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

el Portaveu Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ IORTEA: 
Sí, gracias Sr. Presidente. 
Bien, nosotros vamos a apoyar también un importante 

número de propuestas de resolución presentadas por el Gru
po Parlamentario del PSM. Las vamos a apoyar casi todas 
salvo las del vendaval impositivo, las del vendaval fiscal, pero 
para empezar por el principio yo quería, aunque los argu
mentos están ya reiteradamente expuestos y voy a ser muy 
breve, sí señalar algunos puntos. 

Nosotros sí creemos que el artículo 61 del Estatuto pue
de tener una traducción evidente y debe tenerla además. Esta 
mañana hablábamos de que las fórmulas, en definitiva, lo 
que traducen es una voluntad política, y nosotros desde lue
go tenemos la voluntad política contenida en el Estatuto al 
hablar de insularidad, de especialización y de variaciones es
tacionales. Si otras Comunidades también las tienen, tam
bién están en el derecho lógico, y nosotros no se lo discuti
mos de reclamar por ello. 

En cuanto al principio de suficiencia financiera, creo que 
está suficientemente recogido y discutido esta mañana. Esta
mos, desde luego, con esa propuesta también. Estamos con 
la cuarta, la posibilidad de que se hagan una serie de conve
nios específicos en materia de juventud, de reducir el nivel 
de paro y de luchar contra el trabajo sumergido. Respecto 
de las demás, entre la 5 y la 10 son toda una serie de propo
siciones que también creo que están ya suficientemente de
batidas. Aquí se puede argumentar, y algún portavoz ha ar
gumentado que pueden ser deseos que sean de difícil 
traducción práctica en los que no se nos haga un excesivo 
caso, pero yo creo que de todas maneras esos deseos deben 
quedar plasmados y tienen que ser perfectamente claros, y 
además a mí me gustaría que aún en el supuesto, en el peor 
de los supuestos, en el supuesto más pesimista, en el que des
de luego nosotros no nos ponemos porque estamos seguros 
que a base de insistencia, como decíamos esta mañana, y 
d~ firmeza, las tesis acabarán entendiéndose y aceptándose, 
como digo, pues, creo que si todos apoyáramos este tipo de 
tesis, los resultados acabarían siendo favorables. 

Debo destacar aquí, aunque ya lo ha hecho el Portavoz 
de UM, debo destacar también y agradecer el apoyo del PSM
EEM al tema de instar al Gobierno Central para que se lleve 
a cabo el convenio sobre viviendas de protección oficial, tema 
que desde luego es absolutamente asombroso, yo no lo pue
do calificar de otra manera, y al que ya me referí con moti
vo del Debate sobre la Ordenación del Territorio. 

En cuanto a la propuesta n~ 11, también quiero agrade
cérsela al PSM-EEM porque viene a coincidir claramente con 
la que los representantes de AP-PL, ambos además por se
parado, pero coincidiendo plenamente en el tema, han pro
puesto en Menorca muy recientemente con motivo de la cé
lebre controversia que en esa isla hay sobre un posible pacto 
urbanístico. Viene a recoger perfectamente lo que los dos par
tidos que yo represento en este Grupo han sostenido en Me
norca y que desde luego nosotros sostenemos en el ámbito 
de todas las Islas. Se ha hecho una alusión, y yo desde lue
go en su momento no oí al Conseller de Economía y Ha
cienda diciendo o negándose o no estando dispuesto a dotar 
ese fondo de cooperación local intermunicipal, pero a pesar 

de no oirle yo puedo garantizar y a egurar, estoy total 
sol.utamente seguro que con una financiación adec ~ ah. 
Conseller de Economía y Hacienda, tomo no Puede ua a el 

, d' d ser me. 
110S, estara Jspuesto a atar y apoyar ese fondo qu . . 
to, desde el punto de vista de los dos partidos que re~ InsIS. 

to, no hay la menor duda sobre él y ello lo han puesto rese
b
n. 

I 
mre a mesa. 

Llegamos a la 12, 13, 14, que son el vendaval fiscal 
ve ndaval fi scal con el Que yo no pued e lar de acuerd~ u~ 
en el fondo ni en la forma. Comprenderán que no esté ~ 
acuerdo en el fondo por una cue tión ideológica, compren_ 
d.erán que no esté en ab o lu to.de acuerdo con que el mejor 
slstema sea empezar a poner unpUe5LOs. He dicho sin em
bargo esta mañana y sostengo que quizá esa es una de las 
vías en las que a lo mejor hay que acudir para financiar al
gunas cosas en esta Comunidad, pero desde luego a mi jui
cio con extraordinaria prudencia y yo diría que como mal 
menor, en ningún caso como primera fase o como primer 
planteamiento. Por otro lado he dicho que tampoco estoy 
de acuerdo con la forma porque la formulación es un poco 
extraña, es decir, por ejemplo se propone un gravamen sobre 
las obras de nueva construcción en los municipios turísticos 
ahí hay una enorme ambigüedad sobre qué municipios so~ 
turísticos y cuáles no y en qué medida son unos municipios 
más turísticos y otros menos, y después se habla incluso del 
casco urbano tradicional, no sé lo que es el casco urbano 
tradicional, la legislación del suelo no recoge eso, de manera 
que incluso el planteamiento forma.!, como digo, me parece 
incorrecta: En- la 13 se habla del incremento de valor obteni
do por los alojamientos turísticos, hoteleros y extrahotele
ros, ahí es nada hacer una valoración en estas islas del incre
mento, no sé en concepto de qué, que puedan tener todo 
tipo de a.!ojamientos turísticos, tendríamos que empezar a 
ponernos de acuerdo hasta en la terminología. 

y finalmente, la creación del impuesto turístico, yo creo 
que eso suena muy bien así dicho, impuesto turístico, pero 
yo creo que si hay que recaudar fondos especiales de nues
tros visitantes tiene que ser con una medida y con un estu
dio detenido, profundo y sistemático del tema, no creando 
un impuesto turístico que al parecer consistiría lisa y llana
mente en cobrar a todo visitante, y tendríamos que poner
nos de acuerdo también sobre qué clase de visitante, habría 
que separar claramente el turista del no turista, porque aquí 
viene mucha gente que no lo es y que sin embargo lo parece 
y a.! contrario. 

En cuanto a las dos últimas proposiciones, la n? 15 es 
una proposición que efectivamente de hecho se ajusta a la 
ley, lo que pasa es que yo me temo con respecto a esta pro
posición que sea un poco premat!lro pedir que el Gobierno 
nos dé cuenta de ella y conste que' a mí me parece muy bien 
que el Gobierno dé cuenta de algo de lo que tiene que dar, 
pero digo que me parece prematuro porque, por lo que sé 
y hasta donde yo sé, este 1,IOJo cultura.!, cuya ley se aprobó 
aquí creo que a últimos de la Legislatura pasada, y que re
cogía de a.!guna forma una cosa muy similar que hizo un 
gabinete de veo en el que Pío Cabanillas era entonces Mi
nistro de Cultura, y que puso el 1% cultura.!, que realmente 
me parece que llegó a desarrollarse muy poco en esta Co
munidad hay alguna obra con carga a ese 10J0 cultural, pero 
llegó a desarrollarse muy poco -y aquí, creo que este 1,1 rIfo 
-lo creo, no, puedo incluso decirlo con toda rotundidad
está contemplado en algunos proyectos de obra, lo que pasa 

" , 
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. e practicamente no ha habido tiempo ya de que eso 
¡~IJ~barroJJe. Por eso digo que me parece prematuro y que 
~ vVIílne dejarlo para más adelante. 
coI! ty p ada más. Muchas gracias Sr. Presidente. 

EL SR: pRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Serra, per dir el que ha de 

dir. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUE'TS: 
Gracies, Sr. President. Procurarem dir el que hem de dir 

en aquest torn de replica. 
Sr. Pasqual, nosaltres hem posat la qüestió de la sufi

ciencia financera perque ens pareix que és la terminologia 
constitucional i legal. Si anam equivocats, ens ho digui i can
viam per autonomia finan cera, pero ens pareix que és més 
rigorós suficiencia financera d'acord amb la normativa esta
blerta, valgui per explicar-ho. 

El tema deis imposts. Els imposts -i l'explicació ja no 
és només per a UM, és per a tots-, els imposts que pugui 
posar el Govern de la Comunitat Autonoma tenen dos prin
cipis ciars, un de coresponsabilitat fiscal i un altre de cercar 
doblers alla on n'hi ha. Voste ho ha dit aquest matí: n'hi 
ha a Madrid, a I'Estat, molt bé, nosaltres també volem pro
curar anar a cercar-n'hi per a finalitats socials, pero també 
n'hi ha en aquests sectors empresarials que hem comentat. 
Es bo d'avaluar, si es vol treballar, i pensam que, de fet, si 
hi hagués per part de la nostra Comunitat Autonoma una 
coresponsabilitaCfiscal i uns impost? en aquesta línia, nosal
tres pensam que el Govern de l'Estat hauria de comprendre 
d'una vegada per totes que la nostra Autonomia és molt so
lida, molt serios a, amb una base economica i social impor
tant, i en conseqüencia hauria d'amollar certes coses. Estam 
ben convenr;uts que és al revés de l'argument que voste ha 
dit, una altra cosa diferent és que cada Grup cregui que és 
més o manco oportú i que hi hagi molts d'interessos. 

Grup Parlamentari del CDS. Els voldriem dir unes co
ses molt senzilles, molt. Pareix que a vegades tenen por al 
debat parlamentari, vos tes. Nosaltres volem que si hi ha un 
problema d'atur, d'ocupació juvenil, de treball submergit, etc. 
abans de dur-ho a Madrid el Govern de la Comunitat ho 
passi un poc per aquí perque puguem opinar. Podem fer-ho 
rapidament, pero a nosaltres a vegades ens preocupa que els 
convenis que el Govern de la Comunitat vol negociar amb 
l'Estat no són convenis amb finalitats socials ciares i a vega
des creim que hi podríem aportar qualque cosa tots els Grups 
Parlamentaris, i en concret en el tema del treball estam una 
mica cansats de proposar coses i de no veure realitats. En 
conseqüencia, encara més hem volgut urgir el debat parla-
mentari. . 

La Comisió d'Inversions Públiques o el Comitf~ Estatal. 
Sí, és un organisme estatal, nosaltres comprenem perfecta
ment que és un problema greu del Govern de I'Estat, és un 
problema gros plantejar una transformació tan profunda a 
la seva filosofia, pero miri Sr. Quetglas, si un estat jacobí, 
COm l'actual en gran part, funcionas, probablement nosaltres 
no ens queixaríem tant, pero davant les deficiencies de l'Es
tat Central i centralista és quan deim hem de llevar estatalit
zació en el sentit de I'organització de l'Estat, i és en aquest 
sentit que nosaltres deim: Com és possible que el MOPU vul
gui fer els fars que vol fer a Balears?, per exemple. Quin sentit 
té invertir els milions que vol invertir el 88 a Balears? Quin 

comite estatal ha aprovat aixo? Qui són els cervellets que han 
decidit fer els fars que volen fer?, i voste ho coneix perque 
el tema l'hem dut ja a Comissió Parlamentaria i no es va 
aprovar, pero tothom va dir és una animalada, amb perdó 
de l'expressió, perque ho va dir gent de tots els sectors polí
tics repre~entats en aquesta Cambra. Aleshores és quan no
saltres deim és ben hora que s'arbitrin fórmules perque les 
Comunitats Autonomes puguin dir la seva, maldament siguin 
organismes del Govern Central. Si el Govern Central actuas 
correctament, no haguéssim dit aixo, nosaltres, perque co
neixem perfectament la normativa i som molt respectuosos. 
Es el mateix exemple de quan el Govern de la Comunitat 
va crear al seu moment la Comissió Mixta de Transferen
cies. Varem insistir que tots els partits polítics hi fossin re
presentats. Per que? Per col·laborar. Senzillament, aquesta 
és la filosofia. 

La Llei deis Consells Insulars, fins que sigui aprovada 
i en marxa no hem de fer el Fons de Cooperació Intermuni
cipal o Local. Els Consells Insulars existeixen, funcionen bé 
o malament, pero funcionen, pero nosaltres estam cansats 
de veure com es queixen els Presidents deis Consells Insulars 
d'Eivissa, de Mallorca, de Menorca no tant, pero els d'Eivis
sa i de Mallorca es queixen d'una manera pública i notoria 
i volen fer manifestacions i volen no sé que fer amb el psi
quiatric, i amb tota justícia a Eivissa, Mallorca, etc. Alesho
res deixem que els Consells Insulars continuin funcionant, 
pero acudim al Fons de Cooperació i acudim a l'IVA, que 
aixo pensam que és un greuge comparatiu important ja que 
l'ITE va desapareixer ja fa una serie d'anys. 

No volem tocar més els temes d'UM i CDS, ara toca
rem molt breument els d'AP, i després parlarem un poc del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Sr. González, nosaltres, la veritat, creim que voste quan 
diu que no sap coses deis punts 12, 13, 14, etc., jo crec que 
sí que ho sap, voste és molt intel·ligent i molt preparat i un 
funcionari amb molta experiencia, el que passa és que sobre 
els imposts i coses d'aquestes hi ha interessos, no ja ideolo
gies, interessos economics, sociaIs, i hi ha patronals i hi ha 
persones ben determinades que haurien de pagar i d'altres no. 

Tema de Vivenda. Jo estic un poc empegueit avui que 
haguem hagut de dur els Grups de l'Oposició el tema de la 
vivenda aquí, quan ho hauria d'haver fet el Govern o els 
Grups que li donen suport. Al moment que va actuar el Go
vern de l'Estat com va actuar, aixo va passar així. Jo li vol
dria insistir que eIs imposts són una qüestió de dretes i es
querres, aixo és ver, sobretot els imposts que afecten la gent 
dirigent de l'economia de la nostra societat, aixo és ciar, aquí 
sí que nosaltres no pode m fer l'ullastre esbrancat, o som de 
dretes o som d'esquerres. Nosaltres som d'esquerres, i per aixo 
creim que la gran patronal d'aquestes illes hauria d'amollar 
doblerets per al finan<;ament d'aquesta Autonomia, així de 
ciar. Els qui són de dretes, obviament Cofeba, Caeb i tot aixo 
han de estar satisfets i bé, que vostes els han de defensar, 
aixo és així de ciar. M'ho ha dit un company fa una estona 
i supos que no es molestara, «La Galerna» es convertira en 
brisa si esperam els imposts que el Govern ens dugui i els 
projectes que aquest Executiu presentara al Govern. 

Sí que volem parlar una mica amb el Grup SOCIALIS
TA i ja ho he dit un poc abans. Nosaltres, solidaris ho som, 
Sr. Alfonso. Estam contra la desigualtat social es manifesti 
on es manifesti en el món i a I'Estat, com és evident, pero 
en el que no som solidaris és en comprar «F-18», «Mirage», 
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en coses d'aquestes, eh? No, no. Hem de ser dars en aquest 
debat, si nosaltres sabéssim com és la solidaritat en les desi
gualtats socials d'Extremadura, Castella, Andalusia, Cana
ries, etc., no dubti que donaríem suport a qualsevol mesura 
de solidaritat, pero mentre el funcionament de l'Estat sigui 
el que és, nosaltres no ens podem solidaritzar de cap mane
ra amb abstraccions i amb bones paraules. Imposts, qüestió 
de dreta i esquerra, Sr. Alfonso, aixo ha de quedar clar. Sí, 
sí, Sr. Alfonso, també, pero dreta i esquerra. En aquestes illes 
existeixen problemes socials i n'hi diré alguns: la salut públi
ca, l'escola pública, els equipaments culturaIs; hi ha deficien
cies importants, aixo ha sabem tots, no només els ensenyants 
es. queixen pel sou, també es queixen per altres coses, i entre 
altres coses hi ha problemes infrastructurals. En conseqüen
cia, a nosaltres ens pareix que podem parlar de serveis mí
nims, de fiscalitat propia, de fons de cooperació intermuni
cipal, i no em tornin dir qüestions de lleis de Consells 
Insulars, perque haurem de dir allo de «largo me lo fiais, 
hermano Sancho», mentre facem estudis passam el temps, 
mentre passam el temps les patronals, els monopolis pressio
nen i ni fons de cooperació intermunicipal, ni fiscalitat pro
pia, ni reivindicació concreta del Govern de I'Estat. 

Nosaltres creim que també hem de ser rigorosos en el 
tractament deIs texts que hem presentat en aquest Debat. El 
punt 2, quan voste ens diu aIlo de la finam;:ació condiciona
da, li demanam que torni llegir el nostre texto El nostre text 
diu «així com constata el fet que la financ;ació condicionada 
en alt grau que tenim a les IlIes Balears entrebanca I'aulogo
vern», és a dir, que som prou rigorosos i moderats en l'ex
pressió, i al mate ix temps li demanaria que repassi no ja el 
text, sinó que respecte.de I'artide 61 de l'Estatut, que repassi 
les estadístiques. Sigu~m dars, Menorca també té una eco
nomía especialitzada, no tant com Eivissa, Formentera o Ma
llorca, pero sí té una economia especialitzada i de cada dia 
més. Hem de tenir clar que \'estacionalitat té unes dades molt 
més grosses que les que moltes vegades s'han dit en aquest 
Parlament. Pensem també, i ho hem dit avui matí, que la 
insularitat s'ha tractat de forma insuficient per l'Administra
ció de l'Estat sempre i ara també, i parIem també que la im
migració, el trebaIl flotant que existeix en aquestes illes, és 
un factor important de correcció del model de financ;ació i 
que queixa respecte de I'incompliment de \'article 61. Nosal
tres al matí hem argumentat el que veiem de I'article 61 i 
de l'estudi del Govern respecte de la financ;ació i ho hem dit 
clar: no veim els llits deIs turistes, aixo no ho veim, de l'aigua 
no n'hem parIat gaire, pero sí hem parlat de trebaIladors im
migrats, de la unitat que significa cada ilIa com a poble i 
com a institució, i també d'aquesta economia de cada vega
da més especialitzada i amb una estacionalitat creixent. Si 
nosaltres véssim correcció en aquesta problematica no ha
guéssim parIat d'incompliment clar de I'article 61, i crec que 
li 'hem concretat, no en tant per cents, pero sí conceptual
ment i poIíticament el que és I'incompliment de I'artic\e 61. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar la Proposta de Resolució del Grup Parla

mentari UM, té la paraula el Portaveu Sr. Miquel PasquaI. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS; 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
EIs tres problemes més importants quant a financ;ament 

i per tant que afecten el debat d'avui :;60, per ordre així COOl 

c1s he exposat aque t mati, en primer 1I0c la finant;ació d 
les hisendes local s i en segon Iloc l'aplicació per a Balear~ 
del sistema revi at, que també n'hem parlal bastan!., i des. 
prés en tercer IIoc, i en certa manera conseqüencia de I'an te. 
rior, la manca de desenvo lupament del principi constitucio_ 
nal de garantía d'un 11Í.vell míniOl de prestació deIs serveis 
públics fonamental . 

Re pecte del pTimer, les hisendcs locals, no hem presen
tal cap proposta de resolució per una raó molt senzi lla, pero 
que es discuteix al ongres de Diputats i per consegüent no
saltre cspe ram , leniOl contial1ya Olemre no vegem el resulta 
que diguin el contrari, que el principi de su nciencia fina.nce
ra de le corporaci ns locals i en aquesl cas del Consells 
lnsulars i deIs Ajumaments de les llIes Balears, tendra una 
respo la adequada. 

Respecte del sistema revisat, del sistema que tenim de 
financ;ament de les CoOlunitats AutonoOles, tots sabem que 
és reconegut per aquesta Comunitat Autonoma, per conse
güent nosaltres senziIlament no tocam el tema perque consí
deraOl que aquest recurs d'ineonstitucionalitat que esta pre
sentat és una mesura en aquests moments que no requereix 
altra cosa. 

En tercer \loe hi ha el desenvolupament del principi cons
titucional d'un nivell mínim de serveis. Respecte d'aixo, sen
zillament instam el Govern de l'Estat o les Corts Generals 
perque hi pot haver mesures legislatives i d'altres d'exeeutives 
perque és desenvolupi aquest nivel\. -

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir. 
El Diputat Sr. Sebastia Serra té la paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí, donam suport a la proposta d'UM. Ens pareix una 

proposta positiva, molt coherent amb l'argumentació globa.1 
que s'ha fet dins aquest debat, si bé creim que convendra 
profunditzar en pro postes per desenvolupar eorrectament 
l'autogovern, ja que creim que no es pot deslligar autono
mía financera d'autonomia política, i per tant caldra treballar
hi molt Olés. 

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

Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES; 
Moltes gracies, Sr. President. 
Molt breument també per anunciar el nostre suport ~ 

la proposta de resolució del Grup Parlamentari UM, si be 
jo crec que és cert que és coincident, alOlanco si no en e~ 
fons amb algunes de les altres pro postes i tal vegada tambe 
caldria provocar un únic pronunciament del Parlament s?
bre un tema que és recollit a diverses i tal vegada convendna 

intentar una redacció comuna. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: I 
' a Sí, per part del Grup ParIamentari SOCIALISTA te 

paraula el Diputat Sr. Alfonso. 

" I 
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EL SR. ALfONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí. Quan ha comen~at a parlar el Sr. Pasqual no sabíem 

airebé de que parlava, al fmal sí, perque ens defensava unes 
g ropostes nO presentad es i al final ens ha dit que el que pro
P sao com diu aquJ, és el desenvolupament deis serveis pú
rucs. Nosaltres tením una proposta en el mateix sentit i creim 
ue és un poquet més aclaridora perque - ho hern dit diver

;es vegades avui j pareix que no acabam d'emrar-hi- els te
mes de dec1aracions abslracles duen a rnolts poes 1I0es quan 
s'han de concretar en pessetes d'avui, de derna i de passat 
dema. Els temes de parlar de quins són els servei rninims, 
tothom ho podria entendre tret que se li digui: i en aixo, 
que és un servei mínim? A quin nivell són, els serveis rni
nims? Quines són les carencies d'infrastructura i d'estructura 
de serveis que té aquesta Comunitat Autonoma? Molt difí
cilment, avui per avui, ningú no ho pot dir seriosament, i 
quan el desenvolupament legislatiu que és previst al Senat, 
com sap el Senador representant d'aquesta Comurntat Auto
noma, de la Llei de Serveis Mínims, es plantegi a la Comu
nitat Autonoma i ens diguin: Com ho tenen, vostes? Possi
blement el Conseller d'Economia no pugui dir com ho tenim, 
no pugui dir al Senat com ho tenim, no pugui dir a la Se
cretaria de Planificació o al Govern de l'Estat com tenim el 
nostre nivell de serveis. Per tant és previ, abans d'aquestes 
declaracions grandiloqüents que es faci una llei i del carac
ter executiu saber quin és el servei mínim, quin és el servei 
rnitja, és a dir, l'estat mitja del servei en aquest país, per sa
ber si estam per damunt o per davall. Nosaltres creim que_ 
estam per davall, perque si som el n? 11 quant a quaÍitat 
de vida possiblement estiguem per davall, pero hauríem 
d'aprofundir un poquet en aquest tema i a posta la nostra 
resolució de mana un estudi que ajudi a aixo, perque aquest 
projecte de llei és en marxa a la Cornissió d'Autonornies del 
Senat, per taiií: no importa ja instar que es faci quan ja s'ha 
instat que es faci, quan ja la Cornissió d'Autonomies del Se
nat ho fa. El que hem de fer és aportar des de la Comunitat 
Autonoma tota aquella documentació perque aquesta Cornis
sió d'Autonomies, a través deIs nostres representants al Se
nat, el Sr. Quetglas i els altres Senadors que tenim puguin 
posar, no el seu gra d'arena, la seva fita grossa racional per
que aquesta Llei de Serveis Mínims no perjudiqui la Comu
nitat de les Balears sinó que la beneficil. Amb declaracions 
abstrances ni perjudicam ni beneficiam, cantam. 

EL SR. PRESIDEN1: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL té la paraula el 

Portaveu Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ I ORTEA: 
Sí, gracias Sr. Presidente. 
Nosotros también anunciamos nuestro apoyo a la pro

puesta de resolución de UM porque entendemos que nada 
se Opone a que por parte del Gobierno de la Comunidad 
y por parte del Gobierno del Estado, porque creo que am
bos tienen competencias en la materia y ambos tendrán que 
estudiar, y estudiar detenidamente y despacio, los servicios 
mínimos indispensables para el buen funcionamiento de los 
servicios públicos en las Islas y por consiguiente la propues
ta, que es una propuesta de orden general dirigida a las Cortes 
y al Gobierno de la Nación, nos parece absolutamente co
rrecta y como digo la apoyaremos. 

Gracias. 

--

EL SR. PRESIDENl: 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Por

taveu Sr. Miquel Pasqual. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Nomes per dir al Sr. Alfonso que si seguim la seva teo

ria, nosaltres tal vegada podem estar dos o tres anys aquí 
estudiant a veure quin són els serveis mínims i no dir res. 
Jo pens que precisament el normal és que sigui l'Estat Cen
tral que tengui l'obligació de desenvolupar els servicis mínims 
prevists a la Constitució i en tot cas, una vegada que hi hagi 
alguna cosa concreta que aixo vengués a les Comurutats Auto
nomes. No vol dir que no estiguem d'acord en estudiar-ho, 
pero paral·lelament -paral·lelament- hem d'instar perque 
ells ho facin. 

EL SR. PRESIDENT: 
Tendra temps, Sr. Alfonso, de contesta~. No, contradic

cions no n'hi ha hagudes, pero té el segon. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. Pasqual, no he pensat a dir-li que nosaltres votadem 

que sí, aquesta proposta, pero és que creim que s'ha d'apro
fundir. r.;hem de fer nosaltres, no ens ho ha de fer l'Estat, 
en congruencia amb tot el que s'ha dit aquí. Si volem auto
nornia, que només sigui per demanar, que sigui per fer també. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar les propostes de resolució del Grup Parla

.mentari CDS, té la paraula el Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. Podríem fer lectura de les pro

postes? 

EL SR. PRESIDEN1: 
Sr. Secretari, vol fer lectura de les propostes de resolu

ció del Grup Parlamentari CDS? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«l.-El Parlament de les IlIes Balears constata l'existén

cia d'insuficiéncies a la finan9ació de la CAIB com a conse
qüencia de l'aplicació del sistema de financ;ament previst a 
l'article 13 de la LDFCA i a la Llei de Pressuposts Generals 
de l'Estat per a 1988, que agreuja les mancances del sistema 
provisional. 

2.-El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les 
iniciatives del Govern de la Comunitat Autonoma per tal que 
al nou sistema de financ;ament basat en els principis de l'ar
ticle 13 de la LOFCA es reconeixi: 

a) Que el criteri de població ha de basar-se en la pobla
ció demandadora de serveis de manera ponderada i no ex
clusivament a la població de dret. 

b) Que el criteri d'unitats adrninistratives ha de tenir en 
compte l'existencia de tres Consells lnsulars com a conseqüen
cia de l'extinció de la Diputació Provincial. 

c) Que s'ha de ponderar amb major pes específic el ret 
insular. 

d) Que les subvencions passin a formar part de finan
c;ament incondicionat quan es refereixen a materies de com
petencia exclusiva de la Comunitat. 
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e) Que el Fons de Compensació Interterritorial adqui
reixi la finalitat que la Constitució li assenyala per corregir 
els desequilibris economics interterritorials i fer efectiu el prin
cipi de solidaritat. 

3.-El Parlament constata que independentment del plan
tejament reivindicatiu del Govern de la Comunitat, que en 
allo que tenen de justs fa seus, s'han d'escollir vies escaients 
per tal que les mancances financeres de la Comunitat sigui n 
compensades i, en particular: 

a) El Parlament dona suport a la dec1aració de I'acta 
de la Comissió Mixta de Transferencies Estat-CAIE de 17 
de desembre del 1977 en el sentit de constatar l'eficacia deIs 
convenis entre l'Estat i la CAlE com a fórmula de col·labo
ració per complementar el sistema de financ;;ament preferent
ment en materia de competencia exclusiva de la CAlE o con
current amb l'Estat. 

b) El Govern de la Comunitat Autonoma instrumenta
ra durant 1988 les mesures fiscals oportunes per tal que el 
Pressupost de la CAlE pera 1989 no requereixi l'endeutament 
per fer front a les des peses. 

4.-EI Parlament de les Illes Balears insta el Govern de 
la CAlE a l'escrupolós compliment de les previsions d'ingres
sos i des peses del pressupost general de la Comunitat Autó
noma per a 1988 com a forma de donar suport a les reivin
dicacions de la CAlE. 

5.-EI Conseller d'Economia i Hisenda compareixera da
vant la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressuposts del Par
lament per informar sobre I'escas grau de compliment deis 
artic1es 40 i 70 del Pressupost d'Ingressos del 1977. 

6.-EI Parlament de les Illes Balears manifesta la seva 
disconformitat amb l'actitud del Govern de l'Estat pel que 
fa a negar el financ;;ament de les competencies en materia 
de vivenda per mor del recurs d'inconstitucionalitat presen
tat pel Govem de la CAlE al Decret regulador. El Parlament 
insta el Govern de l'Estat que reconsideri la seva postura i 
procedeixi de forma immediata a la firma del conveni co
rresponent». 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, Sr. Diputat. 

EL SR. QUE1GLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
El nostre Grup Parlamentari s'ha plantejat d'entrada la 

necessital que el Pa rlamenL faci un pronunciament explícit 
sobre I'existencia o no d'in uficiencies en la financ;;ació de la 
Comurlita t Au tónoma. i pensam que aixo ha de ser un pro
nunciament primer fins i tot amb una certa solemnitat per
que en definitiva és el «life-motive» d'aquest debat de finan
c;;ació, si més no pel que fa referencia a la Comunicació del 
Govem que ha motivat aquest mateix debat. En conseqüen
cia, nosaltres proposam a la consideració de la Cambra una 
dec1aració que fa el Parlament constatant les insuficiencies 
en la financ;;ació de la Comunitat Autónoma que a més ve 
a subratllar que aquesta insuficiencia amb motiu de I'aplica
ció deis criteris de l'artic1e 13 de la LDFCA no fan més que 
agreujar les mancances del sistema provisional. 

Aixó em pareix que és una qüestió que practicament so
bre la qual tots els Grups de la Cambra s'han pronunciat 
i amb distints matisos cree que hem trobat una redaceió que 
té un caracter molt institucional i que pot ser as sumida per 
tothom, i que d'alguna manera significa un pronunciament 

ciar, expücil i definlt del Parlament sobre aquesta qÜestió 
La segona qüestió que ens plantejiuem va ser veure qUi~ 

na postura, des del noSlre punt de vista, havia de prend 
el Parlamenl en relació a ('actitud reivindicativa, a ( 'aC[itu~ 
de reivindicació del Govern de la Comunitat Autonoma en 
concret en relació amb la qüestió del recurs d'inconslilucio_ 
nalitat del projecte de Llei de Pressuposts del 1988. La re
dacció que proposam és lleugerament modesta: El Parlament 
de les Illes Balears dóna suport a les iniciatives del Govern 
per tal que el nou sistema de financ;;ament reculli una serie 
de punts, i no hem pogut posar, i ens sap greu, i aix6 ha 
estat per les raons que hem dit aquest matí en la nostra in
tervenció, perque realment no haguéssim tengut cap incon
venient en posar «el Parlament de les Illes Balears dóna su
port al recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Govern de 
la Comunitat Autonoma», peró sota el nostre punt de vista 
-ja ho hem expressat des d'aquesta tribuna-hi ha alguns 
arguments que realment no podem fer nostres i per tant no 
proposam a la Cambra una identificació total amb la postu
ra del Govern. la hem dit algunes qüestions en relació amb 
la_ població, matisadament, i amb relació sobretot a la rei
vindicació en materies de mesures de la superfície amb la 
qual no podem estar d'acord. 

Per tant ens limitam a donar suport, a proposar el su
port a la postura del Govern en relació amb una serie de 
punts: que el criteri de la població tengui en compte la po

blació demandadora de serveis de manera ponderada -aquest 
matí hem al·ludit aquesta qüestió-, la coincidencia amb el 
criteri de les unitats administratives amb el pes específic que 
ha de tenir el fet insular, i aquí entram en un tema que ens 
pareix molt important. Creim que intentar demanar que les 
subvencions es lliguin a una financ;;ació incondicionada o con
dicionada estrictament en funció del caracter exclusiu o com
partit de l'Estat de la competencia que la Comunitat Aut6-
noma exerceix és trobar el criteri just, el criteri exacte que 
ha de determinar si l'Estat ha de tenir '0 no influencia en 
la determinació final d'aquestes subvencions. Es evident que 
aquelles subvencions que la Comunitat Autónoma atorga en 
exercici de les seves competencies exclusives, ha de ser la Co
munitat Autónoma que per via deIs seus propis sistemes nor
matius, legislatius, etc., pugui atorgar aquelles o unes altres 
subvencions, o fins i tot suprimir-les, si és el cas, o augmentar
les, si també és el cas que venia desenvolupant I'Estat. La 
reserva de les subvencions per part de l'Estat en materies que 
són competencia exclusiva de la Comunitat Autónoma signi
fiquen evidentment una ingerencia competencial per via f~
nancera inadmisible i que entenem que el nou sistema de fl
nanc;;ació no pot consagrar. Per últim, una al·lusió a( Fons 
de Compensació lnterterritorial, que demanam d'una mane
ra clara, i crec que aquest sí que és el sentir de tots, que 
quedi constitucionalitzat definitivament, perque avui el fons 
de Compensació Interterritorial no compleix la finalitat que 
constitucionalment té encomanada. 

El tercer punt significa estimular el Govern a la impla~
tació, a la posada en marxa de dos camins alternatius al. re1-
vindicatiu -alternatius i molt possiblement complementans
en relació amb les deficiencie de fi nanyamCnL de la 01110-

nitaL. En primer lloc pen am que ería bo que aque 1 r arla· 
menL e pronuncias a favor de la dcdaració de ('acta de la 

omi sió lÍ){ta, perque. entre d'ail res coses, aquesta ~c:c(a . 
ració que . IlS\.ata ('eficacia del conveni de col ·labor<!.C10 cs
pec ialme.nt en ma eries de competencia excl usiva de la Co-

-=-
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'tal Autónoma o concurrenls amb l'Estal en qualsevol 
ro u 111 l ' le' A' té dos avantalges, a pnmera que a omurutat ulono-
cas, exercira un control, tendra una participaci6 si més no, 
m~<iue Ja tendni competencial i ~iJ:gÚ no li podr~ ,d iscutir, 
pebre I'execució d'aquests convems 1 no es prodUlra aquest 
S~buJl interpretatiu que hem viSCUl fín ara sobre els cOllve
e·s que s'han prodllYt, els que no s' han produi't, els que són 
ru •. O' d vigent~, els que no son vlgenls. aquesta manera len rcm 
ciar que els convenis que execlItin, si s'execlI tcn amb com
pete.ncies de la omunitat Autonoma o conclI rrents, alman
co el Govern de la ornllnitat Autonoma en tendra un co
neixemenl, pero és que a mé hi ha un altl'e avantatge 
addicional, que é recollir el reconeixement que aque la ti
nan~ació compensatoria via convenis significa un rcc neixa
ment, una expl icitació que la finan~ació és insulicient, i aques
ta explicitacio ha eSlalrecolJida i reconeguda per l'Esta! i ha 
eSlal un argumeOl que el ovem ha usal , o c per que hagi 
usat, perque seria ingenu no haver-ho fet davant la seva po
sició jurídica en el recurs de la Llei de Pressuposts dei 1988. 
En conseqüencia, pensam que és bo que el Parlament faci 
un pronunciament sobre aquesta qüestió. 

En segon lIoc, la proposta que emparenta llunyanament 
amb el vendaval fiscal al qual es referia el Portaveu d'AP
PL, és a dir, nosaltres no pensam que sigui convenienl dir-Ii 
al Govern quins, quants i com ha de crear els imposts, peró 
sí voldríem cridar I'atenció sobre una qüestió que ja varem 
debatre a I'anterior debat pressupostari i que voldríem que 
no constituís una sorpresa al próxim debat pressupostarí. Cree 
recordar que el Sr. Conseller d'Economia i Hisenda i el ma
teix President de la Comunitat Autonoma varen adquirir el 
compromís que al llarg d'aquesta anualitat pressupostaria 
s'instrumentarien els mecanismes que fessin innecessaria 
I'emissió de deute públic per al pressupost de l'any 1989. Es
perem que sigui així i no li deim si ha de crear imposts, quin 
¡ipus d'imposts i on els ha de crear, sinó simplement que s'ins
trumentin les mesures fiscals perque no sigui necessari, per
que jo crec que hi ha una qüestió que és de tot punt impor
tant: No podem de cap manera, en vista de les mancances 
[inanceres de la Comunitat Autónoma, crear una bolla de 
neu que no sabem quan i com es pot aturar. 

Com a via complementaria també a la finan(,:3ci~, el Go
vern de la Comunitat Autónoma ha de comen¡;ar a pensar 
de generar els seu s propis recursos. Es cert que hi ha una 
Ponencia Parlamentaria que crec que s'ha de constituir en
cara sobre aquesta qüestio, i aleshores, d'acord amb la Po
nencia, pero sempre a iniciativa governamentaJ, perque és evi
dent que una normativa fonamentalment tecnica, 
independentment de les seves repercussions polítiques, que les 
té i són evidents, peró de política económica i, com ha dit 
el Portaveu del PSOE Sr. Alfonso, que té moltes reperclls
sions, un ambit molt extens i que necessita molts de detaHs, 
fíos i tot una practica tecnica de simulacions, de incidimcia 
a partir de dades de taules imput-output, etc., etc., convé que 
hi hagi col·laboració molt intensa entre el Govern i aquesta 
Ponencia Parlamentaria. 

Demanar al Govern I'escrupolós compliment del pres
supost sembla una redundancia, pero a mi em pareix que 
és necessari en vista del petit debat que hem tengut aquest 
matí sobre el compliment del de I'any 87. Crec que la millor 
manera que vostes es trobin armats de raó davant la seva 
postura reivindicadora, és que el compliment del pressupost 
de l'any 88, i molt especialment en tot alió que fa referencia 

--=--

ingressos i a despeses Lligades al finan¡;ament de l'Estat, 
s'acompleixi de manera escrupolosa, és a dir, aixó entronca 
una mica amb les paraules que el CDS li ha dirigit aquest 
matí en el debat: la millor arma argumental que vos tes po
den tenir és sens dubte una millor gestió. Li demanam que 
per al pressupost de I'any 1988 es faci un escrupolós compli
ment d'aquestes previsions. 

El punt Se., és un resultat de l'anaJisi de les dades del 
compliment del pressupost de I'any 87 -aquí hi ha un error 
evident aJ text que prec que es corregeixi, perque posa pres
su post d'ingressos del 1977, és 87, óbviament. El Sr. Conse
Her ha dit aquest matí que gracies a un nou sistema compta
ble aixo era resolt, que el sistema comptable havia produit 
un miraculós compliment del pressupost de l'any 87 no reco
!lit a les dades provisionals d'estat d'execució de 31 de de
sembre del 1987. En qualsevol cas crec que és un tema que 
s'ha d'aclarir, perque no sembla raonable ni molt manco que 
per una raó comptable es passi d'un compliment, en deter
minats casos del 30 al 50070, a un compliment del 90070. La 
intriga que aixo ens ha produit, Sr. Conse!ler, és encara molt 
més grossa que la que teníem aquest matí i justifica més la 
seva compareixen¡;a pcrque ens ho expliqui, perque és més 
astorador encara que de sobte el nivell de compliment hagi 
passat al 90070. No passi pena, que si ens demostra que han 
complit el pressupost al 90070, li reconeixerem i el felicitarem, 
pero no sé com quedaran aquestes xifres amb les xifres que 
disposa en aquests moments el Parlament, que son xifres ofi
cials del Govern, encara que provisi0.!1als. 

Per últim el tema de vívenda,- sobre el qual ja ens hem 
pronunciat reiteradament. Crec que és necessari que el Par
lament· manifesti d'una manera clara la seva disconformitat 
amb l'actitud del Govern de l'Estat. No és admissible que 
un Govern li digui a una Comunitat Autónoma: si voste em 
recorre la meya normativa, jo no li aplic i per tant no Ji don 
les subvencions per vivendes de protecció oficial. Crec que 
aquesta Comunitat Autónoma, des de la seva més alta re
presentació, ha de fer una respectuosa protesta i una respec
tu osa afirmacio de disconformitat amb aquesta actitud del 
Govern Central, i per suposat una instancia a aquest mateix 
Govern que reconsideri la seva postura i es procedeixi imme
diatament a la fima del conveni, perque si no ha féssim així 
jo entenc que realment ens faríem cómplices d'una actitud 
que perjudica els ciutadans de la Comunitat Autónoma i els 
perjudica molt greument en un tema basic per al nivell de 
vida, que és una qüestió que hem de superar, la quaJitat de 
vida, que és una qüestió en la quaJ ens trobam al baix, una 
qüestio tan basica com la de la vivenda. 

Moltes gracies, Sr. President. 

'. 
EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Diputat Sr. Sebasti<i Sena. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
D'entrada, les propostes del CDS ens han semblat una 

mica reiteratives respecte de tot un conjunt de !leis i d'actes 
parlamentaris i polítics que ja s'han fet i que de fet gairebé 
tot és reiterar o totés fer complir unes lIeis o fins i tot recor
dar l'acta de la Comissió Mixta de Madrid, a la qual el Sr. 
Quetglas era presento 
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Nosaltres, en principi, davant aixo podriem tenir una ac
titud de dir aixo ja esta, etc., pero no, ens pareix que el De
bat de Finalll;:ació és un debat prou important, prou solid 
perque esdevengui debat important i general. En conseqüen
cia, no tenim cap empero de reiterar i exigir el compliment 
de l'Executiu respecte de la Llei de Pressuposts i respecte 
d'una serie de compromisos contrets. 

Ara bé, Sr. Quetglas, hi ha un tema que ens preocupa 
bastant i és el tema 3, b: «El Govern de la Comunitat Auto
noma instrumentara durant 1988 les mesures fiscals oportu
nes per tal que el pressupost de la CAIB per a 1989 no re
quereixi l'endeutament per fer front a les despeses». 

Nosaltres fa una estona proposavem tres imposts con
crets, dos per una vegada i un altre, turístic, habitual, de cai
xa, a l'aeroport i prou: «Cash», s'ha acabat. Molt senzills, 
molt senzills, només és que hi ha COFEBA, jo ho he dit 
abans, i un parell d'entitats més que per ventura no ho veuen 
bé. Pero aquí ens trobam que vostes ens proposen imposts, 
bé, nosaltres estam un poc preocupats perque no sabem qui
nes mesures fiscals poden venir aquí i en conseqüencia aixo 
requerira un debat i creiem que ja era resolt amb les mesu
res que nosaltres proposavem, que són mesures racionals i 
ciares, sobretot per a una economia turística i d'alt grau d'ur
banització com és la nostra. 

Bé, no direm que no a les mesures fiscals oportunes per
que suposam que poden venir cap a allo que nosaltres pro
posam o pel bingo, ja veurem per on es despenja la Conse
Ileria, si aixo s'aprova. Ara bé, el que sí li demanaríem en 
principi és que rectifiquin o especifiquin níolt ~l perque vos
tes volen condicionar tant les mesures fiscals a l'endeutament 
públic. Nosaltres no acabam de veure aixo ciar. Si tenim una 
eoneepeió, i una fe en l'Autonomia i l'autogovérn, el deute 
públic pot ser necessari maldament hi hagi fiscalitat propia, 
creim que és un mare una mica contradictorio Nosaltres creim 
que el deute públic ha de passar pel Parlament, s'ha de sa
ber per que, com, de quina manera, saber les perspectives 
de futur, no hem d'hipotecar un futur, aixo és evident, som 
molt seriosos i ponderats en I'estudi del que és el deute pú
blic, pero creim que en aquest moment lligar tant mesures 
fiscals oportunes amb endeutament per al 89 ens dóna una 
mica la impressió que el peix es menjara la coa. Stiggeriríem 
per ventura una mica de rectificació en aquest punt, per tal 
de relativitzar el tema, de relativitzar-Io. Nosaltres creim que 
unes figures impositives han de ser per augmentar els recur
sos per uns deficits socials que existeixen a les llles Balears 
de molts de tipus, pero també han de fer possible que hi 
hagi menys deute públiCo aixo és ciar, pero potser que no 
sigui imprescindible o totalment necessarí que aquest deute 
públic deixi de fer-se. Per tant, procurem relativitzar un poc 
el tema, que no quedem absolutament fermats i després hi 
hagi problemes que no puguem resoldre perque no puguem 
fer deute público 

Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Por

taveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASQUAL I AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Bé, pronunciar el vot respecte de les proposlclons del 

CDS i dir respecte de la l~ que efectivament nosaltres natu-

ralment constatam la insuficiencia de la finans:ació de l 
AIB, no en mancaria d'altra, i rnatisar ja, respecte de t 

redacció que diu que «La Llei de Pressuposts Generals de I'B ~ 
tat del 1988 agreuja les mancances del sistema prOvisional>: 
dju «agreugen» i es refereix a la LOFCA, jo cree que haUri~ 
de ser «agreuja» en tar cas, perque n mé és a la darrcra 
Uei, la LO CA és molt anterior, pero efect ivament sj jo aqUesl 
rnati he explicat que el sistema provisional era més dolent 
que el sistema revisal que hi ha actualment per al conjun! 
de l' E tal, sí rambé die que per a Balear té uns efectes nc
gatius, i he di!., per exemple, bé, he fet una e tadistica sobre 
le Comunitat que van egons I'article 143, que la mitjana 
és 1, amb la mitjana I aban · Balear t nía UD coeficicnt de 
0,74 em pareix i ara el té de 0,70, o sigui que hcm empiljo
ral, hi ha allres índexs, o sigui que esta mol! bé, pero cree 
que hauria de dir (agreuja», la Llei de Pre ~UI o t . De IOle 
maneres votarem que sí, evidentment. 

El punt n? 2, «el Parlament de les lIles Balears dóna 
suport a les iniciatives del Govern de la Comunitat Autono. 
ma», donam suport a totes, totes formen part del recurs d'in. 
constitucionalitat, i nosaltres no només donam suport a 
aquestes sinó a tot el recurs d'inconstitucionalitat. 

Respecte del punt n? 3 hem de distingir dues parts, i 
nosaltres aprofitam per demanar la votació separada, pero 
que respecte de l'apartat a) i l'apartat b), les consideracions 
són diferents. En primer 1I0c, respecte de I'acta de la Comis
sió Mixta de Transferencies de 17 de setembre del 1987 en 
el sentit de constatar I'eficilcia deis convenis entre I'Estal i 
·Ia Comunitat Autonoma de les IIIes Balears, jo he de dir 
que provisionalment, o sigui mentre tenguem un sistema in
suficient ens pareix bé perque no ens queda més remei, per
que no ens queda absolutament més remei, pero som total
ment contraris als convenis com a sistema de financ;ació . 
Nosaltres volem financ;ació incondicionada i aixo volem que 
quedi ciar des d'aquí, pero votarem a favor. 

I..;apartat b) no el podem votar, evidentment no el po
dem votar. El Sr. Serra ha explicat molt ben explicat que no 
s'ha de !ligar l'endeutament amb mesures fiscals, jo no repe
tiré I'argument, el subscric, i naturalment, nosaltres que do
nam suport al Govern i dei m que en principi som partidaris 
que. no es posin mesures fiscals mentre no tenguem una fi
nanc;ació millor, votarem que no. 

Respecte del punt n? 4, «el Parlament insta el Govern 
de la Comunitat Autonoma al compliment de les previsions 
d'ingressos i despeses», el Govem fa el que pot respecte d'aixo, 
senzillament ens abstendrem per aixo, o sigui ni sí ni no, ens 
abstendrem. 

Respecte del n? 5, que demana una compareixenc;a del 
C.onseller d'Economia i Hisenda per informar sobre el grau 
de compliment deis articles 40 i 70 del Pressupost d'Ingres
sos, si \I~va la paraula «l'eseas», el Conseller pot venir a in
formar sobre el grau de compliment, sobre I'escas grau de 
campliment és una apreciació subjectiva seva, si no esborra 
«I'eseas» votarem que no, evidentment si esborra la paraula 
«escas» votare m que sí. Que vengui, que informi, i després 
podra constatar si és escas o no. Respecte del n? 6, ja Ji he 
donat I'enhorabona abans conjuntament al seu Grup Parla
mentari i al CDS perque creim que és impresentable el que 
ha fet el Govern Central -respecte de les vivendes. 

EL SR. PRES lDENT: Per part del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Josep AlfonsO. 
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aL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Si, Sr. PresidenL res. i Srs. Diputats. 
Les proposicion del DS en general s'adapten bastanl 

al debal d'aquest matí j sobretot al debat que ha fet el CDS 
arob el Govem, El primer lema, en principi, 110saltres hem 
dit que consideram que hi ha una certa insuficiencia globa
Jjtzada en la financ;ació de les omunltats Autonomes i amb 
la primera part del tema hi pOdríem estar d'acord, deixant 
seJl1pre ciar una cosa, que s'haun\ d'allar amb malta cura 
de no perdre-hi quan es renegoci'in aque tes coses. En el que 
no estam d'acord almanco en sentit quantitativamenl globa
litzat, és que el sistema definitiu agreuja les mancanc;:es del 
sistema provisional. No hi podem estar d'acord perque hi ha 
hagut més fons i sobretot per una altra raó que ha donat, 
que no ens explicam com el Govern de la Comunitat Auto
noma hi pugi estar d'acord quan fa un any i rnig va aplaudir 
enormement el sistema definitiu, i és que passen de les fi
nanc;:acions condicionades a les incondicionades, amb la qual 
cosa el sistema millora substancialment. 

Per tant, amb aquesta part no estam d'acord, el sistema 
no només són e1s duros, el sistema és un conjunt de coses 
i en conseqüencia ha millorat de forma molt important, per 
tant no podem dir que s'agreuja perque no és ver en cap 
sentit. 

Al segon tema, constatam - de vegades s'ha de dir així
que el COS matisa d'una forma molt prudent les propostes 
que feia el Govern. S'oblida que la mar és tena i s'oblida 
del «pliocc»d'una forma total i absoluta. No som a l'Era Ter
ciaria, som en aquest moment geologic, i les illes són illes, 
i la mar és la mar. Ho obliden. 

Matísa molt bé i treu de la resolució els llits i hi posa 
una situació ponderada, suposam que a nivell de tot el país, 
de les poblacions de dret i de fet o de les poblacions que 
demanden els serveis públics, amb la qual cosa per exemple 
Barcelona, Madrid, les grans ciutats tendrien una millora 
substancial perque tenen una demanda més grossa de serveis 
públics, hem de ser conscients d'aquestes coses. Per tant, aixo 
és un estudi molt seriós que s'haura d'anibar a fer o s'haura 
de fer, per tant aixo és molt matisat. 

O'acord, ja hem dit aquest matí, amb el tema d'unitats 
administratives, també amb molts de matisos, perque no és 
un estudi simple de sumar du~s unitats administratives més, 
no és tan senzilla la cosa; n'hi ha, amb aquest concepte, més; 
[ots els «Cabildos» ho són, per exemple. Per tant haurem 
de matisar seriosament com s'aplica el tema de noves unitats 
administratives, com a mÍnim per poder-ho discutir i consi
derar si és una unitat administrativa, segons el nostre Esta
tut, l'Ajuntament de Formentera, o si només és un quart 
d'unitat administrativa. Fins on arriba aixo? N'haurem de 
parlar i matisar perque no ens ho puguin tirar en cara. 

Que s'ha de ponderar el major pes específic del fet in
su.lar? Ens pareix correcte, el d'aquí, el de Canaries ens pa
relx perfectament conecte. Quant? Fins a 2, o fins a 5, o 
1,5, o 0,90, aixo és una ponderació i negociació política com 
tothom sapo Si una cosa té bona la WFCA és que permet 
la negociació política, molt al contrari del que es dei a aquest 
matí. Si no hi hagués possibilitat de negociació política no 
hl hagués hagut Estat d'Autonomies, i aixo ho sap tothom. 

Que les subvencions passin a formar part del financ;:a
ment incondicionat, amb molts de matisos, i el Sr. Quetglas 
ho ha dit, en materia de competencia exclusiva, encara amb 
matisos, perque Acció Social és una competencia de la Co-

munitat Autonoma. No pot ser incondicionada la gran no
mina, per exemple. Amb molts de matisos és un camí logic 
i sobretot com a camí dins el marc d'una legislació global 
en cert aspecte o el que sigui, pero com a carni ens pareix 
bé, i que el Fons de Compensació sigui el que ha de ser, 
perfecte, entronca perfectament amb la nostra proposició n? 
1, com després exposaré. Obviament, si fos així, segurament 
sentiríem la cantilena que no teníem un sol duro del Fons 
de Compensació, pero podríem tenir financ;:ació via garantía 
de serveis mínims, etc., pero sentiríem una cantilena realment 
increible, em creguin. Per tant, a aquest punt, amb aquests 
matisos que em pareix que són dins I'esperit del punt, vota
rem que sí. 

Al tercer punt també votarem que sí, primer, encara que 
no sigui la millor fórmula, la deis convenis, el que no po
dem oblidar, i em pareix que ho han oblidat, és que la de
claració tan blasmada quant a reunió, aquest matí, de dia 
17 de setembre, és la constatació més evident que s'ha de mi
llorar el sistema de financ;:ació, i estic convenc;:ut que aixo no 
s'ha utilitzat. 1 amb aquesta declaració redactada pel Sr. Quet
glas, és ver, hi va estar d'acord tothom exceptuant el PSM
EEM, i hi va haver congratulacions per a tothom, encara que 
després el Sr. Forcades m'hagi criticat molt per aixo, jo no 
hi tenc res a dir tampoc, és el joc polític habitual. 

Em pareix més logica, encara que també amb matisos, 
la proposició b, encara que el tema de perque no hi hagi en
deutament crec que no valla pena que hi sigui, pero, mesu
res fiscals, hi ha una Ponencia, s'activa la Ponencia i que 
el Govern dugui documentació, que intervengui en la valora
ció d'aquesta Ponencia i que ja es coresponsabilitzi realment 
-i no només amb paraules, que és el que ve fent des de 
fa tres anys- de la fiscalitat de la Comunitat Autonoma. 
Per tant també votarem que sÍ, igual que al 4 i al 5, que 
es troben dins el que s'ha dit aquest matí, pero el que no 
seria de més que ens explicassin que ha passat, perque día 
31 de desembre, nosaltres, amb la més bona voluntat, Sr. Con
seller, fein una analisi del que ha passat en el pressupost i 
després resulta que ni el pressupost, ni la caixa ni res esta 
bé, o almanco el saldo, no hi ha res que estigui bé perque, 
tenen raó, fins dia 30 de gener poden no contabilitzar ac
cions, segons la Llei de Pressuposts, de I'any anterior. Es molt 
un 40070 en trenta dies. Si ens ho explica a la Comissió ho 
entendrem -esperem- i podrem dir: Sr. Conseller, voste te
nia raó, o Sr. Conseller voste no en tenia, les dues possibili
tats hi són. 

Senyors del COS, com veuen, curiosament, els donarem 
suport practicament a tol. A la primera resolució ens abs
tendrem per aquesta darrera part, no hi estam d'acord; ob
viament, amb la sisena tampoco 

EL SR. PRESIDEN'P. 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Portaveu Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ [ ORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. 
Nosotros vamos a apoyar las dos primeras propuestas 

de resolución del COSo En cuanto a la primera, creo que está 
suficientemente debatida y explicada, no requiere mayor co
mentario. 

Sí que haría un comentario a la segunda, no a la redac
ción, que me parece perfectamente correcta y absolutamente 
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asumible y aceptable, como digo, en su integridad, sino a 
lo que ha dicho el Sr. Quetglas cuando ha expuesto esta se
gunda propuesta de resolución, que creo recordar que más 
o menos ha dicho que le hubiera gustado poner en esta se
gunda propuesta un apoyo al recurso de inconstitucionali
dad del Gobierno, pero que determinados aspectos le pare
cían impropios. Repasando muy por encima la 
documentación que nos ha mandado el Gobierno, me pare
ce que solamente hay un aspecto que no recoge claramente, 
que es el aspecto de la superficie; los demás, por más que 
las expresiones le parezcan al Sr. Alfonso más ponderadas, 
más correctas o más ajustadas, yo realmente creo que practi
vamente responden y se corresponden perfectamente con la 
argumentación del Gobierno. Hay, como digo, exclusivamente 
el tema de la superficie, y el tema de la superficie yo decía 
esta mañana y lo mantengo, que efectivamente es un tema 
discutible incluir la mar como medida superficial o, mejor 
dicho, dentro del criterio del parámetro de superficie, pero 
decía también que evidentemente la mar está ahí y tiene una 
importancia que se podrá cuantificar de una forma u otra 
y resultará más o menos, incluso para algunos, jocoso, el tema 
de tratarlo como superficie terrestre o no, pero evidentemen
te la mar está ahí, y los costes de transporte y de relación 
entre las islas que supone la mar están ahí, y bien, dentro 
de la medida superficial o bien dentro del coeficiente de in
sularidad, evidentemente parece lógico que hay que recoger
los, y yo creo que de alguna manera los recoge al hablar de 
hecho insular el propio Grupo del COS en esta propue~ta . 

Por consiguiente, simplemente comentar que están practica
mente recogidos todos los criterios. 

En cuanto a la propuesta de resolución n~ 3, que cons
ta de dos partes, yo !lo sé si el CDS va a proponer su vota
ción por separado, ·nosotros la primera desde luego la apo
yamos. Efectivamente la Comisión Mixta ha constatado la 
eficacia de los convenios, y yo creo que la práctica de nues
tra Comunidad también ha ·constatado esa eficacia, si bien 
nosotros -y después lo comentaremos en una propuesta de 
resolución- buscamos que la financiación por 10 menos de 
determinadas cosas no sea una financiación finalista o no 
sea una financiación condicionada, sino precisamente incon
dicionada, sí que creemos que el estado actual de la cues
tión los convenios no solamente son buenos, sino que pare
cen en este momento una herramienta insubstituible para 
poder hacer frente a las inversiones. 

El apartado b, a mi JUICIO lIClle algo de ese vendaval 
fiscal de que antes hablábamos, pero efectivamente en unos 
términos mucho más ponderados, porque en definitiva lo que 
se busca es que sea el Gobierno quien resuelva, estudie y de
termine en qué condiciones podría efectivamente pensarse en 
algún otro tipo de financiación vía riscalidad. Sin embargo 
hay también una cosa que ya ha señalado el Portavoz del 
PSM-EEM, que es que sorprende que eso suponga o pudie
ra suponer la supresión de otra de las tres vías posibles de 
financiación de la Comunidad, que es el endeudamiento. 1 n
c1uso no acabamos de ver la relación que hay en que vía 
fiscal se mejore la situación de ingresos de la Comunidad 
para que se cercene cualquier posibilidad de endeudarse. 

En la propuesta de resolución n? 4, nos vamos a abste
ner, y nos vamos a abstener por una razón clara: nosotros 
estamos totalmente a favor de que el Gobierno de la Comu
nidad dé escrupuloso cumplimiento a las previsiones de in
gresos y gastos del presupuesto, pero nos parece redundante 

pedírselo, esto me parece que e una obligación perman 
d l G b· P .. ente 

y constante e ~ J~roo. or con 19U1ente, nosotros nos abs-
lencmOS porque, tnSlstO, no nos parece oponuno pedirlo 

n cuanto a la propuesta n~ 5, no parece también c'-
- . d d o rretra 011 una pequena enmlen a que espués, si hay es 

hab.itual turno que la Presidencia bcnevolameme no sUel~ 
conCeder a lo Portavoces para acordar entre todo Unas pro
pue tas de re olución aceptables o al meno con un grado 
de aceptabilidad grande, no otro propondríamos al CDS su
primir esl'o de «el es ca o», e te adjetivo que le pone a «gra
d». osolr no lendríamo ningún inconveniente en VOtar 

que el Conseller de Economía comparecerá ante la Comi
sión de Economía y Hacienda del Parlamento para informar 
sobre el grado de cumplimiento de los artículos 40 y 70 del 
Presupuesto de Ingresos del 87, suprimiendo el «escaso», por
que si es escaso o no, yo creo que ya se verá después de la 
corn parecencia. Entonces preferiríamos, corno digo, que se 
suprimiera, en cuyo caso 10 apoyaríamos incondicionalmente. 

Igualmente vamos a apoyar, como ya hemos dicho con 
la propuesta de resolución en términos similares a los que 
había hecho el PSM, nosotros lógicamente vamos a apoyar 
la propuesta de resolución n? 6, que expresa la disconformi. 
dad del Parlamento con la actitud del Gobierno del Estado, 
y quiero decir también y señalar que de este asunto, al cual 
yo me había referido precisamente, como dije antes, en el 
Debate General sobre Ordenación del Territorio que tuvimos 
aq uí hace unas pocas semanas, nosotros no habíamos pre
~entado ninguna propuesta de resolución en este sentido por
que sabíamos de la petición del Gobierno de que compare
ciera el Conseller de Ordenación del Territorio para tratar 
este asunto ante la Comisión correspondiente. Siendo así, es· 
perábamos para incidir en este tema o para hablar más pro
fundamente de él, que esa comparecencia se produjera, por 
esta razón nosotros no la habíamos incluido, pero, insisto, 
nos parece muy bien y agradecernos su inclusión tanto al 
PSM como al CDS. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el Portaveu del Grup COS, Sr. Francesc 

Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Puntualment, al Sr. Sena, per ordre: Jo crec que la qües

tió que tant el preocupa, la qüestió deIs imposts i la nostra 
redacció, jo tenc severes objeecions a una emisió de deute 
públic que només es justifica a les insuficiencies financeres 
de la Comunitat Autonoma, perque aixo a mi em pareix que 
és perillós, economicament perillós, i que té poca solvencia 
financera, o sigui quant a tecnica hisendística. Per no deba
tre massa més el tema, simplement, i com a principi general 
- estic absolutament disposat a trobar un altre tipus de 
redacció-, cree que el deute públic s'ha de limitar a aquel.ls 
projectes que incrementin la formació bruta de capital [IX 

i que a més tenguin una rendibilitat economica social intc.r
na que permeti la seva amortització per ells mateixos pro
piament, si és necessari, si es el cas, a través deis mecanlS
mes fiscals oportuns per a I'amortització del projecte. 
Aleshores, jo no tendria cap inconvenient de trobar una 
fórmula que no impossibiliti I'endeutament, pero que eS h
miti a aquestes qüestions, amb la qual cosa disciplinaríern. 

• 
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biendisticament parlam, mes eJ nostre pressupost, el pres
s osi de la omunital Autónoma, i posariem eJ deute al 

sup II . d" . , . u lloc, ho die per a <!.que s prOJecte mverslO que tnCre-
seentin la formació bruta del capital fix que s'amortitzin a 
~vés de la seva rendjb~ l!tat social i si es el ~as, ~ través d'un 
mecanjsme d recaptaclo de tJnal a I'amortttzacló del deute. 
Sj els altres rups venen a bé a una formulació d aquesl (i
pus, durant la benevola pa usa del Presidcm ho inlel1larem. 

Quanl al r. Pasqual, dues precision . Em pareix que 
a la nostra pro posta de resolució n? 1, el verb ha de ser 
«agreugen», perqué el subjecte és «insuficiencies», i per tant 
la concordanr;a en genere, nombre i cas aeonsella que si el 
subjecte és plural, el verb es conjugui en plural. Son les in
suficiencies que agreugen les maneances del sistema provi
sional. En podem parlar després, peró no importa fer una 
diseussió gramatical, crec que ha de ser així. Cescas grau de 
compliment, que m'ha demanat a veure sisuprimiríem la pa
raula «escas», jo, per tal que aquesta clarificaeió del Conse
\ler es produeixi estic disposat a suprimir la paraula «escas», 
pero a mi em pareix que escau parlar d'escas quan d'una 
consignació definitiva al pressupost del 87 de 4.133 milions 
de pessetes queden per executar-ne 1.130, capítol IV, i de 5.600 
milions, a capítol VII, queden 4.400 milions de pessetes, és 
a dir, el 80070, parlar d'escas no és una valoració subjeetiva, 
és a les mateixes dades de l'estat d'execueió pressupostaria 
de 31 de desembre del 1987. Ara, si per facilitar la eompa
reixenr;a del Conseller hem de llevar la paraula «eSCaS», la 
podem llevar, pero a mi em pareix que és la constatació d'una 
banalitat, simplement, posar la paraula «eSCaS». 

Finalment, agrai'r el suport als distints Grups ... ; perdó, 
queda el Sr. Alfonso. 

Sr. Alfonso: diu que no votara al punt n? 1 perque hi 
ha una presumpció que les mancances del sistema provisio
nal es veuen agreujades pel sistema definitiu. Bé, la finan«;:a
ció relativa de la Comunitat Autónoma i per cap ita de la 
Comunitat Autónoma en relació amb les altres Comunitats 
ha baixat, per tant la situació relativa de la Comumtat Autó
noma s'ha agreujat, i per tant la situació és pitjor que abans 
i abans tots eonvenim que era relativament dolenta, dir que 
s'ha agreujat també és una valoració objectiva, i a mi em 
pareix que també és una constatació simple i val la pena que 
aquest Parlament s'hi pronuncii'. 

Tenc una euriositat, Sr. AJ fans o. Per que no vota el punt 
n? 6? 

Moltes graeies, Sr. President 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat d'aquestes Propostes de Resolucions, té 

la paraula el Diputat Sr. Josep AJfonso per defensar les Pro
postes del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
EIs eslalviaré la lectura de les propostes que cree que 

lots han llegit, perque creim que un estalvi de temps sempre 
és interessant. Jo faré una expticació, no de cada proposta, 
en principi, sinó una explica ció global de les propostes i des
prés un breu punt de cada una. 

Cesperit d'aquestes propostes ha estat I'esperit que aquest 
matí hem dut al debat que hem tengut. Quin és, aquest es
perú? Nosaltres sabem que la Comunitat Autónoma de les 
Illes Balears té greus problemes de finanr;ament al marge de 

la gestió del Govern. NosaJtres sabem que la Comumtat Autó
noma de les Illes BaJears té mohes dificultats argumentals 
per poder millorar el seu finan«;:ament; demostració palpa
ble, els invents que ens han dut a la seva Comumcació, in
vents d'una Comunicació -i no em vull molestar, perque 
allargaria molt- invents d'una Comunicació de l'any pas
sat, d'ara fa un any i mig, que eren bastants distints, el ma
teix Govern, no el mateix Conseller, el mateix Govern. Re
cordin l'estudi Sevilla, recordam I'estudi del Sr. Muñoz, dos 
estudis molt diferents, supós que el Conseller els coneix. Per 
que, aixo? Perque hi ha dificultats seriases per poder arribar 
d'una forma racional a convenr;er la resta de Comunitats 
Autonomes, no l'Administració de l'Estat, que nosaltres te
mm un dret a una finan<;ació més grossa, i hem de batallar 
per poder-ha demostrar i conven<;er, hem de bataJlar en qües
tions d'una manera seriosa, i d'aquí surten les nostres pro
postes de resolució. 

Quina és aquesta manera seriosa? Quin és el camp de 
joc on es desenrotllara aquest partit? En primer lloe, tot una 
serie de coeficienls que s'utilitzen dins una fórmula discuti
ble o no, pero que ningú, ni aquí ni a cap estudi, no n'ha 
propasada una de millar, tret que anas absolutament dirigi
da a un punt concret, una serie de parametres que tenen ca m
portaments rars o comportaments que fan variar, per exem
pIe, el Fans de Compensació, la laxa d'immigració, l'invers 
quadrat de la renda, etc. Bé, idó anem a estudiar a fans 
aquests temes per a la nostra Comunitat, anem a saber com 
es mallen aquestes dades per saber com hem d'argumentar 
perque aquests moviments no ens perjudiquin, o ens benefi
cún, les dues coses. 

Per tant, primer de tot, hauríem de tenir és un fans es
tadístic i d'estudi seriós per poder argumentar seriosament, 
peró hi ha més. Deia el Sr. Quetglas i nosaltres hi hem estat 
d'acord, que es ponderi suficientment la població. També es
tudiem seriosament, a nivell de tot l'Estat i a nivell d 'aquí, 
quina ponderació hem de fer d'aquesta població, moviments 
migratoris, atur, etc., etc., és a dir, nosaltres proposam a la 
primera part de les nostres Pro postes que el Govern presenti 
al Pariament tata una bateria d'estudis, quatre o cinc estu
di s, perque la POR~neia Parlamentaria corresponent pugui di
lucidar juntament amb el Govern -mai enfora del Govern, 
en aquest tema creim que hem d'anar junts quan el Govern 
vagi pel camí normal i científic-, per on ha d'anar el nostre 
país per obtenir una millar finan<;ació. 

La primera, tots hi estam d'acord aquí, peró ti dei a 
abans, Sr. Pasqual, que per poder discutir deis serveis mí
mms hem de saber quines són les carencies d'infrastructura 
que té aquesta Comunitat Autónoma, i a posta demanam 
que es presenti un estudi estructural de les mancances de ser
veis públics de la Comunitat Autónoma, i aixó només ha 
poden fer uns senyors, el Govern de la Comunitat Autóno
ma. Una vegada que tenguem aixo podrem anar al Parla
ment, al Senat, i oferir clarament: aixó ens fa falta, aquests 
programes d'inversió són els necessaris, i tal vegada no tots, 
pero se n'aconsegueixen molts. 

Obviament, hi ha un instrument fonamental per a aixó, 
i jo no vull cansarvos. Avui pareix que el Conseller s'ha en
fadat molt quan he citat les taules imput-output, jo no sé 
per que; les taules imput-output són un simple instrument, 
un simple instrument. Que I'equip d'estudis que vostes con
tractaren no va utilitzar bé ... ? No ha cree, o no ha sé; no 
ha sé, perque no les hem vist, a nosaltres no ens diuen res, 
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el que nosaltres li demanam és que ens presentin aquestes 
taules imput-output; voste el mes de novembre va dir que 
eren a imprempta, Sr. Conseller, nosaltres no hem descon
fiat mai de la seva paraula, per tant si són a imprempta po
den venir aquí perfectament. Que són en fase de correcció? 
Ens presentin després les correccions, no hi ha cap proble
ma, i que les hagi de firmar, com li deia aquest matí, el Sr. 
Alcaide, molt bé, que les firmi, no terum cap problema, el 
que passa és que aixo és un instrument fonamental per co
neixer I'estructura i els moviments de la Comurutat Autono
ma, fonamental. No ens basta, com li dei a avui, I'estudi del 
Banc de Bilbao, tot i essent molt important; ens fan falta 
les interelacions economiques de la nostra Comunitat Auto
noma, i a posta li demanam que ens les presentin, no es tracta 
de molta cosa més, no anam afer judicis de valor, nosaltres, 
sobre les taules imput-output ni crec que el fet de presentar
les pugui perjudicar cap eompany meu, seu o del Sr. Quet
glas, en absolut, no crec que els perjudiqui, són uns profes
sionals que han fet un estudi que al Govern pot no agradar
li i té tots els drets que no li agradi, pero res més, i un estudi 
que deu tenir, suposam, les seves coses bones i no tan bones, 
com tots els estudis, jo no he cregut mai que els estudis si
guin dogma de fe, mai, entre altres coses perque fa molt de 
temps que no cree en dogmes de fe. 

Com a darrer punt, una cosa de que s'ha parlat molt 
pero que ningú no agafa com diuen en castella «el rabano 
por las hojas», ningú no envesteix aquest tema. Senyors del 
Govern, volem aceedir als fans estructurals? Facem estudis 
de plans d'actuació seriosos sobre zones deprimides, complint 
la normativa europea en aquest aspecte. Queixar-se, per exem
pie, que els fons FEDER no ens arribaran és com aquell al·lo
tet que va a agafar una botella de salfumant i sa mare li 
pren i I'al·lotet fa potadetes, no la hi pot donar. La Comuni
tat Autonoma no ens donara fons FEDER, perque no són 
dins els barems, dins les normes, pero n'hi ha molt d'altres. 
Per tant, estudiem com podem accedir als fons estrueturals 
europeus i facem estudis que ens permetin accedir als fons 
estructurals europeus. 

En definitiva, senyors del Govern: molt al contrari del 
que tot d'una pareixia que creia el Sr. Conseller, el nostre 
Grup, tant en el debat com en les resolucions, el que ha pre
tes únicament i exclusivament és que aquest debat de finan
c;:ament fos aixo, un debat de financ;:ament que ens dugués 
cap al futur a una millor, més racional i més objectiva fi
nanc;:ació de la Comunitat Autonoma, de la nostra Comuni
tat Autonoma, tenint en compte els equilibris amb les altres 
17 Comurutats Autonomes i tenint en compte, obviament, 
I'equilibri amb l'Estat i les Administracions Locals. El que 
li deia aquest matí al Sr. Pasqual: Jo no crec en el 25, 25 
i 50; hi ha tractadistes que ha diuen així, jo no crec que la 
nostra estructura d'Estat serveixi, no ho cree, segurament hau
ra de tenir més pes la financ;:ació de les Comunitats Autono
mes, un poc menys I'Estat i un poquet més les Admirustra
cions Locals, pero que avui per avui hem de batallar tots 
perque hí hagi un equilibri financer de tot el país, hi hem 
de batallar tots, no es tracta d'aquesta Comurutat o com dei a, 
quan el Sr. Hernández Mancha en el Debat d'Autonomies 
parlava en el Senat, que es queixava de com Extremadura 
era maltractada, i Andalusia, i no deia que Balears era mas
sa ben tractada perque no li convenía, pero es dedui'a del 
context. Per que? Perque el sentiment a Andalusia, a Extre
madura, a Castella-La Manxa, a Castella-L1eó, etc., és que 

les Comunitats riques haurien d'aportar cap a les Com . 
tats pobres. i aixo, si no és amb unes expLicacions absot

ru
-

ment objetives, racianals, i deim, si, som des pero per mUta
tenir aquesta riquesa que pot ajudar-vos, que de fet vos aj:;
o ens ajuda a tors, ens fa falta cabrir aquestes infraslruCt ~ 
res i per aixo ha d'aportar l'Estat i hem d'aportar nosaltr u es. 
Corresponsabilitat fiscal, bona gestió i estudis i propostes rao-
nades, racionals i no fantasioses, és el que ens dura en defi
nitiva a aconseguir aquest objectiu que és de tots, i jo esper 
que sigui també de! Govern, que és una millor i majar fi
nan~ació de la Comunitat Autonoma. 

(El Sr. President s'absenta de la sala i la Sra. Více
President Primera presideix el debat) 

EL SR. PRESIDENT: 
Por parte del Grupo Parlamentario PSM-EEM, tiene la 

palabra el Diputado Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gnkies, Sr. President. 
Necessariament s'ha d'intentar fixar postura en profun

ditat ates que e! debat ha estat profundo Nosaltres ho hem 
dit aquest matí i ho reiteram: L.:Estat de les Autollomies és 
a un impasse, les de l'article 143 o les treim de l'impasse -i 
la nostra és una de les quals- o aixo sera definitivament 
involutiu, i les propostes del Grup SOCIALISTA ens donen 
absolutament la raó, de 7 pro postes, 5 estudis, 5 estudis que 
els pot fer qualsevol, pero la veritat és que nosaltres pensa
vem que érem al Parlament, no a la Facultat d'Económiques, -
i tampoc no sabem exactament qui són els catedratics, qui 
són els estudiants, els ajudants i els professors titulars, avui 
sí que ja arribam a un cert confusionisme. Ho dei a el Sr. 
Moll fa pocs dies, no hem d'arribar a propasar a aquest Par
lament fer ensai'mades, pero escolti bé, Sr. Alfonso, la seva 
proposta n:' 5: «La Ponencia Parlamentaria que per acord 
del Pie del Parlament estudü les possibles noves fonts de fi
nanc;:ació elaborara les bases d'analisi per afrontar les modi
ficacions que en el futur s'estableixin en e! sistema de finan
c;ació de les Comunitats Autonomes». Ja arribam al llevat, 
no només a les ensai'mades, eh? Ho dic perque estam asto
rats del nivell d'analisi, de serietat, de profunditat, que ens 
han aportat les propostes socialistes. Creim amb sinceritat 
que vostes no han valgut en el debat de la financ;:ació de la 
nostra, de les Comunitats Autonomes. Ha dei m síncerament, 
amb tal respecte, i dient-Ios que votarem que sí als estudis. 
Per que no hi ha d'haver els estudis? Curiós: tot ha ha de 
fer el Govern de la Comunitat Autonoma; el Govern de l'Es
tat, cap compromís, segons el debat que avui presenta el Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. Que passa? Que en la financ;:a
cio, el Govern de l'Estat no té cap responsabilitat? Que ara 
ja hem arribat a un estat gairebé proudhonia, del socialisme 
utopie, vull dir, i que I'Estat ja ha desaparegut? Perque real
ment nosaltres tenÍem entes que hi havia responsabilitats es
tatals, la veritat. 

EIs punts 6 i 7. Bé, felicitacions. Creim que és ver, el 
punt 7 aixi com és plantejat, de zones deprimides, creim que 
és molt correcte i realment valdra la pena, igual que les tau
les imput-output; certament ja és hora que les coneguem amb 
serietat i no a través de coneguts que ens informen un poe 
del que diuen. Nosaltres, la veritat, creim que avui hi ha ha
gut postures del Grup SOCIALISTA una mica kafkianes, una 
mica simplistes, el tema que el Govern de I'Estat no el ten-

.. 
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!l1 present colLoc en el debaL en les seve propostes ens 
gueocupa i de ret tots aquests eslu dis. ja els ho die, direm 
pre . al . f d· ·6 sí a tol perqué re mcnt 00 velm pro un I tLaCl en cap 
que . " ... 

pecte í 'Í ens SerVlfi1 per ·ana r conelxent mes coses lanar 
~rofundint, pero pensem una cosa: l'autogovern, l'AuLOno
roia 110 pOl ser aquella ramosa frase de «bajo nes [uera», 
d'anar ajom anL les cose amb po nencies, esLUdis i més e tu
dis i sense arriba r mai a co ncretar res, perq ue amb aquesta 
política, Sr. Alfonso, tem que de prés succeira el que a no
saltres el PSM-EEM, no en agrada, i és q ue el Presidenl 
del Consell surti dient pels diaris que com que no té doblers 
treura els malalts del Psiquiatric al carrer, cosa que no ens 
agrada que digui i menys que ho faci, o succeira que el Sr. 
Forcades o el Sr. Cañellas ens muntaran espectables com els 
acostumats, que tampoc no ens agraden. Aleshores creim que 
amb aquest nivell d'actuació, la veritat és que vostes afavo
reixen que les altres facin aixó, i, en conseqüencia, el debat 
autonórnlc sera un debat així, «balones fuera» i paraules i 
més paraules. 

EL SR. PRESIDENT: 
Por parte del Grupo Parlamentario UM, tiene la pala

bra su Portavoz Sr. Pasqual. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Jo Voldria comene;ar felicitant el Sr. Serra per la bri

lIant intervenció que ha tengut, perque realment m'ha agra
dat, m'ha agradat. I només comentaré el punt n? 7, perque 
no tenc res més a afegir al que ha dit ell, sinó adherir-me'hi. 

Respecte del punt n? 7 sí que he de dir que fa la im
pressió que Balears és fora deIs fons estructurals per culpa 
del Govern Balear. Diu «el Govern de la Comunitat Autó
noma presentara un pla d'actuació de zones deprimides de 
forma tal que pugui complir les exigencies europees per a 
la concessió deis fons estructurals». Nosaltres pensam que 
la causa perque no siguem als FEDERS no és aquesta, i hi 
volem ser evidentment. Per consegüent, nosaltres no podem 
votar a favor d'aixó perque té aquesta lectura que no ens 
agrada. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Por parte del Grupo Parlamentario CDS, tiene la pala

bra su portavoz Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Jo crec que la lectura que ha fet el Sr. Serra de les pro

postes socialistes ens evita molts de comentaris. De totes ma
neres crec que n'hi ha un que resumeix una mica el tema, 
i és que aquí hi ha un parell de proposicions que d'alguna 
manera són més própies d'un seminari d'estudis d'estructura 
i de política económica que d'un Parlamento Jo, la proposta 
n? 2, és a dir, «un estudi que avalul la incidencia que té el 
cicle económic sobre l'evolució de les variables que es tenen 
en compte per distribuir del Fons de Compensació Interte
rritorial», he de dir que no ho acabo d'entendre. Vol dir l'es
tacionalitat o vol dir el cicle económic? Perque si vol dir el 
cicle economic, em pareix que aixó és de la «London School 
Económics» per amunt, jo no ho acabo d'entendre. Alesho
res la veritat és que m'agradaria una c1arificació sobre aquesta 
qüestió perque sincerament no entenc que vol dir, quina in-

cidencia pot ternr el cicle económic sobre les variables del 
Fons de Compensació InterterritoriaJ. 

En relació amb el punt n? 1, jo cree que hi ha una cu
riosa contradicció. De la Llei de Serveis Mínims, que és una 
competencia legislativa de l'Estat i per tant que ha de ser 
del Congrés i del Senat, lógicament, resulta que s'han de tra
mitar a través del Parlament les bases que la nostra Comu
nitat ha de plantejar davant l'elaboració de la futura llei. Jo 
sincerament no ho acabo d'entendre, em pareix que una cosa 
és la determinació de la postura, la determinació de la pos
tura de la Comunitat Autónoma, d'aquest Parlament de la 
Comunitat Autónoma, que hauria de tenir la fórmula d'una 
resolució d'aquest mateix debat, resolució que vostes haguessin 
pogut proposar perfectament, quins són, quina pugui ser la 
nostra posició en relació amb els serveis mínims, i una altra 
cosa és que aquest Parlament faci un debat previ perque des
prés l'instrumenti davant la tramitació d'aquesta llei,. com? 
El Parlament no és qui per posar una es mena, no és qui per 
personar-se a la tramitació d'una Ilei que s'ha de tramitar 
a les Corts Generals d'una manera posicionada. Fins i tot 
el Grup Parlamentari PSM-EEM -i perdonin el fins i tot
encomana aixo al Govern de l'Estat i a les Corts Generals, 
si pertoca. Crec que en qualsevol cas és un tema, aquest deIs 
serveis mínims, en que hi ha una serie de propostes que es
tam d'acord a veure si aconseguim una redacció unificada. 

Punt 4. En el tema deIs coeficients jo tenia un interro
gant, li he de dir la veritat, a les meves notes personals, vora 
aquesta nota, perque la veritat és que no ho entenia. Des
prés de la seva explrcació comene; a veure-ho un poc més clar, 
pero passa el mateix, és a dir, «el Govern de la Comunitat 
Autónoma presentara un projecte alternatiu sobre aplicació 
de coeficients», jo no crec que el Govern de la Comunitat 
Autónoma sigui la institució adequada per tenir aquesta ini
ciativa. Personalment, és a dir, nosaltres pensam que el Go
vern de la Comunitat Autónoma el que ha de fer, fins a un 
cert punt és el que ha fet, és a dir, denunciar un sistema de 
coeficients que el Govern entén -i en aixó li donen suport 
alguns Grups Parlamentaris- que el sistema de coeficients 
emprats el perjudica i per tant reivindica un replantejament 
en allo que troba que el perjudica, peró no cree, no creim 
que el Govern de la Comunitat Autónoma hagi de tenir la 
iniciativa de patrocinar o de proposar tot un sistema de coc
ficients nous i distints. 

Pel que resta, els altres punts no ens inspiren cap tipus 
de dubtes ni d'objeccions. Al punt 3 li donarem suport; al 
4 també, malgrat la redacció alambinada i la complicació; 
absolutament d'acord amb el punt 6, i felicitacions per al punt 
7. Ha oblidat d'explicar-nos per que no vota el punt 6 de 
la nostra resolució.·. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Por parte del Grupo Parlamentario AP-PL, tiene la pa

labra el Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZALEZ I ORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. 
Muy brevemente, porque ya se han dicho a mi juicio 

bastantes cosas con respecto a las propuestas del Grupo SO
CIALISTA. Hay en estas propuestas algunas cosas positivas, 
yo no voy a discutirlo. En cuanto a la primera, por ejemplo, 
es una cuestión a la que ya me referí antes con motivo de 
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la propuesta de UM. Parece lógico, efectivamente, que por 
parte del Gobierno de la Comunidad también se colabore 
en la búsqueda de aquellos servicios mínimos que sean in
dispensables para el perfecto funcionamiento de los servicios 
públicos. 

En cuanto a la segunda propuesta de resolución, fran
camente cuesta bastante tmbajo entender y traducir aquello 
de la incidencia que tiene el ciclo económico sobre la evolu
ción de las variables que se tienen en cuenta para distribuir 
el fondo de compensación interterritorial. A nosotros, nos 
parece -yen eso estamos de acuerdo con otros Portavoces 
que han intervenido antes- que esto quizá sea tratar de ri
zar el rizo, y no es que estemos en contra de los estudios, 
pero, sinceramente, como hemos dicho esta mañana, encon
tramos que hay ya un buen estudio, un notable estudio a 
partir del cual trabajar y deducir. Nos llama la atención, por 
ejemplo, y esto en términos generales, que de la propuesta 
del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, de las siete propues
tas de resolución, hay seis dirigidas al Gobierno de la Co
munidad y una a una Ponencia Parlamentaria, y no hay ab
solutamente ninguna que se dirija al Gobierno de la Nación, 
es decir, el Grupo SOCIALISTA o tiene absolutamente os
curo el tema de la financiación, y por eso requiere tantos 
estudios, o tiene absolutamente cla ro que el defecto de fi
nanciación a que el Sr. Alfonso se refería antes y que reco
noce, se produce exclusivamente porque el Gobierno de la 
Comunidad Autonoma no ha realizado los estudios sufi
cientes. 

El Lema de la Ponencia Parlamentaria, en principio yo 
supongo que se refiere a la de agravios comparativos porque 
aquí habla de «la Ponencia Parlamentaria que estudie las po
sibles nuevas fuentes de financiación», me imagino"'que se 
trata de la de agravios comparativos. Yo no tengo inconve
niente alguno en que esa Ponencia estudie esos agravios com
parativos o que estudie esas nuevas fuentes de financiación, 
pero todo ello me parece marginal al tema fundamental que 
hoy nos ocupa. 

En cuanto a las tablas imput-output así como otros es
tudios que por aquí se piden, tengo noticias que el Gobier
no las tienen en preparación y por consiguiente se piden co
sas que facilmente pueden estar aquí. Curiosament6, esta de 
las tablas imput-output la destaco porque se pide que se traiga 
antes de finalizar el actual periodo de sesiones, pero si el 
actual periodo de sesiones finaliza dentro de quince días es
casos mal contados, no hay practicamente tiempo material 
de traerlas, y además, francamente, yo no sé qué vamos a 
hacer con ellas si nos llegan estos últimos días. Yo creo que 
esto sería perfectamente admisible, porque a mí también me 
interesa el tema de las tablas imput-output, al que usted se 
ha referido tanto, y el Sr. Triay en otras ocasiones, en otros 
debates se ha referido también, pero yo creo que lo pode
mos dejar para el próximo período de sesiones. 

Finalmente, en cuanto al punto séptimo, creo que ya se 
ha tratado por los Portavoces anteriores . Se ha puesto per
fectamente de manifiesto, a mi juicio, que parece improce
dente cargar también este tema sobre el Gobierno de la Co
munidad Autónoma, hay que empezar por dar la posibilidad, 
porque el Gobierno de la Nación dé la posibilidad a esta Co
munidad de entrar en esos fondos, y a continuación el Go
bierno que requiera o que reclame cuantos estudios o cuan
tos planes de actuación en zonas deprimidas se requieran. 

Nada más. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Conseller de Economía. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Ale
xandre Forcades i Juan): En el tema del FEDER, jo voldria 
precisar als Srs. Diputats que hi ha dues etapes. A l'etapa 
anterior varen ser exclosos, el Govern Central, sense cap pos
sibilitat de participar-hi, i en aquesta etapa es tan negociant 
Govern Central i Europa, i en aquest moment la proposta 
d'Europa és que quedin fora tates aquelles Comunitats que 
tenguin un PIE regional per davall del 0,75 mitjana de l'euro
peu. A posta l'altre dia varem aprovar aquella resolució, pri
mer per instar el Govern que, tenint en compte que el tema 
insular podria afectar I'assumpte, igual que a Franr;a, intenti 
cercar altres mitjans perque Balears hi pugui entrar. En con
seqüencia, nosaltres farem tots els estudis que vostes diguin, 
pero si el Govern Central no negocia amb més interes que 
l'altra vegada i quedam fora, per molts d'estudis que facem 
no ens deixaran entrar, és a dir, que en aquest moment el 
que hem d'intentar és per una part instar el Govern Central, 
con"Í ja varem fer l'altre día, perque lluiti perque Balears hi 
pugui entrar, i després, en el cas que no hi puguem entrar, 
fer estudis perque el Govern Central ens compensi, pero 
aquest cami, realment, si quedam fora, per moltes presenta
cions de zones deprimides, la Comissió no tendra cap estudio 

Gracies. 

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

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Gracies, Sr. Conseller, pel seu aclariment, supos que era 

a l'abast de tots i ha quedat molt bé, i ha reconegut que eren 
absolutament imprescindibles aquests estudis. Després o abans 
que la Comunitat Europea per uns certs fans digui el 0,70 
o el 0,75, que és imprescindible tenir estudis concrets sobre 
zones deprimides, és claríssim, perque les Illes no es poden 
considerar com a tal zona deprimida, es poden considerar 
tal vegada certes zones o per accedir a altres fons, que n'hi 
ha d'altres, com vos te sapo 

Senyors del PSM: Vostes que són historicament en aquest 
Parlament els propulsors de tot tipus d'estudis, vostes s'es
tranyen que proposem estudis? Si la setmana passada ens 
deien «instar el Govern de la CAIB que facin els criteris ba
sics que hauran de contemplar la nova Llei del Fans» i criti
quen que nosaltres diguem que facin els criteris basics que 
hagi de contemplar la Llei de Servicis Mínims? Aixo era la 
discussió del Fons de Compensació. El que paS9a és que pos
siblement s'hagin molestat perque no ens han convenr;ut les 
seves propostes, perque és ver que a les pro postes del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA no s'insta el Gobern de l'Estat, 
pero és que aixo és el Parlament de la Comunitat Autono
ma de les Illes Balears, primer de tolo Segon i molt impor
tant: en el tema del Fans de Compensació, l'Estat havia es
tat instat, i en tercer, en tot el sistema de finanr;ació, Sr. Serra, 
la Comissió de les Autonomies del Senat fa tot aixo que vos
tes intenten instar que faci. Ja es fa; a posta no insta m ni 
les Corts ni l'Estat, perque el ca mí és obert. 

Per que proposam una serie d'estudis? Primer, perque 
la Comunicació del Govern quant als estudis no ens ha con
venr;ut mínimament, ha hem dit aquest matí. A vostes su-

-
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pO que no el han estranyat lotes les formules polinomiques 
. S;hi havia en aquest estudi, i aixo no és evidentment una 

que . 'd h 'El . 'tedra d'Economla, eVl entment que no O es, que JO 

ca. cree és que ni vostes ni cap Grup d'aquí tengui en aquesLs 
no • l ' . I . oroeots - i despres exp Icare e s punts- tengUl en aquests 
:oments el concepte cIar de com incideix el volum d'atur 
dios la finan.;ació del on. de Compen ació de la finan.;a
ció global ni quin moviments produeixen segolll el cicle eco
nórnic curt, no el Uarg, el moviments migl'atoris quanl a la 
finan~ció de les Comunitats AULonomes, que en lenen i molt, 
si no ho sabien és així, en tenen i mol l. pel'que ón variables 
que s'util ilzen per distribuir, per exemple, el Fons de om
pensació InterterriLOrial, i pel' aix6 demanam aque t e lu
dís, perque almanco nosaltr , mode lamenL, no abem si 
quan propugnam una cosa aquesta cosa ens caura damunt, 
i ho volem saber. I ho voleu saber, volem saber que si pro
posam una certa mesura correctora de cara a la finaw;ació, 
com a mÍnim saber que no ens perjudicara, perque, si ens 
ha de perjudicar, pel' que I'hem de proposar? Em pareix que 
és el camÍ seriós per dur endavant els temes. 

Primer punL Aniré punt per punt perque així quedi més 
ciar, em pensava que una explicació de caracter global aniria 
millor. No. Caltre dia, ho he Ilegit, reclamavem que el Go
vero elaboras -a instancies del PSM, com és logic- i du
gués al Parlament els criteris basics que haurien de contem
plar la nova Llei del Fons. Aquí demanam que es puguin 
elaborar a través del Parlament i després d'un estudi del Go
vero «plantejar les bases per a I'elaboració de la futura Llei 
de Serveis Mínims», que es fa amb col·laboració de les Co
munitats Autonomes, que també el Sr. Sera ho sap, que es 
fa amb col·laboració de les Comunitats Autonomes, a posta 
no el Parlament, la Comunitat, i ho diu així de clar, la Co
munitat que haura de col,laborar amb el Senat per a aques
ta possible elaboració de LIei de Serveis Mínims. En la ma
teixa línía del que vos tes ens proposaven dimecres p~ssat, 

I'hern proposat per a un altre tipus de Ilei igual, amb el ma
teix procediment, avui. Avui no els agrada, dimecres els 
agradava. 

Per que una comunicació? Una comunicació que estu
dii' I'efecte del cicle, pel que li deia abans. No volem, alman
co el nostre Grup, anar a ulls clucs a cap tipus de discussió 
nova sobre finan<;ament auton6mic, perque anar a ulls clucs 
ens ha dut a eonseqüencies dolentes per a la Comunitat Auto
noma, i no basten declaracions, que a les seves proposicions 
n'hi ha sis, declaracions de voluntat, fan falta estudis i anali
sis profunds per poder discutir amb l'Administració de l'Es
tat i amb l'Administració de les altres Comunitats Autono
mes. Si vostes tenen aquests estudis, jo els agrairia molt, en 
nom del meu Grup, senyors del PSM, que ens els donin. Po
drien col· laborar més i reitraríern les propostes d'es! udis, si 
existeixen. El matiex del tercer punt quant als moviments mi
gratoris, és exactament igual. Sabem en aquest moment com 
influeixen, quina incidencia tendran els futurs moviments im
migratoris? Quina incidencia tendra aquesta baixada de erei
xement economic que hi hagu! enguany, Crec que és interes
sant que se sapiga i són idees perque el Govern camini per 
aquest camÍ per poder discutir seriosament el tema del fi
nan~ament. 

Si hem de modificar el sistema, és evident -aixo és el 
PUnt 4-que el que s'ha de modificar fonamentalment són 
els coeficients, els coeficients de superfície, d'unitats admi
niSlratives, els coeficients de poblaeió, etc. S'haura de modi-

ficar aIJW, a part de les quantitats absolutes, a posta vol
dríem, com ho diríem?, un model de simulació per poder 
avaluar com es mouran les finan<;aeions globals de totes les 
Comunitats Autonomes i de la nostra quan facem pro postes 
de variació de percentatges. Perque no és tan senzill com dos 
idos són quatre, aixo, és complicada la fórmula polinómica 
aquesta, i no pot ser senzilla, no ho pot ser. Per tant volem 
tenir model de simulació, per poder decidir si e! Govern ho 
vol fer pe! seu compte, nosaltres deim que ho dugui aquí i 
ho discutirem, si ho vol fer pe! seu compte és el seu problema. 

Obviament, el punt 5, si hi ha d'haver una negociació 
l'any 90-91, perque no sera l'any que ve, per a una variació 
del sistema financer, pareix logic que I'any 89 aquest Parla
ment comenci a estudiar juntament amb el Govern per on 
hem d'anar. Pareix logic. 

De les taules imput-output n'he parlat molt i no ho re
petese, pareix que hi ha bastant d'acord i desacord. I el punt 
7, el Conseller ho ha explicat, hi ha molts de tipus de fons. 
Logicament, si la Comunitat Europea diu que aquelles Co
munitats, o regions o zones que estiguin per damunt del 
0,70070 de la renda regional mitjana europea no poden acce
dir a cert tipus de fons, hauríen de tenir possibilitats d'acce
dir a altres, perque les I1Ies, gracies, manco mal, estan per 
damunt aquest 0,70 i una mica per damunt 1'1 de mitjana 
per tant podem accedir a latres, com ens ha demostrat el 
Conseller d'Agricultura, no importa ser un Premi Nobel aquí, 
el Conseller d'Agricultura aconsegueix un conveni amb l'Es
tat, segons va dir, i aconsegueix aeeés a fons ~structurals. No 
deu ser tan mal de fer, o el Sr. Pere Mórey és realment una 
persona davant la qual ens hem de llevar el capelL 

'EI d'UM ha fet .el mate ix raonament, per tant el mateix 
que he dit al PSM va per vos te, Sr. Pasqual, el mateix: estu
dis, i voste no critiqui el que proposam, avui sobretot. 

Al CDS: crec que ja he explicat la relació que tenen amb 
el fans i la finan<;ació tates les nostres propostes, i tates for
men un conjunt, pero s'imaginen que totes aquestes pro pos
tes manco dues les haguéssim posat en una sola? Hagués es
tat com un poc massa feixuc. Tot és un conjunt per poder 
estudiar seriosament i objectivament els sistemes de finan<;a
ció i les variacions d'aquests sistemes. 

Només vull acabar dient al Govern que esper que aques
tes propostes de resolució es votin, les voti el Grup Parla
mentari Popular, totes i si no totes la majoria, perque l'úni
ca cosa que fan és donar arguments al Govern de la 
Comunitat Aut6noma, i en definitiva a la Comunitat, per 
poder millorar la finan<;ació. 

Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Sí, Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí, deman la paraula per contradiccions, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 
Un minuto. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gn'tcies. 
Pens que el Grup Parlamentari SOCIALISTA, a través 

del seu Portaveu, no ha acabat d'entendre el fans de la nos
tra intervenció respecte de les seves propostes. Nosaltres vo-

" 
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tam que sí els seu s estudis, votam que sí, la setmana passa
da eren vostes que no venien a bé al tema del Fons de 
Compensació lnterterritorial, votaren pero no s'avenien amb 
l'esperit i la proposta que feiem, no és el mateix que debat 
que feim, ara el que sí reiteram és que no ens ha estranyat 
que vostes fessin aquestes propostes, pero ens ha estranyat 
molt que no entrassin més en profunditat, que no tocas sin 
el tema des d'una optica de ciutadans d'aquestes ilIes, que 
només el tocassin des d'un punt de vista molt abstracte i d'es
tudis, i una cosa sí, Sr. Alfonso, que ens ha sorpres, i és que 
votin que no a posar uns imposts als urbanitzadors i als mo
nopolis. 

EL SR. PRESIDENT: 
Un minuto. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Un minut només per al darrer punt. Sr. Serra, nosaltres 

vota m que no als imposts per no contradir el Parlament. Hi 
ha una Ponencia que ha d'estudiar aixo, duguem endavant 
aquesta Ponencia i creem els instruments per crear aquests 
imposts. En principi hi estam d 'acord , no d'una forma sim
ple, sinó que aquesta Ponencia e1abori una proposta al Go
vern, i que el Govern posi aquests imposts. No els posara 
perque esta en la seva ma, aixo ha sabem, i aquest matí ha 
deiem clarament. Per que el Govern no ha estudiat cap im
post? Perque aixo no és electoral, aixo és claríssim, perque 
aixo no es ven bé, aixo és la mar de clar. En principi,_ en 
la creació d'uns imposts aquí, nasal tres hi estam d'acord, molt 
ben estudiats i amb una finalitat inversora i d'atenció social, 
que és el que vostes propasen, pero amb el que no estam 
d'acord i ho he explicat abans, és, primer, que sigui n aquest, 
aquest i aquest, perque un impost no és una cosa tan simple 
com per dir aixo, té molts d'instruments, i segon, estam 
d'acord que el Parlament ja ha ha acordat, ja ha acordat 
que aixo s'ha de dur endavant; si d'aquí a vuit mesas no s'ha 
pogut fer, després sí que votarem aixo o quaranta coses més. 

(El Sr. President repren la presidencia del debat) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 
el Portaveu Sr. González i Ortea per fer la defensa de les -
seves Propostes de Resolució. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 
Haré gracia también de la lectura de las Propuestas de 

Resolución, de la lectura institucionalizada de las Propues
tas de Resolución, pero sí quería pararme en cada una de 
ellas brevemente porque creo que los argumentos de la ma
yor parte de ellas están de una forma u otra ya expresados 
y defendidos aquí esta mañana y a lo largo del desarrollo 
de la sesión de la tarde. 

En el preámbulo de nuestras Propuestas de Resolución 
proponemos al Parlamento que se manifieste como adverti
do de la urgente necesidad de revisar el sistema de financia
ción de acuerdo con lo que disponen el artículo 156 de la 
Constitución Española y el artículo 61 del Estatuto de Auto
nomía de las Baleares. El artículo 61, que es el que habla 
de m edios de financiación que correspondan a esas caracte
rísticas especiales de nuestra Comunidad, características de 
estacionalidad, de especialización y de insularidad, ya nos he-

mos referido a ellas demasiadas veces, pero quizá fue 
veniente leer el artícu lo, o por lo meno el primer a ra con

del artículo ]56 de la Constitución, que creo recor~aartado 
h I ·d ¡ . r qUe no se a el o aqu y me parece Importante porque en d fi 

nitiva en el desarrollo LanlO del artícu lo 156 de la Co .~ l-
. . nSlltu_ 

CiÓ n como del 61 del Estatuto se definen precisamente 
nUes· 

tras propuestas. 

El articulo 156.l de La onstitución dice: «Las Comu . 
dades AutÓnomas gozarán de autonomía financiera para ni; 
desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a l e 
principios de coordinación con la Haci.enda Estatal y de o~ 
lidaridad entre todo lo e pañoles». A partir, Como digO 
de to principio de la Constitución y del Estatuto de Aut~: 
nomía, del artículo 61 del Estatuto de Autonomía, hemos 
elaborado unas propuestas de resolución, algunas de las cuajes 
coincidentes con otras que aquí se han presentado ya, que 
empiezan por una que propone valorar positivamente la la
bor realizada por el Gobierno como impulsor de la reivindi_ 
cación para la obtención de una autonomía financiera plena 
para las Islas. Nosotros hemos empezado esta mañana nues
tra intervención felicitando al Gobierno por el extenso, det.a
liado y ordenado estudio o comunicación que se nos había 
remitido. Nosotros queremos dejar plasmado ese reconoci
miento en esta valoración, pero no vamos a ocultar que que
remos ir más lejos. 

El Gobierno no se ha limitado a hacer estudios, estu
dios que ya están hechos y estudios que están a nuestra dis
posición por medio de esa Comunicación hace tiempo, sino 
que ésos -han servido de base para proponer un recurso de 
inconstitucionalidad a la Ley General Presupuestaria del Es
tado para este año. La valoración positiva de ese recurso de 
institucionalidad, que a nuestro juicio está bien fundamen
tado y es concreto, nos resultaría sumamente importante que 
estuviera apoyado por toda la Cámara, antes se ha referido, 
y yo en la fijación de posiciones me he referido a ello, el 
representante del CDS, que en su propuesta n? 2 práctica
mente recoge ese mismo criterio, pero excluyendo, como an
tes hemos dicho, exclusivamente la interpretación del tema 
de la superficie en el recurso de inconstitucionalidad presen
tado por el Gobierno, pero en definitiva lo que planteaba 
en esa propuesta n? 2 es muy similar, muy similar, que a 
nuestro juicio lógicamente se concreta más o se aclara más 
en este punto n? 1 que nosotros presentamos y que creemos, 
como digo, importante que sea votado y apoyado por toda 
la cámara, no en beneficio concreto de un Gobierno, sino 
en beneficio de la financiación y en definitiva, de la Comu
nidad Balear. 

En el punto n? 2 se empieza a desarrollar o a entrar 
con mayor. detalle en los temas que hemos ido desarrollando 
a lo largo de este debate. Se insta al Gobierno Central para 
que inicie una revisión en profundidad del sistema, de modo 
que se haga efectiva y real la aplicación del principio consti
tucional que antes hemos leído, el principio de suficiencia 
financiera, y que permita una verdadera capacidad de auto
nomía del Gobierno. Por cierto que en este punto hay un 
error gramatical y tiene que poner «veritable», como sin duda 
las Sras. y Sres. Diputados han captado inmediatamente, en 
vez de «variable» o «veriable» como pone en el texto. 

En el punto n? 3 e olicita de l ,obiern entral ~ue 
el sistema de financiación que e aplica no vulnere el articu
lo 61 del Estatuto. Thmbién está creo. uficicn emente mas· 
cado y suficienLemente discutido el tema. Si el oste erecl Í\IO 
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ha impedido durante el periodo provisional gozar, con 
nOS • h' d fi . r' I cicatero crileno con que se IZO, e una su Clente man-
e. ci6n, .el nuevo sistema financiero y por las razones ya re-
CIa . . " dl d d tidas, noS deja en una sltuaclon e c aro esamparo y e 
~ra insuficiencia financiera, y de clara insuficiencia en cuan
~o a criterios concretos. El de la in ularidad, por ejemplo, 
que es un criterio ci tado concretamenle por el E latuto, se 
contempla con un escaso 0,70/0, al cuaJ cre que lodo lo 
representantes antes han reconocido a lo larg de u in ter
vencione como sumamente escaso, y la especialidad y esta
cionalidad no se recogen en absoluto, los criterios la valoran 
como 0, Y ya he dicho también antes con motivo del comen
tario sobre alguna otra propuesta de resolución, que el he
cho de que la especialidad económica, aunque yo creo que 
es dudoso que en otras regiones españolas, se pueda hablar 
de alguna otra Comunidad española que tenga una especia
lidad económica tan acusada como la nuestra, sí que puede 
haber alguna reclamación en ese sentido, igual que en el sen
tido de [a estacionalidad, pero nosotros no pretendemos en 
ningún caso, evidentemente, que estos criterios de estaciona
lidad y de especialidad sean aplicables exclusivamente a nues
tra Comunidad. 

Ya hemos dicho también esta mañana que el plantea
miento que hacía la Comunicación que del Gobierno nos ha
bía remitido nos había gustado especialmente por el hecho 
de que en ningún caso se pretendía discutir o disputar par
celas económicas, parcelas de dinero o de financiación a otras 
Comunidades, lo que se pretendía era solucionar nuestro pro
blema afectando O no afectando al resto de las Comunidades. 

En cuanto a la propuesta n? 4, se trata de plasmar una 
preocupación en algunos puntos -se señalan algunos pun
tos concretos, como es el de las carreteras, el fomento del 
desarrollo económico de la enseñanza de la lengua- un poco 
como puntos paradigmáticos recogidos como competencias 
exclusivas en el artículo 10 de nuestro Estatuto de Autono
mía. Algunos de estos temas, concretamente por ejemplo el 
de carreteras, que ya ha sido aquí también reiteradamente 
citado, se ha podido, por lo menos hasta este año -ya he 
dicho también esta mañana que el futuro no era excesiva
mente prometedor- pero por lo menos se ha podido paliar 
el grave defecto financiero de las carreteras mediante un con
venio y ese convenio u otro que prorrogue el actual puede 
ser bienvenido y es efectivamente un instrumento válido como 
una propuesta creo que del PSM, creo recordar decía y no
sotros anunciamos nuestro apoyo, ese convenio, como otros 
más que se puedan hacer, pueden ser efectivamente instru
mentos válidos. Sin embargo, a nuestro juicio no tienen que 
ser instrumentos definitivos. La financiación de las carrete
ras, como la finapciación de cosas tan extraordinariamente 
propias y singulares como son la enseñanza de la lengua, tie
nen que ser financiaciones que tengan un carácter incondi
cionado en cualquier caso. El tema del fomento del desarro
llo económico no requiere ninguna mayor explicación, porque 
creo que algo más incondicionado o más propio de un Go
bierno que disponer de unos fondos para el fomento del des
arrollo económico incondicionados parece lógico y evidente, 
10 sorprendente del caso sería que esos fondos no lo fueran 
o lo sorprendente es que no lo sean. 

Finalmente, la propuesta n? 5 va en el sentido en que 
es:a mañana se había pronunciado el Conseller de Econo
mla y Hacienda. El futuro debe pasar -o tenemos que tra
tar que pase- por una autosuficiencia de la fiscalidad, es 

decir, deben ser a nuestro juicio las Comunidades Autóno
mas, la nuestra en particular, las que recauden los ingresos 
necesarios para atender a sus propios gastos. Ese es nuestro 
deseo y en ese camino, precisamente, lo que solicitamos con 
esta propuesta o lo que pedimos que la Cámara apoye en 
esta propuesta, es la creación de una Comisión Mixta que 
estudie cuáles son las posibilidades de que eso, en un futuro 
más o menos próximo, se convierta en una realidad. 

Creo que con ello damos por finalizado el grupo de pro
puestas que habíamos presentado. Todo ese debate se ha lle
vado, creemos que afortunadamente, con un cierto consenso 
general, pese a las discusiones habidas, en que la financia
ción es insuficiente y yo espero que ese consenso llegue un 
poco más lejos, el apoyo también generalizado de aquellas 
propuestas que vayan dirigidas al Gobierno Central. Noso
tros hemos estado tentados de poner una propuesta más, he
mos estado tentados de poner una 6.", pero la verdad es que 
luego hemos decidido o hemos pensado que no era quizá 
el camino más conveniente ir por ahí y no nos hemos deci
dido a proponerla. La propuesta venía a decir algo así como 
que el Sr. Presidente del Gobierno de la Nación dé audien
cia al Sr. Presidente del Gobierno de esta Comunidad Autó
noma a ver si así puede ir explicándole algunos de estos pro
blemas y puede ir haciéndole consciente de la situación 
financiera y económica de la Comunidad. Pero nosotros es
tamos convencidos, absolutamente convencidos, que no era 
necesario poner eso. Estamos, insisto, absolutamente conven
cidos que contaremos con la ayuda de todos los Grupos, de 
todos absolutamente, incluso del Grupo SOCIALISTA, que 
en este caso creo que tiene una especial responsabilidad. 

Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM~EEM, té la pa

raula el Diputat Sr. Sebastj¡l Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
Nosaltres, respecte de les propostes del Grup AP-PL, 

hem de dir que n'hi ha tres, la 2, 3 i 4, que ens semblen 
correctes, pero la 1 i la 5 no ens semblen correctes. 

Ens explicarem. La primera, nosaltres creim que en 
aquests moments demanar que valorem positivament una tas
ca del Govern, dit d'aquesta manera, quan hi ha hagut molts 
de debats parlamentaris on el nostre Grup en concret s'ha 
queixa de formes utilitzades pel Govern a l'hora de plantejar 
aquest tema, de manca d'estudis en un cert moment -fa un 
any-, de verbalisme victimista, de paraules i pocs fets, ens 
pareix que no és oportú propasar-ha com esta aquí propo
sat. Si s'hagués proposat donar suport al recurs d'anticonsti
tucionalitat, nosaltres ha veuríem normal, logic i conseqüen
cia del debat parlamentari que mantenim avui, és una mica 
el que el CDS ha proposat a la seva proposta n? 2, ens dóna 
la impressió que no ha diu així, pero bé, aleshores nosaltres 
aquí el que volem propasar precisament és aixo, rectificar 
una mica aquest punt n? 1 i reconduir-Io amb la intenciona
litat del CDS en el seu punt n? 2 i anar cap a un suport 
d'aquest Parlament al recurs d'anticonstitucionalitat, si bé és 
cert que tant e[ CDS com nosaltres hem criticat, de l'estudi 
o del mateix recurs, algunes de les qüestions concretes que 
han plantejat, pero globalment estam d'acord amb el recurs 
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d'anticonstitucionalitat. 
1 el punt 5, de Comissió Mixta d'estudi per a la implan

tació de la corresponsabilitat fiscal, nosaltres, la veritat, pen
sam que aixo també és un «balones fuera» com ho hem dit 
abans al Grup SOCIALISTA respecte de tants d'estudis. No
saltres, en aquest punt, si el manten en d'aquesta manera ens 
abstendrem, pensant que les úniques propostes concretes de 
fiscalitat, de coresponsabilitat fiscal, són les tres que hem pre
sentat el nostre Grup d'una manera modesta, pero clara, i 
per altra banda, si el CDS rectifica el seu punt n? 3. b), pen
sam que és molt més concret que la proposta n? 5 d'AP-PL. 

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

taveu Sr. Miquel Pasqual. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Anunciar que votarem favorablement les cinc Propostes 

de Resolució i fer els següents comentaris. En primer 1I0c, 
a nosaltres ens hagués agradat que en el punt n? 2, en 1I0c 
de parlar de suficiencia financera, igualment com ho hem 
dit abans al PSM, parlar d'autonomia financera, que té un 
concepte més profund, i és la paraula que empra la Consti
tu ció a l'article 156, quan fa referencia a les Comurutats Auto
no mes, i en canvi suficiencia financera fa referencia a quan 
parla de les Corporacions locals, és a dir, autonomia és més 
que suficiencia financera. De totes maneres, votarem a favor. 

Respecte del punt n? 4, quan diu «sol·licitar al Govern 
Central que doti de contingut economic en finan¡;:ació incon
dicionada les competencies exclusives que estableix el nostre 
Estatut a l'article 10 i en especial carreteres, foment del de
senvolupament economic i ensenyament de la !lengua», a no
saltres ens agradaria que s'afegís, si és possible, obres hiddlu
liques i ports. Ho die perque també ten en una incidencia 
especial; si no es posa tampoc no passa res, també hi vota
rem a favor. Ho die perque també tenen a veure amb la in
sularitat aquestes dues competencies, i per tant són unes com
petencies que fan que la nostra finan¡;:ació sigui pitjor que 
la de les altres Comunitats Autonomes que han accedit per 
I'article 143. 

1 respecte del punt 5, la- coresponsabilització fiscal, jo 
voldria dir que precisament és un objectiu a llarg ter mini que 
hi hagi una coresponsabilització fiscal de l'Estat i la Comu
nitat Autonoma. AqUÍ no es tracta de dir sempre que ens 
donin, dirÍem doblers de Madrid, sinó de tenir un sistema 
fiscal que sigui automatic, que deIs imposts que es recapten 
a Balears una part quedi aquí i que en funció d'aquest im
posts, els habitants de la nostra Comunitat han de saber que 
el Govern n'és responsable i n'ha de fer bon ús. Per conse
güent, nosaltres estam d'acord que hem de tendir cap a un 
sistema on hi hagi coresponsabilització de les dues adminis
tracions i, tal com esta a la LOFCA i a la Constitució, nor
malment aixo passara per participació d'imposts de la Co
munitat sobre imposts de l'Administració de l'Estat. 

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

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 

. AJgunes precisio~.s a les p~opo te del Grup Parlarn 
tan AP-PL. En r'elaclo a la primera, realment es fa en. 

t d I 
. .. un Poc 

cos a amunt onar aquesta va oracJO positiva i entenern 
d'alguna manera la nostra proposta n? 2 recull el supon qUe 
el Govern pugui necessitar per a les seves reivindicad qu: 

. • d ~ l ' ons 1 ens e·tlmam mes eJensar a n stra I ens abSlendríem e 
aquesta. n 

En relació a la prOPQsta n? 2, cree que valdría la 
. 1" d I d pena mtentar ~ue e, perlt a guna proposta el grup nostre, del 
CDS, mes amb la 3 del P M, per ventura valdría la pe 
trobar un pronunciament obre el tema de la suficiencia ~~ 
nancera. Jo voldria dir al Sr. Pasqual que no és el matei

l 

suficiencia que autonomia, que pot haver-hi autonomia sen~ 
se suficiencia financera, és a dir, que reivindicar l'autonomia 
finan cera no significa anar més alla de la suficiencia, no neo 
cessariament. Hi pot haver suficiencia sense autonomia i POl 

haver-hi autonomia sense suficiencia. 
Quant al punt n? 3, també li donarem suport, estam 

d'acord, creim que valdria la pena trobar una fórmula tran. 
saccional amb la primera del PSM. En relació a la n? 4, per 
ventura esta relacionada amb la 2 nostra en el que fa refe
rencia a finan~ació incondicionada en materia de convenis, 
cree que han deixat un exemple important, el tema de viven
des, que no hi figura com a exemple, pero tal vegada seria 
millor quasi no posar exemples pel perill de deixar-se'n qual
cun dins el tinter precisament. La n? 5 no ens pareix mala
ment, encara que defensaríem més una fórmula com la nos
tra, pero com que no són incompatibles, poden ser 
complementaries, també li donarem suport. -

Si em permet i encara tenc temps, Sr. President, voldria 
denunciar dos silencis. Ni el Govern es pronuncia sobre els 
imposts, ni el Grup Parlamentari SOCIALISTA sobe el tema 
de les vivendes, m'agradaria que al torn següent ens digues
sin alguna cosa tots dos. 

Moltes gracies. 

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

raula el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Les propostes que presenta el Grup AP-PL tenel1 una 

característica comuna que m'estranya que el Grup del PSM
EEM no hagi detectat amb l'habilitat que ha detectat les 110S

tres: que no hi ha cap reivindicació al Govern de la Comu
nitat Autonoma, ni una; curiosament, aixo només ho hem 
detectat nosaltres, pero vaja, és normal, és normal. 

Primera proposta. Valorar positivament -no hi ha reí
vindicació, és valoració- positivament la feina realitzada pel 
Govern Balear com a impulsor de la reivindicació per a l'ob
tenció d'una autonomia. No. El victivisme, les sortides fora 
de to, tot aquest cúmul d'actuacions que en la nostra opinió 
no duen a res més que a perdre punts i possibilitats davant 
la resta de Comunitats Autonomes i l'Administració de l'E~
tat, nosaltres no ho valoram positivament sinó al contran, 
nosaltres voldriem valorar molt negativament la feina com 
és logic, perque creim de ver i no respecte de l'Estat -i na 
faci espants, Sr. Jaén, tranquil, tranquil- i no respecte de 
l'Administració de l'Estat, no, és que ho han fet malament 

creim. Miri si ho han fet malament que el seu estudi que 
avui voste valorava era aquest, era aquest, i aquest, aques t 

, .. 

" 
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f; n any i mig, i cregtú'm, no s'assemblcn en res ni quant 
a "ivindicacion" ni quant a plantejam ents, i Sóo model ' de
~ ~t:ius de fina n<;ació, Govern Ba lear, o n:elleria d'Econo
~~~ i HJsenda i -inan9ació de la omunitat Autónoma de 
I lIIes Balear., un de etembre del 86, I'a lu'e de setcmbre 
d~1 87, octubre-novembredel 87, dos estud is fe~s, pel. m~(eix 
organi me, el matelx ~vern, que tenen unes relv l n~ l caClOn 
absolument disti ntes. Aix6 ho hern de valorar po 111vament? 
Ho bem de va lorar negati v8mcnt. Per que? Perque les rei
vindicad ns, senyor del rup P pular e f(ln en funció de 
I'estrategia política, no financera, política, que du el Govern 
en un cert moment. En aquell moment era plantejar un tema 
de concerts i ara és demanar, que és molt 16gic, senzillament 
demanar més doblers, per a on sigui, que té més? Abans per 
al sistema de concerts, ara per a la mar, per als lIits, per al 
que sigui. Es tracta, com deia un Diputat d'aquesta Cambra 
-no direm qui és- que esta a un Consell Insular, que ens 
donin 1.000 milions més i es deixin de transferencies. Va per 
aquí. Que a nosaltres ens donin 5.000 milions ll1és i ens dei 
xarem de reivindicacions. Per al que sigui, sigui just, sigui 
injust, ens toqui o no, que té més? No és així que es pot 
raonar, aixo aniria molt bé, per6 no és així que es raona, 
a posta nasal tres valoram molt negativament la seva feina, 
molt negativament, ha hell1 dit moltes vegades. 

Podem instar el Govern Central que s'inicú una revisió 
en profunditat del sistema, no hi tenim cap problema, no
més que afegiríem que no és per garantitzar una veritable 
capacitat auton6mic3. de govcrn, una veritable capacitat auto
n6mica, bastaria aquí, perque és de tata la Comunitat, no 
del Govern amb majúscula, si fos de govern, amb minúscu
la, encara, pero del Govern amb majúscula. no hi diu. Per 
tant, aquesta la votarem favorablement; no s'estranyin, qual
cuna n'hem de votar. 

Sol· licitar del Govern Central que no es vulneri I'artiele 
61, és el mateix que deia el PSM, nosaltres creim que no es 
vulnera des del moment que l'aplicació de declaracions abs
tractes és mala de fer, i de fet és la primera vegada a tots 
els estudis que es reclama, i en aixo hem de donar l'enhora
bona al PSM que ha ha vist, perque en aquest estudi no 
se'n parla ni mínimament. Che lIegit, Sr. Conseller, d'aix6 
no se'n parla, i en aquest molt menys; són els dos estudis seus. 

Sol·licitar així mateix del Govern Central que doti de 
contingut economic amb finanyació incondicionada compe
lencies exclusives, Bé, la finanyació incondicionada ja la té, 
el Govern, i té una part important de finanyació d'inversió 
de reposició, aix6 és evident, prccisament en carreteres. En 
foment de desenvolupament económic no és molt 16gic, ens 
pareix, i en Ilengua em pareix que hi ha una serie de conve
nís firmats, que quan tenguem la competencia en ensenya
ment tendrem la Finanyació adequada per a aix6, no creim 
que en aquests moments aix6 sigui una reivindicació serio
~a. Tot és dins el mateix bloc, demanem per al que sigui, 
tal vegada ens cau qualque cosa i com sigui per obtenir el 
caramelet, no. Creirn que hem d'anar amb plantejaments ra
cionals, 16gics, i obtenir el just, el necessari, el convenient 
en aquesta i en tates les Comunitats Aut6nomes, per6 amb 
aquests arguments de dir perque ens convé donau-nos tants 
de milions més; perque vos amenayam amb un recurs d'in
constitucionalitat i el posam, donau-nos tants de milions més; 
perque nosaltres tenim la mar, els lIits i tal, donau-nos tants 
de milion.'> més. No es tracta d'aixo, es tracta de si tenim raó , 
demo~ t rar 34 11csta raó, d'una forllla sistematica i ben feta 

i després quantificar seriosament aquesta raó, no quantificar
la., Sr. Portaveu d'AP, amb unes xifres -i ha tom a dir, per
que crec que el Conseller no m'ha entes aquest matí, perque 
s'ha enfadat- que ens situen al mateix nivell de finan9ació 
per persona que Extremadura, un poquet més baix, i un po
quet més alt o bastant que Castella-Lleó, No és que aixo 
sigui bo, dolent o regular, no, és que aix6 no hi ha qui ha 
pugui '):endre, i el seu President, el d'AP, no el seu, no el 
Sr. Segurado, el Sr. Hernández Mancha ha deia al Debat de 
Comunitats Aut6nomes del Senat. Es queixava de la poca 
finanyació, precisament d'Extremadura, d'Andalusia i 
Castella-Lleó, perque són regions pobres i necessiten posar
se, com a mínim, en camí de poder arribar al nivell de de
senvolupament mitja de tot l'Estat Espanyol, i aquest és el 
primer deme de tots els ciutadans d'aquest Estat i aquest és 
el primer deure, lógicament, d'aquest Parlament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari AP-PL, 

el seu Portaveu Sr. Gonzálcz i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Sí, gracias Sr. Presidente. 
Empezando por el Sr. Serra, le quiero agradecer su apoyo 

a las propuestas 2, 3 y 4, y respecto a la primera dice que 
no puede valorar positivamente la acción del Gobierno o la 
labor realizada, en cambio estaría dispuesto a valorar positi
vamente o a apoyar, por decirlo de otra manera, el recurso 
de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno. Nos
otros no tenemos ningún inconveniente en cambiar los tér
minos, si eso después es posible, porque evidentemente como 
he explicado antes, de eso se trataba, la valoración es de un 
trabajo que culmina precisamente en la presentación de un 
recurso de inconstitucionalidad. En cuanto al punto 5, me 
dice que le parece una cosa poco práctica, o poco práctica 
inmediatamente; es posible que de las propuestas que pre
sentamos, efectivamente sea la menos práctica con carácter 
inmediato, pero a mi me parece que con carácter de futuro, 
si esta Comisión efectivamente se pudiera crear, sería extraor
dinariamente práctica, a mí me parece que sería probable-

' . mente la más práctica de las cinco presentadas por nosotros. 
Al Sr. Pascual le agradezco también el apoyo a las cin

co, Efectivamente, el término autonomía financiera, que le 
gusta más que el término suficiencia, tiene un poco el in
conveniente al que se ha referido el Portavoz del CDS, que 
realmente son dos cosas distintas que de alguna manera 
nosotros, en la propuesta n? 2, queríamos reunir de alguna 
forma al hablar de suficiencia financiera primero y de una 
verdadera capacidad autonómica de gobierno después, en cier
to modo queríamos abarcarlo todo, pero quizá, no lo dudo 
y en cualquier caso podemos discutirlo después, no hemos 
dado con la terminología exacta. Me parece muy bien lo de 
añadir obras hidráulicas y puertos, y también me parece muy 
bien saltando, porque en ese mismo punto nos proponía el 
Sr. Quetglas me parece añadir vivienda, mejor dicho, nos pro
ponía que entonces se retiraran, que no nos refiriéramos a 
cosas concretas. Es posible que, claro, se nos pudiera olvidar 
alguna, pero en fin, para eso están los términos etc., o los 
puntos suspensivos o cualquier otra fórmula literaria que per
mita suponer que no es sólo lo que se dice ahí, además ha
cemos alusión concretamente al artículo 10 del Estatuto de 
Autonomía y a las competencias del artículo 10, lo que pasa 
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es que se citan algunas precisamente, como explicaba antes, 
en un caso por su especial relevancia o su especial singulari
dad, como es el caso de las carreteras o como es el caso de 
la enseñanza de la lengua propia de la Comunidad. Creo que 
ya he acabado con UM, es que coincidían en este punto los 
cuatro, le digo pues que le agradezco los votos a favor. 

El Sr. Quetglas nos propone también o nos dice algu
nas, más o menos en general, parece estar de acuerdo con 
las proposiciones, excepto quizá la l.a, que es la que plantea 
mayores reticencias, en las otras cuatro también le agradezco 
su apoyo y desde luego estoy totalmente abierto a que tran
saccionemos con unas y otras, porque yo creo que con tan
tas propuestas efectivamente nos convendrá hacer un poco 
de resumen y un cierto expurgo de las propuestas y de la 
terminología para no repetirnos. 

Con el Sr. Alfonso yo suelo tener poca suerte, aunque 
hoy reconozco que he tenido bastante, porque normalmente 
no suelo tener tanta. El Sr. Alfonso suele encontrar casi siem
pre las propuestas de nuestro Grupo inaceptables en su inte
gridad y sobre todo de poco o de escaso peso. Hoy en reali
dad ha hecho un poco una continuación, una crítica general, 
algunas de ellas incluso nos ha dicho que las votaría y fun
damentalmente, en definitiva, el Sr. Alfonso plantea que a 
él no le gusta este estudio, no le gusta el documento que ha 
presentado el Gobierno y no le parece que las razones que 
el Gobierno propone aquí y ha propuesto en el recurso de 
inconstitucionalitat en definitiva, sean suficientemente o jus
tifiquen suficientemente la modificación o la petición de un 
mejor tratamiento fiscal. Parece que en definitiva esto es un 
resumen de todo, por esto se opone a valorar positivamente 
el trabajo del Gobierno Balear, porque, claro, el que haya 
un estudio de la Legislatura pasada, de hace año y medio 
que en este momento ni siquiera sé cuál es y que desde lue
go no he leído, o si lo he leído en su momento ahora lo 
he olvidado, yo creo que eso tiene poco que ver con el plan
teamiento que hacemos ahora. La valoración que nosotros 
hacemos en la propuesta primera, como insistentemente vengo 
diciendo, se refiere al trabajo que culmina con la presenta
ción del recurso de inconstitucionalidad. Nos dice también, 
insiste en un argumento que ya he dado antes contestando 
me parece que al Conseller o no sé si a algún otro Portavoz, 
que si se incluyera toda la financiación que en este trabajo 
del Gobierno se propone -creo que eran 10.000 y pico de 
millones más de pesetas para este año, 10.600 o 10.700-, 
que entonces tendríamos una participación por cabeza en esa 
financiación superior a la de Extremadura o la de Andalu
CÍa. Yo no he hecho los números y no sé desde luego lo que 
tienen, no tengo por qué dudar si él dice que eso pueda ser 
así, desde luego a mí no es ése el tema que me preocupa, 
a mi la firianciación de Andalucía o de Extremadura la ver
dad es que no me preocupa, no es obligación de este Parla
mento, creo yo, ni de nosotros, ocuparnos de esa financia
ción, nuestra obligación es ocuparnos de la financiación de 
nuestra Comunidad. Si resulta que esos números, una vez 
contrastados con los números que el Gobierno, en el caso 
que el Gobierno nos reciba, nos escuche, y tengamos la po
sibilidad de discutirlo y se siente definitivamente a una mesa 
a discutir y esté dispuesto a discutir los términos distintos 
de la financiación, si resulta que luego el Gobierno de la Na
ción alega que nuestra situación pasaría a ser de claramente 
injusta o de claramente deficitaria a extraordinariamente in
justa por el lado contrario, pues entonces habría que hacer 

aju tes o factores de corrección muy p robablemente, es 
indiscuLible, pero naturalmente en nue tra documentació o es 

. . . d l U, en nuestras petiCiOnes no vamos a part.tr e as necesidades de 
E tremadura o de Andalucla, nOSotros Partimos de Las 
cesjdades de aquí y de lo problemas tal y como se plant ne-

, S· 1Gb· . ean aq\ll. 1 e O lerno tiene otras contraargumentaciones p . . , ues 
bueno. benditas sean y las estudiaremos y las disculirem 
en el roro correspondiente, si es que ese foro se produce :~ 
guna vez, que esa es la gran preocupación q ue lenemos, que 
no abemos i estas propuestas que probablemente hoy aprue
be el Parlamento, van a aer efe livamenle en una mesa de 
negociación o van a caer en el vací . E peremos y una vez 
más - la última por hoy- les pido u c laboración y su ayu
da para Que 110 caigan en la papelera Ili en el vacío. 

Nada más. Muchas gracias, Sr. Presidente. 

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

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

Una precisió. Jo els deman perdó per aquesta interven
ció, sé que estan cansats, pero crec que és important que de 
les coses que manejam nosaltres, i no parIam del passat, ca
dascú pugui opinar i dir el que pensa. La setmana passada 
el Parlament va aprovar, amb tots els vots favorables deis 
Grups, tret del PSOE, una resolució que instava el Govern 
Central perque ens tengués en compte en la reglamentació 
del FEDER, i en tot cas que ens compensas. En aquest mo
ment és a punt de prosperar una resolució que jo crec que 
si no don una explicació pOI quedar damunt la taula, al Par
lament, una cosa que produeixi confusió a l'opinió pública. 

Les pressions són les següents: Fins ara no tenim dret 
al FEDER perque el Govern Socialista, el 22 de man;: del 
87, ens en va excloure, i ens en va excloure com a Comuni
tat, tenint en compte que hi havia una reglamentació que per
metia acollir-s'hi com a zones deprimides. Aleshores va ex
cloure'n absolútament tota la Comunitat i no varem poder 
concórrer ni demostrar que hi havia zones deprimid es. En 
aquest moment, el Govern Socialista és a punt d'acceptar una 
proposta de Comissió sense discutir que com que tenim un 
PlB per damunt del 0,750/0 de les regions comunitaries, mal
grat que Balears com a regió és per davall de la mitjana de 
zones diguem amb Índex sintetic favorable al FEDER fins 
ara, aleshores nosaltres no hi podrem participar ni com a 
Comunitat ni com a zona, aleshores, si aprovam aixo, tor
nara a passar el que passava abans, que pareixera que no 
som dins el FEDER perque realment no feim estudis, no ha 
demanam, etc., etc. Per molts d'estudis que facem, si el Go
vern Central no aconsegueix que Balears, pel motiu que si
gui, sigui acceptada dins la Ilista, no hi haura forma, ni com 
a zona ni com a regió, de participar en el FE DER. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, jo agraesc que després, fora de 10m i ja en el torn 

d'AP, el Conseller hagi contestat a una proposta del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, a posta li he de contestar, SU

pos que contestava a aquesta proposta, que el Grup Parla-
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. no parla en absoLut de PEDER, parla de fons es
mentaOral5 globalitzats, i no a ltre creim que tenir una claredat 
tnlctu . 'd d " d I que són zones deprlIDl es o zones no epruIU es 
quant a . . ~ , . 

b I que són sectors depnmJts no ens tara gens m una :ca ~e mal ¡tal vegada no serem dios el FED~R, tal vega-
hj serem, pero lal vegada podrem accedlr a un allre 

da no ., d' . d 
tipus d'ajude i com que el que Imd~orta ~ acce Ir a atu es 

racionalment hi puguem acce JI", crelm que aQue cs-
qu~s 56n impre cind ibl . Ara, el que no hem enf , li ho 
:~ de dir, Sr. President, é i es referia a ~a proposta nostra 
-creim Que és a aixo- o al que es debatla, que era la pro
posta del Grup AP-PL. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, pareix que hi ha un cert interes que 

donem un temps per consensuar. Quasi sempre agafam més 
lemps del que el President dóna; per tant, aquesta Presiden
cia, acollint-se al que diu el Reglament, fa saber que se sus
pen la Sessió i que la votació sera a les vuit i mitja en punt. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, recomen¡;a la Sessió, i, ates que 

no s'ha presentat cap esmena transaccional, procedirem a la 
votació de les Propostes de Resolució en I'ordre que s'han 
presentat al Registre. 

Per tant, procedeix votar en primer 1I0c les Pro postes 
de Resolució presentades pel Grup Parlamentari AP-PL, que 
supos que vol en que siguin votades per separar o conjunta
ment, el que digui el Sr. Portaveu. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Por separado, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aleshores passam a posar a votació la Proposta assen

yalada amb el n? 1, que el Sr. Secretari Primer fara el favor 
de lIegir-nos. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Valorar positivament la labor realitzada pel Govern Ba

lear com a impulsor de la reivindicació per a l'obtenció d'una 
autonomia financera plena per a les Balears». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 

drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Sres. i SfS. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 

21. Abstencions, 9. Queda, idó, aprovada aquesta primera 
Proposta de Resolució que acabam de sotmetre a votació. 

Té la paraula el Sr. Secretari Primer per fer lectura de 
la Proposta n? 2 del Grup Parlamentari AP-PL. 

EL SR. SECRETAR! PRIMER: 
«Instar el Govern Central perque inicü una revisió en 

profunditat del sistema, de manera que faci efectiva i real 
I'aplicació del principi constitucional de suficiencia finance
ra garantitzant-ne una veritable capacitat autonórnica de 
govern». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 

drets. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 
Passam a la tercera Proposta de Resolució, que diu, Sr. 

Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Sol· licitar del Govern Central que en el sistema de fi

nan¡;ació que s'aplica a les Balears no es vulneri l'article 61 
de l'Estatut i, per tant, s'atengui la insularitat, I'especialitat 
de l'economia balear i les variacions estacionals d'aquesta». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 

drets? 
Sres. i Sr. Diputats que voten en contra, es volen posar 

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

Moltes gracies. 
Resultat de la Votació: VOlS a favor, 37. Vots en contra, 

no n'hi ha. Abstencions, 21. Queda, ido, aprovada la Pro
posta de Resolució que acabam de sotmetre a votació, i pas
sam a la quarta. 

Té la paraula el Sr. Secretari per fer-ne lectura. 

-
EL SR. SECRETARI PRIMER: 

«Sol·licitar aixÍ mateix del Govern Central que doti de 
contingut economic amb finan~ació incondicionada les com
petencies exclusives que establei:x el nostre Estatut d'Autono
mia a l'article 10, en especial carrete res, foment del desenvo
lupament economic i ensenyament de la \lengua de la 
Comunitat Autonoma». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 37. Vots en contra, 

2\. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, aprovat el punt quart 
de les Pro postes de Resolució del Grup Parlamentari AP-PL 
que acabam de sotmetre a votació, i passam al cinque i darrer, 
que diu, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Instar el Govern de la Nació, el Govern Balear pcrque 

es crei una Comissió Mixta d'estudi per a la implantació de 
la corresponsabilització fiscal per part de la Comunitat Auto
noma de les Illes Balears». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 

drets? 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Gracies. 
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Resultat de la Votació: Vots a favor, 33. Vots en contra, 
21. Abstancions, 4. Queda, ido, aprovat també el punt dn
que o la Proposta de Resoludó n? 5. 

Sr. Serra, al temps que es vota no es pot donar la pa
raula a ningú. 

Ah, per dir com vol que es voti; sí, senyor, aixo sí. Al 
final, si és per qualque cosa, Sr. Serra, se li donara; en aquest 
moment no procedeix. Digui, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Crec intuir que la intervenció del Sr. Serra anava en el 

mateix sentit que la meya. Era per demanar votació separa
da als dos sub-punts de la Pro posta de Resoludó n? 3, l'a) 
i el b). 

EL SR. PRESIDENT: 
A la tercera a)? 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
I la tercera b). 

EL SR. PRESIDENT: 
D'acord. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pero procedia que ho demanas voste i no el Sr. Serra. 
Passam a votar les Propostes de Resolució presentades 

pel Grup Parlamentari CDS, comen<,:ant per la primera. 
El Sr. Secretari procedira a fer-ne lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlament de les Illes Balears constata I'existencia 

d'insuficiencies en la finan<,:ació de la CAIB com a conse
qüencia de l'aplicació del sistema de finan<,:ament previst a 
I'article 13 de la LOFCA i a la Llei de Pressuposts Generals 
de l'Estat per al 1988, que agreuja les mancances del sistema 
provisional». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

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

Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 37. Vots en contra, 

no n'hi ha. Abstencions, 21. Queda aprovada, ido, la prime
ra Proposta de Resolució del Grup Parlamentari CDS que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a la segona Proposta de Resolució, .de la qual 
el Sr. Secretari procedira a fer lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les ini

ciatives del Govern de la Comunitat Autonoma per tal que 
el nou sistema de finan<,:ament basat en els principis de I'ar
ticle 13 de la LOFCA reconeixi: 

a) Que el criteri de població ha de basar-se en la pobla
ció demandadora de serveis de manera ponderada i no ex-

'. 

2!:a_ 

clusivament en la població de dret. 
b) Que el criteri d'unitats administratives ha de tenir 

compte l'existencia de tres Consells Insulars com a conseq·.,en 
cia de l'extinció de la Diputació Provincial. uen

c) Que s'ha de ponderar en major pes específic el < 
. 1 ~ msu aro 

d) Que les subvencions pass in a formar part del fm 
<,:ament incondicionat quan es refereixin a materies de co

an
: 

petencia exclusiva de la Comunitat. m 
e) Que el Fons de Compensació lnterterri toriaJ adqui

reixi la fi~~it~t que, la .Co.nstituci? li. a. ~nya la per corregir 
els deseqmhbns econoIlllcs mterterntonals I rer efecliu el DrU¡
cipi de solidaritat». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 

drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unammItat. 
Del punt tercer procedirem a fer la votació per apartats 

separats. Comen<,:ant, ido, pel punt tercer en si i pel primer 
apartat, faci lectura, per favor, Sr. Secretario 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlament constata que, independentment dels plan

tejaments reivindicatius del Govern de la Comunitat que en 
al\o que tenen de juts fa seus, s'han d'establir vies escaients 
per tal que les mancances financeres de la Comunitat sigui n 
compensades, i en particular: 

a) El Parlament dóna suport a l'acta de la Comissió Mix
ta de Transferencies Estat-CAIB de 17 de desembre de 1977, 
en el sentit de constatar I'eficacia deis convenis entre l'Estat 
i la CAIB com a fórmula de col·laboració per complemen
tar el sistema de finan<,:ament preferentment en materies de 
competencia exclusiva de la CAIB o concurrent amb l'Estat». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat el primer apartat per unanimitat. Pas

sam a llegir I'apartat b) d'aquesta mateixa Proposta de Re
solució. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«b) El Govern de la Comunitat Autonoma instrumen

tara durant el 1988 les mesures fiscals oportunes per tal que 
el Pressupost de la CAIB per al 1989 no requereixi I'endeu
tament per fer front a les despeses». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 

28. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, aprovat l'aparta~ 
b de la Proposta de Resolució n? 3 del Grup Parlamentan 
CDS. 

.. 
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Passam a la Pro posta de Resolució n? 4. Sr. Secretari, 

vol fer-ne lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El parlament de les IIles Balears insta el Govern de la 

eomunitat Autónoma de le Ules Balears a I'escrupolós com-
J"ment de les previsions d'ingre sos i despe es del Pres u
~Sl General de la omunitat Autónoma per al 1988 com 
a forma de donar uport a les reivindicacioo de la omuni
lat Autóooma de les lIles Balears». 

EL SR. PRESlDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

drets? Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con

tra, no n'hi ha. Abstencions, 28. Queda idó aprovada la Pro
posta de Resolució n? 4 del Grup Parlamentari CDS. 

Passam a la cinquena Proposta de Resolució, que diu, 
Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Conseller d'Economia i Hisenda compareixera da

vant la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressuposts del Par
lament per informar sobre l'escas grau de compliment deIs 
articles 40 i 70 del Pressupost d'Ingressos del 1977». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Per demanar la correcció d'una errada material que voste 

m'ha concedit durant la meva intervenció. Es 1987 i no 77. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Procedeixi a fer lectura de bell nou, Sr. 

Secretari, corregint I'errada. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Conseller d'Economia i Hisenda compareixera da

vant la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressuposts del Par
lament per informar sobre I'escas grau de compliment deis 
articles 40 i 70 del Pressupost d'Ingressos del 1987». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 

no n'hi ha. Abstencions, 28. Repetim els resultats de la vota
ció, no importa repetir la votació perque és obvio 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en contra 
28. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, aprovada la pro
posta cinquena del Grup Parlamentari CDS que acabam de 
Sotmetre a votació . 

Passam a la darrera, asscnyalada amb el n? 6, de la qual 
el Sr. Secretari procedira a [er lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva dis

conformitat amb l'actitud del Govern de l'Estat pel que fa 
a negar el finan¡;ament de les competencies en materia de 
vivenda, per mor del recurs d'inconstitucionalitat presentat 
pel Govern de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears 
al Decret regulador. El Parlament insta el Govern de l'Estat 
que reconsideri la seva postura i procedeixi de forma imme
diata a la firma del conveni corresponent». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? Moltes gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 37. Vots en contra, 

21. Abstencions, no n'hi ha. Queda aprovada, ido, la Pro
posta de Resolució n? 6 del Grup Parlamentari CDS. 

Passam a votar les Pro postes de Resolució presentades 
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. Comen¡;ant per la pri
mera, deman al Sr. Secretari si vol procedir a fer-ne lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern de la Comunitat Autonoma presentara al 

Parlament de les Illes Balears un estudi estructural de les man
canees de serveis públics a la Comunitat Autónoma amb la 
finalitat que el Parlament pugui elaborar les bases que la nos
tra Comunitat ha de plantejar davant l'elaboració de la futu
ra Llei de Serveis Mínims». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 53. Vots en contra, 

no n'hi ha. Abstencions, 5. Queda, ido, aprovada la primera 
Pro posta de Resolució del Grup Parlamentari SOCIALlSTA. 

Passam a la Proposta de Resolució n? 2, de la qual el 
Sr. Secretari procedira a fer lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern de la Comunitat Autonoma, abans del pri

mer període de sessions de I'any 1989, elaborara i presentara 
al Parlament en forma de Comunicació un estudi que avalu! 
la incidencia que té el cicle eeonomic sobre I'evolució de les 
variables que es tenen en compte per distribuir el Fons de 
Compensació Interterritorial». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

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

Moltes gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 

28. Abstencions, 5. Queda, ido, rebutjada la Proposta de Re
so lució que aeabam de sotmetre a votació. 

Passam a la següent, assenyalada amb el n? 3, de la qual 
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el Sr. Secretari procedira a fer lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern de la Comunitat Autonoma presentara un 

estudi complet dels moviments migratoris deIs darrers sis anys 
relacionats amb l'evolució de I'atur i la seva incidencia en la 
distribució del Fons de Compensació Interterritorial». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 

28. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, aprovada la Pro
posta de Resolució n? 3 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a I'assenyalada amb el n? 4. Sr. Secretari, vol 
procedir a fer-ne lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern de la Comunitat Autonoma presentanl un 

projecte alternatiu sobre aplicació de coeficients que permeti 
oferir respostes adequades a la modificació futura del siste
ma de finan¡;ació, incIoent totes les fonts d'ingressos». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con

tra, 28. Abstencions, 5. Queda, ido, rebutjada la Proposta 
de Resolució que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a la següent, que és l'assenyalada amb el n? 5 
i de la qual el Sr. Secretari procedira a fer lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«La Ponencia Parlamentaria que per acord del PIe del 

Parlament estudia les possibles noves fonts de finan¡;ació ela
borara les bases d'anaIisi per afrontar les modificacions que 
en el futur s'estableixin en el sistema de finan¡;ació de les 
Comunitats Autonomes». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada la Proposta n? 5 per unanimitat de la 

Cambra. 
Passam a la n? 6, que el Sr. Secretari procedira a llegir. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern de la Comunitat Autonoma presentara al 

Parlament, abans de finalitzar l'actual període de sessions, 
les taules input-output elaborades per la Conselleria d'Hisenda 
i que eren a imprempta el mes de novembre de l'any passat». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vats en Cont 

28. Abstencions, no n'hi ha. Queda aprovada la Resolu ~ 
n? 6 del Grup Parlamenrari SOCIALISTA. CIO 

Passam a la darrera Proposta de Resolució del Grup Par-
lamentari SOCIALISTA, que diu, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern de la Comunitat Autonoma presentara un 

pla d'actuació de zones deprimides, de forma tal que pugui 
complir les exigencies europees per a la concessió de fons 
estructurals». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 

28. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, aprovada la Pro
posta n? 7 del Grup Parlamentari SOCIALISTA que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Proposta de Resoludó única que ha 
presentat el Grup Parlamentari UM, que diu, Sr. Secretari? 

SR. SECRETARI PRIMER: 
«Instar les Corts Generals i el Govern de l'Estat el de

senvolupament legislatiu i executiu del principi constitucio
nal de garantia d'un nivell mínim en la prestació deIs serveis 
públics fonamentals en tot el territori espanyol». 

EL SR. pRESIDEN1: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unarnmltat. 
I passam a votar les Propostes de Resolució del Grup 

Parlamentari PSM-EEM, comen¡;ant per I'assenyalada amb 
el n? 1. Deman al Sr. Secretari que procedixi a fer-ne lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlament de les IIles Balears manifesta a tots els 

efectes I'incompliment per part del Govern Central del que 
preveu l'article 61 de l'Estatut d'Autonomia per a les Illes Ba
lears. La Comunitat Autonoma disposara d'un percentatge 
de participació en el recaptament deIs imposts estatal s no ce
dits, que es negociara d'acord amb les bases establertes a la 
Llei Organica de Financ;:ament de les Comunitats Autono
mes i amb el major cost mitja deis serveis sodals i adminis
tratius de la Comunitat Autonoma derivats de la insularitat, 
I'especialització de la seva economia i les notables variacions 
estacionals de la seva activitat productiva». 

EL SR. pRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? 
Sí, per favor, un momentet. Per que em demana la 
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paraula. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Perdó, és una qüestió d'ordre. Es que ereim que ja s'ha 

otat. El n? 3 de la Proposta d'AP-PL és, amb unes altres 
~araules i sense reproduir I'article 61, el mateix. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Graeies, Sr. President. 
En primer \loe, gn'tcies per donar la paraula al Porta

veu, avui, del PSM-EEM. En segon \loe, cree que l'esperit 
i les paraules de la Proposta del Grup Parlamentari AP-PL 
no són el mateix de la del PSM-EEM, no aeeeptam per tant 
la no votaeió, i en tercer \loe lamentam profundament que 
el Grup Parlamentari que no ha admes les transaccions en 
el descans que ... 

EL SR. PRESlDENT 
Ja se surt del tema, Sr. Serra. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Pro posta 

n? l del Grup Parlamentari PSM-EEM, es valen posar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la VOJació: Vots a favor, 37. Vots en contra, 

21. Abstencions, -no n'hi ha. Queda aprovada, ido, aquesta 
Proposta de Resolució. 

Passam a votar la Pro posta n? 2 del Grup Parlamentari 
PSM-EEM, que diu, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlament de les IIles Balears constata que sense el 

finanr;:ament suficient 1 'exercici de les competencies auto no
miques esdevé problematic, així com constata el fet que la 
finanr;:ació condicionada en alt grau que tenim a les Illes Ba
lears entrebanca I'autogovern. Tot plegat avala encara més la 
necesitat de la reforma de l'Estatut». 

EL SR. PRESlDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? Moltes gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 37. Vots en contra, 

21. Abstencions, no n'hi ha. Queda apr(;)Vada, ido, la Pro
posta de Resolució n? 2 que acabam de sotmetre a votació. 

Aquesta Presidencia observa que la Proposta n? 3 coi n
cideix, si no vaig equivocat, amb una votada abans, la 2 del 
Grup Parlamentari AP-PL. Per tant, es dóna ja per votada. 

Passam a votar la Proposta de Resolució n? 4, que diu, 
Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern de la Comunitat Autonoma de les Illes Ba

lears prOpasara al Govern Central, previ debat i aprovació 
del Parlament de les Illes Balears, un conjunt de convenis 
específics per tal de promoure plans d'ocupació per a la jo
Ventut, reduir el nive\l d'atur i \luitar contra el treba\l sub-

---

mergit». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada la Proposta de Resolució n? 4 per una

nimitat. 
Passam a votar la Proposta n? 5, que diu, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlament de les IlIes Balears sol· licita del Govern 

Central per a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears 
una participació sobre els guanys generats a les nostres i\les 
per la Loteria Primitiva, les travesses hípiques i en general 
sobre tot el joc, per tal de canalitzar aquest fans cap a l'ob
jectiu de des pesa social». 

EL SR. PRESlDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? Gracies. 
Abstencions. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 37. Vots en contra, 

21. No hi ha abstencions. Queda, ido, aprovada la Proposta 
de Resolució n? 5 que acabam de sotmetre a votació. 

1 passam a la Pr~posta n? 6, que diu, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlament de les llles Balears insta el Govern Cen

tral de l'Estat a establir legislativament una participació su
ficient i clara en la recaptació d'imposts sobre el valor afe
git, IVA, com a fans de finanr;:ament adequat per als Consells 
Insulars». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? Moltes gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 37. Vots en contra, 

21. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, aprovada la Pro
posta de Resolució que acabam de sotmetre a votació. 

La Proposta n? 7 no és exactament la que s'ha votat 
abans, per tant jo demanaria ... Cree que era una Proposta 
del CDS la que s'havia votat, no? Aquesta Presidencia opina 
que pareix que s'ha votat favorablement pel Grup Parlamen
tari PSM, i es pot considerar votada aquesta Proposta que 
anavem a sotmetre a votació. Per tant passam a la n? 8, que 
em pareix que també és coincident amb una altra que s'ha 
votat referida als serveis mínims fonamentals. Jo vul! fer sa
ber a la Cambra que si s'envien dues propostes de resolució 
al Govern Central que són el mateix en dues versions, em 
pareix que fariem un ... Per tant, aquesta Presidencia consi
dera que és coincident i que ha s'ha votat anteriorment. 

Passam a la n? 9, que diu, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlament de les Illes Balears sol· licita al Govern 
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Central la modificació del Comite d'Inversions Públiques per 
tal de donar-hi entrada a representants de les Comunitats 
Autonomes? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 32. Vots en contra, 

26. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, aprovada la Pro
posta de Resolució n? 9 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Proposta de Resolució n? lO, que diu, 
Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETAR! PRIMER: 
«El Parlament de les IlIes Balears sol· licita al Govern 

Central que faci possible que els representants de les Comu
nitats Autonomes accedeixin als organismes de la Comuni
tat Economica Europea a través de la representació estatal». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

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

Moltes gracies. 
Resultat de la Votació: VOlS a favor, 37. Vots en contra, 

no n'hi ha. Abstencions, 21. Queda, ido, aprovada la Pro
posta de Resolució n? 10 que acabam de sotmetre a votació. 

I passam a l'assenyalada amb el n? 11, que diu, Sr. Se
cretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlament de les IlIes Balears insta el Govern de la 

Comunitat Autonoma a constituir un fans de cooperació lo
cal i intermunicipal, el qual, juntament amb els deficits so
cials i les mancances d'infrastructura, doni especial prioritat 
a les inversions en aquells municipis que hagin tengut cura 
de conservar el patrimoni natural». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unammltat. 
Passam a votar la Proposta de Resolució assenyalada 

amb el n? 12, que el Sr. Secretari lIegira. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern de les Il\es Balears presentara al Parlament 

en el termini de sis mesos un projecte de lIei que crel un gra
vamen sobre les obres de nova construcció en els municipis 
turístics amb exclusió del casc urba tradicional». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats. ,que s'abstenen? Moltes gracies. 
Resultat de la VotaclO: Vols a favor, 4. VOlS en contra, 

49. Abstencions, 5. Queda, ido, rcbutjada la Proposla de R . 
solució n? 12 que acabam de S tmetre a votació. e 

I passam a la 13. Sr. Secretari, en vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern de les llIes Balear. per tal dc pal·liar els 

dHicit ' socials. cultural i conservacioni le • presemara al Par. 
la men! en el Lermini de [res mesos un projecte de \lei que 
fixi un gravamen damunt I'incremenl de valor obtingUl pels 
a llotjamenl turíSLics, hotelers i ext rahotelers. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 4. Vots en contra, 

28 . Abstencions, 26. Queda, ido, rebutjada la Proposta n? 
13 que acabam de sotmetre a votació i passam a la següent, 
assenyalada amb el n? 14, que diu, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern de les IlIes Balears presentara en el termini 

de tres mesos un projecte de llei de creació de I'impost tu
rístic». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 4. Vots en contra, 

49. Abstencions, 5. 
Queda, ido, rebutjada la Pro posta de Resolució n? 14 

que acabam de sotmetre a votació, i passam a la següent as
senyalada amb el n? 15, que diu, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETAR 1 PRIMER: 
«El Govern de la Comunitat Autonoma presentara en 

el termini d'un mes al Parlament de les Illes Balears I'infor
me preceptiu sobre la consignació i destí de 1'1,1"10 previst 
per la Llei de Mesures de Foment del Patrimonl Historie de 
les IlIes Balears, destinat a finan<;:ar treballs de conservació 
i enriquiment del patrimoni historic 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 les obres realil
zades a les Illes Balears». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats ( ..... ) Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
, 1'1 J ( .... ) la lectura que ha fet el Sr. Secretari, que no es ., 

és l'l. 

EL SR. PRESlDENT: 
S'ha Jlegit malament. Tenint en compte, ido, la corree-

------=----;;..-

• 
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. feta, passam a la votació. . 
Ó, Sres. i Srs. Diputats que votm a favor, es valen posar 

d!eis1 Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

ckets~res. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

MoItes gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 9. Vots en contra, 

28. Abstencions, 21. Queda, ido, rebutjada .l,a Proposta de 
Resoludó que acabam de sotmetre a votaclO. 

1 passam a la darrera Proposta de Resolució, assenyala
da amb el n? 16, de la qual fara lectura el Sr. Secretario 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern de la Comunitat Autonoma presentara 

anualment durant la present Legislatura al Parlament de les 
Illes Balears, per al seu debat pertinent, una memoria que 
inc\ogui els projectes d'actuació del Govern de la Comunitat 
Autonoma per tal de pal·liar els deficits socials i d'infras
tmctura existents a les [J\es Balears». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Moltes gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 

28. Abstencions, 5. Queda, ido, rebutjada la Proposta de Re
solució que acabam de sotmetre a votació. 

I amb aquesta votació ha acabat el debat sobre la Co
municació del Govern... Sí, Sr. Serra. Per que em demana 
la paraula? 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí. Voldríem explicar dos vots. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ha faci breument. Si ha canviat el sentit del vot, té dret 

a fer-ho. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. 
A la proposta n? 1 del Grup Parlamentari d'AP-PL i 

a la pro posta 3 b) del Grup Parlamentari CDS, el nostre Grup 
de fet ha canviat el vot del que havia dit durant el Plenari 
perque confiavem que hi hagués una transacció, cosa que no 
ha admes un Grup Parlamentari, concretament el Grup SO
CIALISTA, i en conseqüencia hem hagut d'abstenir-nos a la 
primera sense voler estar a favor del Govern, pero ens hem 
abstes per una qüestió etica i a la 3 a b) del CDS hem votat 
que sí perque era el que més s'acostava a les nostres aspira
cions, pero volíem dir que no ens satisfan aquests vots rea
litzats i lamentar la poca flexibilitat i esperit en general de
mocraric en no admetre transaccions en aquest Plenario 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Alfonso, per al·lusions. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí. El Grup SOCIALISTA, igual que tots els Grups, té 

el dret parlamentari de no acceptar noves resolucions, no tran
saccions. El que ens han proposat ha estat una nova resolu
ció que introdui'a l'acceptació del recurs d'inconstitucionali
tat, com a tra~sacció, i aixo el Grup Parlamentari no ho ha 
acceptat perque ni se n'havia parlat ni hi havia cap resolució 
que en parlas. Per tant, ni antidemocraric, Sr. Serra, sinó 10-
gic amb UTh debat i amb unes resolucions que cada Grup pot 
presentar així com vulgui. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Es dóna per acabat el debat després 

d'aquestes dues eXJ3licacions de vot. Bona nit. S'aixeca la 
Sessió. 

'. 
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