10stre Govern li hem d'exigir una bo: 
gestió en cada moment, pero també li hem d'exigir una seri: 
de projecte polític m It clars per millorar la nostra fi
nan¡;:ació. 

Hem volgut incloure un punt d'estricte compliment de 
la legalitat, que és sobre la Llei de Mesures del Foment del 
Patrimoni Historic de les Illes Balears, lIei aprovada a la pas
sada Legislatura i que no es compleix, per aixo els deim que 
molt aviat, en un mes, el Govern actui al respecte i faci ac
tuar el Govern Central, que també té responsabilitats sobre 
la Llei de Mesures del Foment del Patrimoni Historie de les 
Balears. 

Hem volgut també recollir en una pro posta, la n? 16 
un petit debat entre el Conseller d'Econornia, Hisenda i Pres~ 
suposts i el Portaveu, avui, del PSM-EEM, i és la necessitat 
que el Govern cada temporada, cada moment que vulgui, 
pero també obligant-lo que ens presenti a debat al Parlament 
quins són els projectes d'actuació per cobrir deficits socials 
i infrastructura, és a dir, volem que aquest Parlament sapi
ga, que sapiga tota la població de les IlIes Baleafs quins són 
els problemes, quin és el diagnostic que fa el Govern, que 
és el que s'ha de fer, qui ho ha de fer, com s'ha d'inspeccio
nar i en definitiva veure els fruits reals i concrets d'aquesta 
Autonomia. 

Pero també hem d'abordar un deis greus problemes pen
dents en aquestes illes, i és la desigualtat que existeix entre 
uns municipis i uns altfes, i aixo en aquest Parlament ho hem 
dit tots els Grups Parlamentaris i a la campanya electoral 
ho deiem tots i és als programes, i és el problema de no te
nir un fons de cooperació local o intermunicipal. Que volem 
dir amb aixo? Volem dir que els 1I0cs que són menys desen
volupats dins les nostres illes, aquests 1I0cs puguin tenir uns 
programes de desenvolupament, una solidaritat a partir de 
la riquesa generada en el conjunt de les Balears; volem dir 
també que es tracta de fer possibles els ideals establerts a 
l'Estatut i a la mateixa Constitució i a la mateixa Democra
cia, que és una igualtat de l'individu pero també del territo
ri, almenys en els aspectes basics. Es, en definitiva, poder 
acostar els serveis a tots els ciutadans, i no coneixem altra 
manera política de fer-ho que no sigui a través de la creació 
per llei deis fons de cooperació local o intermunicipal. Es 
una lIei que haguéssim pogut presentar nosaltres com a pro
posició de llei, és una llei que tal vegada s'hagués pogut fer 
en Ponencia, pero pensam que avui és un dia ben oportú 
per aprovar-ho i que el Govern ens ho dugui com a Projecte 
de Llei. 

1 per acabar, tres mesures que pensam que no es pot 
parlar seriosament d'un finan¡;:ament rigorós de la nostra 
Autonomia si no les abordam decisivament. Són tres mesu
res de coresponsabilitat fiscal. Nosaltres creim que la fiscali
tat a tot l'Estat i a les llles Balears és elevada, nosaltres mai 
no proposaríem o mai no proposam en aquesta cojuntura 
uns nous imposts a tota la població. pero sí proposam tres 
tipus de figura impositiva, tres tipus de tributació directa i 
concreta, pero que afecten uns grups socials determinats, que 
afecten en definitiva les plus-values, que afecten en definiti
va a saber combinar creixement turístic, creixement d'urba
nitzacions, creixement en definitiva de riquesa en uns sectors 
socials determinats i que d'aquesta riquesa ens puguem be
neficiar, se'n pugui beneficiar tota la població i fonamental
ment les classes populars. Per aixo volem incloure tres figu-

-
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de finan¡;:aci6 direcla j amb responsabililat directa per a 
resuest Govern. Una, I'impost turístic, com a al tres Bstats 
aq . B l ' . . Europeus, crelm que a a ears es ~ec~ssan que es pos~ aquesl 
inlpost. Segon, una mesura que SigUI un gravamen flXat per 

una única vegada sobre l'increl11ent del valor ob engut pels 
~otjaments turístics, botelers i extrahotelers, en definitiva. so
bre les plu -vitlues. reguill que UI a patronal lúcida, una pa
tronal avaw;ada i democratica no tendria problemes 
d'admetre-ho, nosaltres som conscients que aquesta propos
ta n? 13 pot topar amb els interessos de certs sectors de la 
gran patronal, pero pensam que ho comprendran, ho adme
tran, perque amb aquests doblers els serveis millorarien en 
els mateixos sectors on es mou aquesta mateixa patronal, i 
no ho dubtem, els treballadors del sector Serveis, que estan 
a vegades molt poc preparats professionalment i que a vega
des tenen un atur que augmenta, es veurien directament be
neficiats per aquesta mesura. 

l també hem volgut dur aquÍ una figura impositiva nova 
a l'Europa Occidental que ja funciona fa estona a qualque 
Estat, com a I'Estat Frances, i és precisament un gravamen 
sobre les obres de nova construcció als municipis turístics, 
amb exclusió del case urba tradicional. Amb aquesta mesura 
pretenem per una banda millorar la finan~ació de la nostra 
Autonomia, pero per altra banda pretenem que ja que hi ha 
tanta construcció, tanta destrossa del medi ambient en defi
nitiva, pensam que és bo que hi hagi una contrapartida, i 
la contrapartida seria mili orar la nostra finan<;ació autono
mica i d'aquesta manera flroporcionar uns efectes positius a 
la majoria de població. 

Pensam que aquestes 16 alternatives treballades, medi
tades, d'algunes de les quals ja havÍem parlat a vegades en 
aquest Parlament, pero que mai no s'havien concretat, cer
tament ajudarien a una millor finan<;ació i reaIment a co
men~ar a solventar els problemes d'infrastructura, problemes 
socials d'aquestes illes, i a poder abordar seriosament la so
lidaritat amb tots els pobles i paisos de l'Estar Espanyol i 
del món. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Por

taveu Sr. Miquel Pasqual. 

EL SR. PASQUAL l AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Les propostes del PSM-EEM són en general molt posi

ti ves, les trobam bastant ben treballades, en principi, i aixo 
fa que nosaltres anunciem el vot favorable a la gran majo
ria. En primer lloc hem de dir que efectivament s'ha de com
pI ir l'article 61 i que sabe m que el sistema de finan<;amenr 
no compleix aquest article de l'Estatut d'Autonomia i tam
poc la LOFCA, per consegüent I'otarem favorablement. 

Respecte de la proposta n? 2, que també la votarem, no 
tenim res a dir, i sí a la n? 3, que pregaríem hi hagués un 
canvi de redacció per millorar, no és que estigui malament. 
També hem observat el mateix respecte d'una altra proposi
ció, que em pareix que és d'AP-PL. Parla concretament que 
se sol·liciti al Govern Central la revisió de I'actual sistema 
de final1~ació per complir el precepte constitucional de sufi
ciéncia financera; jo els pregaria que el canviassin per «auto
nomia financera», perque el concepte de suficiencia finance
ra també és aplicable a les corporacions locals i té un 

... -

contengut més baix que el d'autonomia financera, ja que 
I'autonomia vol dir que també hi ha possibilitats de posar 
imposts, etc., etc. 

Sense entrar en detall de totes i cada una de les pro pos
tes de resolució sí voldria dir que felicitam al Grup Parla
mentari CDS i el Grup Parlamentari PSM-EEM perque amb
dós Grups presenten dues propostes de resolució que reaIment 
creim que era absolutament necessari presentar aquí i que 
nosaItres lamentam no haver-ho fet, sincerament, i ens refe
rim al conveni sobre vivendes. Pensam que és senzillament 
imrresentable que perque es fa un recur~ d'inconstitucionali
tat respecte d'un determinat decret, ens neguin el conveni de 
vivendes; alXÓ és un vendaval antidelllocratic, senzillament. 
(RialIes) 

Respecte de la Proposta de Resolució n? 8, hem de dir 
que és molt semblant a la que presentam nosaltres respecte 
del nivell mínim de serveis, els termes són una mica dife
rents, el contingut és el mateix, es podria explicar que na tu
ralment hi pot haver mesures legislatives i mesures legislati
ves, com dei m nosaltres a la Proposta de Resolució, pero ens 
és igual una o l'altra. 

Respecte del Fons de Cooperació Local-lntermunicipal, 
creim que fa falta que es posi en marxa, bé, ja es fa, pero 
que consti expressament sobretot a la Llei de Pressuposts unes 
certes inversions, que vagin a municipis com Campos, que 
sabem que ha estat castigat perque no s'ha pogut desenvolu
par turísticament, i altres. Aleshores ens sembla bé aquest 
aSflecte. 

Respecte deis imposts votarem que no per moltes de 
raons, pero només en diré una: mentre no tenguem una fi
nan~ació <l:9ient, nosaltres pensam que no s'han de posar im
posts, perque sinó, donam armes al Govern Central perque 
ens negui aquesta finan<;ació, entre altres coses. 

Res més, Sr. President; moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Per part del Grup Parlamentari CDS té 

la paraula el Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Molt breument per fixar la posició del nostre Grup en 

relació a les propostes de resolució del Grup Parlamentari 
PSM-EEM. 

Al primer punt és evident que manifestar I'incompliment 
de I'article 61 de l'Estatut d'Autonomia que s'ha produit és 
la constatació banal d'un fet, evidentment, i nosaltres li do
narem suport perque efectivament és aixÍ. 

També donarem el nostre suport al segon punt, encara 
que entenem que pro postes en aquest sentit n'hi ha diverses 
practicament coincidents. Tal vegada proposaria, per evitar 
una enutjosa reiteració deis mateixos conceptes dits amb di
ferents paraules, cercar una nova redacció i fer un sol pro
nunciament del Parlament sobre un tema com el de la sufi
ciencia financera, perque d'alguna manera tres o quatre 
propostes, si no record malament, deis distints Grups ParIa
mentaris van en el mateix sentit i tal vegada valdria la pena 
intentar un acostament. 

El punt n? 4, en relació amb els convenis específics, en 
flI'inciri em pareix un bon plantejament, pero demanar el de
bat previ a l'aprovació del Parlament em sembla un tramit 
una mica enutJos, és a dir, JO cree que cls convenis són con-
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venis entre dues administracions que el Parlament natural
ment té el dret de fiscalitzar-los i de demanar-los informa
ció, pero em pareix excessiu demanar un previ debat i 
arpovació del Parlament, o sigui que en principi ens resevam 
el nostre vot en aquest sentit, encara que estam d'acord amb 
el fons. 

Punt n~ 5 sobre participació en el guany de la Loteria 
Primitiva i el n~ 6 en relació al tema de l'IVA, evidentment 
aixo s'ha de resoldre, s'ha de resoldre la manca de financ;:a
ment especialment que han tengut els Consells Insulars com 
a conseqüencia de la supressió de l'ITE. Hi ha problemes 
tecnics per la qüestió de I'IVA, pero ai",í com és redactada 
la Proposta de Resolució ens sembla acceptable perque parla 
d'establir legislativament una participaclo suficH:nt i clara; aixo 
és perfectament possible, per tant donarem suport a aques
tes propostes. 

Quant al n~ 7, sincerament coincidim en el fons, per
que a més hem presentat un a resolució que diu exactament 
el mateix, pero ens pareix que la nostra és millol~ fins i tot jo 
dma que una mICa mes radical. Ln pnnClpl, doncs, 16glca
ment mantenim la nostra independentment que puguem as
seure'ns i cercar una redacció comuna que scmbla que altres 
Grups Parlamentaris hi donaran supon segons ha anunciat 
ja UM. 

Al punt n ~ 8 també li donarem suport o 
El 9, la veritat és que jo entenc que el Comite d'lnver

sions Públiques, si la meya informació no és incorrecta, és 
un organ del Govern i per tant, com a organ del Govern no 
em sembla que sigui el lloc escaient per demanar una entra
da a les Comunitats Autonomes; seria una cosa semblant a 
dir que les Comunitats Autonomes siguin presents als Con
sells de Ministres o demanar que els Ajuntaments i els Con
sells Insulars tenguin entrada als Consells de Govern o al Co
mité d'Inversions Públiques que té el Consell de Govern de 
la Comunitat Autonoma, que en té un. Em pareix que són 
organs de caracler estrictamenl executiu com a organs de l'Ad
ministració de l'Estat i per tant sembla dubtós que existint 
uns al tres camins de participació de les Comunitats Autono
mes es demani una entrada a un organ de I'Administració. 
Per tant, en principi, a aquesta proposta no li donariem 
suporto 

La n~ 10 sobre la representació de les Comunitats a tra
vés de la representació estatal de les Comunitats Economi
ques Europees, evidentment hi estam d'acord i li donarem 
suport. 

Ens abstendrem a la n~ 11 i ens hi abstendrem per una 
raó, perque nosaltres estam d'acord en la constitució d'un 
fons de compensació municipal i més amb aquestes finali
tats. Jo vull recordar que al Debat d'Ordenació del Territori 
les nostres propostes de resolució anaven totes en aquest sen
tit, en un sentit d'acció compensadora per part del Govern 
de la Comunitat autonoma i molt especialment contemplat 
aquest aspecte deis municipis que hagin tengut cura del seu 
patrimoni natural. El que passa és que en aquests moments 
tenim una Llei de Consells lnsulars en tramitació que preveu 
la creació d'un fons de compensació interinsular. A mi em 
rareix que crear un instrument com el Fons de Cooperació 
Local i Municipal sense disposar de l'instrument del fons de 
cooperació intennsu1ar pOl produir algun tipus de distorsió. 
Jo crec que aquests mecanismes, fons de compensació inter
territorial, Feders, Feogas, o sigui els fons estructurals euro
peus, i els fons de compensació interinsulars, locals i comar-

cals han d'estar coord inats, perque logicament si no es poa 
produir une distor ion i uns de viament molt i:u.pona:

n 

obre eJs IIns prelesos. En conseqüencia, em pareix que s'h 15 

ria de Lenír la prudencia suficient per veure el funcioname
au

-
en el noslIi ca. del fon interinsular, aban s de paren m~ 
po iblemenl aqueSl fons, independemmem que a través del 
debat pressupostari ja s'instrumentin les línies cap a la terri
torialització de les inversions i que es tenguin en compte els 
criteris compensadors tal com aquest Parlament ja li ha 
demanat. 

Quant a les 12, 13 i 14, la sol· licitud de creació de nous 
imposts, nosaltres logicament ens decantam més per la nos
tra fórmula, entre altres coses perque jo crec que aixo sí que 
són instruments que han de venir, han de néixer, han de ser 
proposats pel Govern. Nosaltres presentam una proposta de 
resolució que diu: «El Govern de la Comunitat Autonoma 
instrumentara durant l'any 1988 les mesures fiscals Oportu
nes per tal que al pressupost de la CAIB per al 1989 no re
quereixi de l'endeutament per obtenir el seu equilibri i per 
fer front a les des peses». Aixo és un tema de que ja n'hem 
parlat prou, se n'ha parlat en aquesta Cambra, crec que és 
necessari i d'alguna manera el Govern ha adquiril el com
promís des d'aquesta tribuna, des d'aquest PIe, d'instrumen
tar algun tipus de mesures, ha parlat d'imposts, crec que la 
iniciativa és del Govern, que pertany al Govern i és el Go
vern qui ens ha d'enviar -i nosaltres li demanam que 
enguany- les mesures fiscals oportunes. Per tant, en princi
pi, encara que estam d'acord en la filosofia, ens abstendrem 
err aquests punts per eSRerar les iniciatives governamentals 
en aquest sentit. 

Votarem afirmativament la pro posta n~ 15, perque logi
cament és el compliment d'una legislació vigent i a més ben 
necessari que es compleixi, hi coincidim. 1 en relació a la 
n~ 16, jo crec que vostes parlen, quan demanen que es faci 
un debat anual sobre els projectes d'actuació del Govern de 
la Comunitat Autonoma per pal·liar deficits social s i d'in
frastructura, parlen del Debat Pressupostari, i el Debat Pres
supostari és el que ha de contemplar aquest tipus d'accions 
i per tant a mi em pareixeria una redundancia innecessaria. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA té la pa

raula el Diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La veritat és que jo i el meu Grup créiem davant un 

Debat sobre Financ;:ació de la Comunitat Autonoma í tant 
pel debat com per les resolucions la veritat és que creim que 
som davant un debat de política general, de política econo
mica general, no de política financera. 

Entrant ja directament a les propostes que ens fa el Grup 
Parlamentari PSM-EEM, comenc;:arem per la primera, que 
creim que té molt més importancia, quant a la seva formu
lació del que pareix que li han donat per aquí. Primer de
clara un incompliment. Un incompliment en quin sentit? ln
compliment en quin sentit? lncompliment total, parcial, en 
un 10070, en un 30, en un 40? Quines raons dóna, és a dir, 
quina formulació té l'article 61 de l'Estatut? Parla d'insulari
tat, d'especialització, d'estacionalitat. Insularitat, és contclll-

-
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da pé 0 rnalan;enl, pero ,éS contemp!~da, no~i ?a cap 
P~t ' Ju un i njngu no pol dlr que 'hagl Incoml [jt' es con
d!l , e ada, bé ° malamenl. Es un tema a discutir en tol e ls 
I~tes i és contemplada per a aquí i pel' a anaries, pOLser 

:mor ,o pitjor pe~? és ;onlemp,lada. 9ue és 1'~sp.eciaJ!~~ 
'ó1 cespecialitzaClo de l cconomla? Quma especlall lza 10 te 
~a1~s? Turística, Menorca no, Eivissa sí, Aslúries una al

o el País Base, etc. Els temes quan es parla de principis 
Ira, l' b d' enerals ° de concepte amp 15 a [ractes, Ir que es con-
~emplen ° no és enlrar dins una e pccic de mar mol! Hefi -

ÓS on no elS P LS afferl'ar enlloe, perque realment d'estacio
~alitat en té quasi tot l'Estat Espanyol i si en té un més i 
e1s altres menys, nosaltres en tenim, Malaga en té moltíssi
ma, Benidorm ni en parlem, Catalunya en té, Menorca en 
té poca, Eivissa en té molta més que Mallorca. Els concep
tes abstracte, són, com a tals conceptes abstractes, de molt 
difícil quantificació, i entrar per aquests camins ja deiem avui 
matí que aixo són uns camins que no duen absolutament 
enlloc, són camins absolutament segats de cara a una nego
ciació seriosa per obtenir, que és el que intentam tots, una 
majar financ;:ació de les Comunilats Autonomes. Es evident 
que si el que es pretén és, com sempre el cop cap a més 
amunt, doncs perfectament hi cap aixó i el que vulguin, pero 
J'objectiu 16gic que hauria de pretendre qualsevol Diputat pa
triota -per tornar les paraules al Sr. Conseller- que sigui 
en aquesta Camba, seria obtenir la millor financ;:ació possi
ble per a la Comunitat Aut6noma, no la reivindicació cons
tan!, que no du enl10c quan no és 16gica, d'aquest Parlament 

- o d'aquest Govern o d~quests Grups Parlamentaris, els que 
siguin, de cara al Govern de I'Estat, que en principi haurien 
de partir que no és un enemic natural, sinó que és un col· la
borador natural. 

La segona diu una cosa que no és ver, i per tant la vo
tarem en contra. No és ver que la finanpció condicionada 
sigui superior a la finanyació incondicionada, en aquests mo
ments, per6 ni de molt. Des del sistema definitiu aix6 ha 
desaparegut d'una forma quasi absoluta. Financ;:ació condi
cionada, hi ha el Fons de Compensació Interterritorial, el 
750/0, i les transferencies que són condicionades perque ho 
han de ser, la gran nomina si no és condicionada ja em di
ran com ha de ser, i aix6 és gran volum de financ;:ació condi
cionada; per tant no és ver, i per tant tampoc no hi estam 
d'acord . 

El tercer és una altra declaració, la suficiencia finance
ra. En absolut el que deia el Sr. Pasqual, els principis de su
ficiencia financera, per6 obliden els senyors del Grup Parla
mentari PSM-EEM que, com dei a jo avui matí, hi ha quatre 
principis fonamentals, un, el de suficiencia, un altre, el de 
la solidaritat, un altre, t::l de I'equilibri econ6mic, i l'altre, el 
de desigualtat de tractament, aixo ho obliden. Nosaltres se
ríem partidaris que es complissin equilibradament tots els 
principis, no només un. 

Nosaltres creim que els convenis per a plans d'ocupació 
de joventut i reduir el nivell d'atur estan molt bé, no tenim 
cap inconvenient en el tema de convenis. 

El tema de la Loteria Primitiva, joc i tot aixo, en prin
cipi no som molt partidaris nosaltres de basar tot el sistema 
d'increment d'ingressos en el joc, no en som massa partida
riso De totes maneres, aix6 és un tema que és pendent d'un 
plet davant el Tribunal Constitucional, creim que és avanc;:ar 
molt en aquests moments -i el Sr. Gilet si fos aquí ens po
dria ampliar molt aquest tcma-, és avanc;:ar moltíssim de-

-

manar que un ingrés indiscriminat o globalitzat de I'Estat 
es fes a trossets petits, perque després seria molt difícil saber 
cap on ha d'anar cada tros. En aixo no estarem d'acord. 

Al 6, ja que passavem per aquí, hi inclourem el tema 
deIs Consells Insulars i de l'IVA. Té a veure igual que té a 
veure tot el sistema economico-financer de ConselIs i d'Ad
juntaments; m'estranya que no s'hagi parlat, amb aquest es
perit, de la Llei de Finanyació d'Hisendes Locals, és estrany, 
I'han oblidada, parla deIs ConselIs, també és important la 
Llei de Financ;:acio d'Hisendes Locals. Nosaltres creim que 
en aquest moment s'estudia una lIei i amb caracter molt ur
gent, una Llei de Financ;:ació d'Hisende, Locals, i parlar que 
hagi de ser I'IVA o un altre tipus d'ingrés per als Consells 
el que vagi als ConselIs i Diputaciom ens pareix exactament 
un cant al cel que no té cap utilitat ni tampoc inutilitat. No 
és absolutament res seriós parlar en aquest moment que si
gui IVA. Per que? Perque I'IVA ha substitutt I'ITE? Per aix6 
només? La Llei d'Hisendes Locals que defineixi quina és la 
finanyació de les hisendes locals i no posem IVA, ITES o 
Sucessions o Renda, que té més? 

El n? 8, creim que la nostra proposta n? 1 és molt més 
seriosa i molt més precisa en el sentit que primer hem de 
saber quines són les deficiencies infrastructurals per després 
poder acudir al Senat per poder discutir la Llei de Servicis 
Mínims. Ara, que avui per avui se sol·liciti del Govern Cen
tral - per que no de l'Estat o de la Nació?- que garanteixi 
un nivell mÍnim de prestacions, quin és aquest nivell mínim? 
Com es defineix? Ha saben vostes? Ho sap qualcú d'aquest 
Parlament? Ho sap el Govern de la Comunitat Aut6noma? 
Declaracions d'aquest tipus no són operatives, i nosaltres no 
hi estarem d'acord. Primer que eS faci un estudi de carencies 
d'infrastructura, com deim nosaltres a la proposició n? 1, i 
després que es pugui discutir quins són els nivells de servicis 
mínims per anar a la lIei . 

El tema del Comite d'Inversions Públiques l'ha explicat 
la mar de bé el Sr. Quetglas, no importa entrar-hi, i en un 
mateix sentit, parlan! d'organismes de la Comunitat Auto
noma hi ha organismes Lle la LUlIluniLat Autonoma on les 
Comunitats Aut6nomes tenen representació, almenys a nivell 
d'institució i de dialeg i col·laboració. En aquests és l6gic; 
a les altres, la Comunitat Autonoma és un acord de paisos, 
com tots vostes saben, i aquest nivell de representació de Co
munitats Autonomes s'ha canalitzat per un parelI de 1I0cs, 
no han de ser tots; no hauria, en el Consell de Govem de 
la Comunitat Aut6noma, no hi hauria de ser, per tant no
saltres no hi podem estar d'acord. Pels canal s que hi ha en 
aquests moments i pels que s'amplün en el futur, bé, vostes 
mirin Alemanya on eIs estats federats no tenen cap tipus de 
reivindicació d'aquesta classe, van a aquelles formes de re
presentació establertes, van alla igual que les nostres Comu
nitats Autonomes. 

Altra vegada tomam passar per aquí i cream un fons 
de cooperació local intermunicipal. Avui matÍ el Conseller 
ens deia: Ni un duro al Conse1J mentre no tenguem molts 
més doblers. Sr. Conseller, ens diu ara voste també ni un duro 
a la cooperació municipal. De totes maneres creim que aix6 
és una obligació deIs ConselIs Insulars, la cooperació muni
cipal, per tant nosaltres tampoc no hi estarem d'acord. Quan 
la Llei de Consells sigui creada, sigui promulgada, quan co
menci a marxar aquesta Llei de Consells, quan les discus
sions que ara tenim aquí -financ;:ació, Estat, Comunitats 
Autónomes- es reprodueixin i es canviln tots els arguments 
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d'una part, sobre tot de la part del Govern, després podrem 
entrar en la Llei de Fons de Cooperació, d'aixo, n'estam se
gurs perque ho veim, les discussions hi són. 

El tema deIs imposts, proposicions 12, 13 i 14. Nosal
tres no estam d'acord amb aixo. Perque? Molt clar, no po
dem anar en contra deIs nostres propis actes. Aquest Parla
ment va acordar crear una comissió perque estudias noves 
fonts de finaw;ació de la Comurutat Autonoma, especialment 
els imposts. Que aquesta comissió es reuneixi, que el Govern 
-cosa que no ha fet- ens presenti tots els estudis que sa
bem que té sobre aquest tema i que la Ponencia i la Comis
sió estudiin aixó, i si és necessari crear un impost turístic, 
es crea un impost turístic, o un gravamen sobre els allotja
ments turístics, X, el que sigui, el que no podem dir seriosa
ment és que es crel aquest impost, aquest impost i aquest 
impost en un debat d'aquesta categoria. Aixo, crear un im
post, té implicacions de moltíssim abast, des del tipus de re
captació, la rendibilitat entre recaptació i ingressos prevists, 
la incidencia que té damunt altres sectors economics; no es 
pot dir que es crei' un impost ja d'aquí a tres mesos, creim 
que no és serió s i no ho aprovarem. 

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ 
Un any 

Aprofitant que parlavem de doblers, t'ambé hem ' I 
cat 1 1 oJo de la Llci de Palrimoni. Tenim una rCSOlució

CO 
·10-

vada. hi ha una lIei. enzillament que la compleixin' apro_ 
dia no ti hem de dir al Govern: scnyors, compleix.in ia ~~~ 
ho podrem demanar per pregunta, el Grup Parlamento .. ' 
\'ha feta, quines inversíons ha fet sobre Patrimoni i n~n 1 ~ 
n'han ret el que farcm sera dur Ulla interpel·lació en aq 51 

Parlamcnt. UCSt 

1 ja acabo. om a dar~era ca a eSlaríem d'acord que 
una vegada fets lOts el. es(ud¡ ' que nosaltrcs proposam, s'e . 
t udi'i, bé vía Pre 'suposts via Memoria, com s'ha actu: 
quant a les delicien.cies eSlruclurals i d'ilJfrali truclura de I~ 

omunilat Autonoma. rcim que hem sortit bastant del De-

bat de Finan<;ació, creim que anava per una altra banda, pero 
aixo és la realitat, aquí som i al final haurem de votar el 
que cadascú cregui que corres pon a aquest debat. 

Gracies. 

(Continuará) 

Sis mesos ................... ......... . ......... ..... ........ . ....... . . . . , .... .. . ... . 

2.000,- pessetes 
1.000,- pessetes 

SOO,- pessetes 
100,- pessetes 

Tres meso s ................. ......... . ................................. . ........... . 
Preu de l'exemplar ......... . . .......... . .......... ... .... .. ... .. . . . . .... . ... ... . ... . . 

Redacció i Administració 
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
CI Palau Reial, 16 
PALMA DE MALLDRCA 
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