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1.-) 
EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats. Bones tardes. 
Comen<;am el desenvolupament d'aquest Plenari segons 

l'Ordre del Dia que s'ha repartit, que té com a Punt Únic 
el Debat de Totalitat del Projecte de Llei de Pressuposts Ge
nerals de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears per 
a I'any 1989 i el debat de les Esmenes a la Totalitat que hi 
ha presentades a aquest Projecte de Llei. 

Per comen<;ar, té la paraula el Sr. Conseller d'Economia 
i Hisenda. 

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

Sres. i Srs. Diputats. 
Fa un any, poe més poe manco, unes hores més o unes 

hores manco, varem tenir ocasió de defensar els pressuposts 
de I'any 88, les circumstaneies ho varen fer un dia assenyalat 
i em vaig prometre que continuaria com sempre, és a dir, 
prenint-me el maxim interes, de manera que els deman un 
aprovat, encara que sigui just, i com més just sigui, més in
teres tendré per a l'any que ve. 

El present exercici economic es presenta a les nostres Illes 
com un exercici de sosteniment de l'expansió, sosteniment de 
I'expansió que venim registrant durant els dos darrers exerci
cis. Si bé podem dir que el ritme de creixement és més ate
nuat, la taxa d'expansió de la nostra economia es podria si
tuar al voltant el 4. i mig per cent, amb la qual cosa el nostre 
producte interIor brut arribaria a uns ·857.243 rnilions de pes
setes, tot aixo si no varien les condicions a la resta de l'any 
i considerant sempre que aquesta xifra és una xifra d'aproxi
mació ja que els indicadors pertanyen a la primera part de 
l'any, com són els que fan referencia a la construcció que 
els tenim fins al mes de juny. Altres indicadors confirmen 
aquesta evolució. 

En línies generals, la nostra economia continua presen
tant taxes d'expansió com ho demostra el fet que els depo
sits totals del sistema bancari han crescut el 9,9% i han ge
nerat 48.500 milions de pessetes sobre el mateix trimestre del 
1987 i han assolit un valor absolut de 534.000 rnilions de pes
setes. Encara que les altres taxes expansives registrades per 
l'econornia balear en el darrer bienni estan provocant un aug
ment de les tensions inflaccionistes, ja que el total de credit 
del sistema bancari ha augmentat en el mateix període un 
22!Jfo, xifra aquesta que comparada amb el creixement del de
posit supera considerablement l'anterior. Aquesta expansió de 
credit ve motivada en el primer semestre per un ... de relació 
d'equips i de necessitats inversores tant de les empreses com 
del públic, la qual cosa es pot comprQvar amb I'esquesta co
juntural de la Direcció General D'Economia que figura a I'in
forme economic. 

Ens trobam, per tant, davant una de les expectatives in
versores de la indústria de poder accedir a un credit més as
sequible, el qual també té demanda per part del sector d'hos
taleria com per la major necessitat de disposició d'actius per 
part del públic especialment destinat a la compra de viven
des, ates el substancial augment del preu de les vivendes 
ofertades. 

Hi ha altres índexs d'increment d'activitat, així ens ho 
indica també I'evolució del trafec de mercaderies al principal 
port de Balears, que ja el més d'abril d'enguany va assolir 
un 31,2% sobre l'any anterior. També l'enquesta ens assenya-

la a partir del segon trimestre una reactivació del consum 
que és molt previsible que es consolidi fins avui. Un altre 
indicador que confirma el que die és el que fa referencia a 

. la matriculació de vehicles, la qual va créixer, entre finals del 
83 i el 87, en un 67,2!Jfo, encara que benzina només va pujar 
un 16,20/0. Aquest increment s'ha mantengut i superat alllarg 
del 1988, ja que la matriculació ha augmentat un 22%. Per 
la seva part també és un altre indicador el consum de l'ener
gia electrica, entre aquests dos anys esmentats ha crescut un 
28,5% a nivell de Balears, mentre que a Eivissa va créixer 
un 43,3!Jfo, a Menorca, un 33,3 i a Mallorca un 23,8. El 1988 
i el 1987 aquesta tonica energetica es manté, ates que a les 
Balears s'incrementa en conjunt un 7,14!Jfo, mentre que Me
norca és I'illa amb una major expansió, i assoleix un 11,8% 
a conseqüencia sens dubte del fort augment de la seva capa
citat hotelera i, per la seva banda a Mallorca creix un 6,8 
i a Eivissa ¡lO arriba al 5,5 com a conseqüencia de la no mas
sa bona temporada turística . 

Ja que parlam de temporada turística, és oportú comen
tar quina ha estat I'evolució del sector més important i apro
fitar per rectificar unes dades de I'informe economic que no 
són en aquests moments actuals perque les varen fer amb 
una mostra reduida. Fins a octubre el trimsit total de passat
gers a l'illa de Mallorca havia crescut un 3 %, mentre que 
a Eivissa es mantenia en una situació practicament estacio
naria respecte del 87 i registrava una lleugera recessió del 0,1 !Jfo, 
i pel contrari continua I'avan¡;; expansiu menorquí amb un 
augment de I'IlOJo, novament com a efecte directe de la seva 
alta taxa de creixement de l'oferta turística menorquina i del 
canvi de model eco'nomic que venim observant cada vegada 
més accelerat des de ja fa un trienni. 

Al present exercici i segons les dades que figuren a l'en
questa de la des pesa turística, -insistesc, no a l'informe 
economic-, es comprova que la des pesa per turista i dia ha
via crescut en termes nominals un 6%, assolint la quantia 
de 7.785 pts. per turista i dia per terme mitja. Si aplicam 
l'IPC oficial interanual, que en temporada alta era del 5,1 %, 
comprovam que el creixement real en pessetes constants és 
solament del 0,60/0, xifra aquesta que em permet afirmar que 
la despesa a nivell individual practicament es manté als ma
teixos nivells de I'any passat. Aixo ho hem de considerar en 
el seu context com un avan<; de situació, ja que en I'enquesta 
sobre la despesa turística es realitza en aquests moments en 
el seu aspecte de temporada baixa i podria modificar a I'al<;a 
o a la baixa les dades corresponents a la temporada que he 
exposat. 

Aixo no obstant, si les dades esmentades es consoliden 
i es confirmen, aquesta sera la primera ocasió en menys d'un 
lustre que almenys no ha empitjorat la des pesa del turista 
que ens visita, ates que es manté a nivells similars a I'any 
87. No és com per dur un ciri a la Sang, pero obri una por
ta a I'esperan~a ja que en definitiva es tracta de recuperar 
un turisme amb un major poder adquisitiu i poder corregir 
I'actual trajectoria . D'aquesta manera puc corregir la dada 
facilitada del primer avanc;: de I'esquesta, que deia que la des
pesa es situava oficialment amb un descens del 2%; afortu
nadament aquests resultats inicials referits al mes de juliol 
s'han vist corregits a l'al<;a en disposar de les dades corres
ponents a agost i setembre i en definitiva, ido, a la despesa 
per persona i dia practicament es manté, augmenta ... del 87. 

Ens trobam aleshores amb un marcat turístic que els es
pecialistes en marketing diuen que és a punt d'assolir la ma-
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duresa, i jo pens que si els especialistes empresaris saben tre
ballar aquest mercat aplicant les tecniques propies d'un mercat 
en estat de maduresa per evitar la immaduresa i per altra 
part fa efecte la política de con ten ció d'oferta del Govern, 
jo pens que podem ser optimistes en relació amb el futur 
si la societat civil reacciona, si els experts reaccionen i la po
lítica del Govern va per bon carnÍ. 

Hi ha un altre perill i és que aquest mercat es complica 
amb la competencia d'altres palsos mediterranis que sorgei
xen amb fon;a al cap de l'oferta, com Turquia i Tunísia, i 
per altra part el tema del dólar també ens crea problemes 
per desviació del contingent de turisme brit;'mic cap a Nord
America. Aquesta situació d'expansió turística que continuam 
experimentant amb un clima de creixement més racional que 
el bienni anterior, 3,17 d'augment de passatgers el 88 compa
rat amb el 15070 de l'any anterior, encara no ha tingut," pel 
que fa a la racionalització de l'activitat constructora, els seus 
efectes. Jo aquí no vull fer cap diagnostic, els experts diuen 
que hi ha una especie diguem de cicle que escorre els efectes 
de la construcció a un any, un any i mig temporada, única
ment donaré les dades perque tots puguin reflexionar. 

Durant l'any 88 i encara que solament disposam de da
des referides al primer semestre complet, la construcció pre
senta al nivell de Balears el quadre següent: el total de pro
jectes de vivendes visades, deIs quals més del 60070 
corresponen a hotels i apartaments, es situa en 9.674 enfront 
deIs 17 .328 que el matei?C període del 1987 es varen visar, és 
a dir, es comprova una' recessió del 55,8 en el total de pro
jectes. Aquesta recessió és més acusada a Mallorca, en un 
50070, a Menorca és d'un 43070 i a Eivissa, on la recessió s'ha 
mantingut enguany a nivells més baixos, un 2,2070. Aquests 
índexs de recessió globals possiblement també els ha propi
ciat I'enfonsament de les vivendes de protecció oficial a cau
sa deIs retalls practicats sobre els fons oficials. 

Actualment la recessió de l'activitat constructora es tro
ba amb dos factors addicionals que la incrementen. El pri
mer és l'efecte dissuasiu que la iniciada aplicació de la Llei 
de Costes i el segon el Decret del Govern sobre Ordenació 
de l'Oferta Turística, a més de la ralentització de l'oferta tu
rística que ja he esmentat. Pel que fa a la resta de la indús
tria es remet per a la seva densitat a allo que s'exposa a l'in
forme economic; sense voler-me estendre més, diré que en 
línies generals la indústria es comporta amb moderació, con
tinuant amb la tonica de recuperació de la seva activitat que 
ja s'ha observat el 1986 i el 1987. Són dues les causes d'aques
ta lenta, pero constant reactivació, en primer Iloc el control 
evident de la inflació a Espanya, que malgrat el seu augment 
d'enguany col· loca en una situació més avantatjosa les nos
tres indústries manufactureres al moment de renovar-se els 
equips i les instal·lacions per la via de finan<;ament extern 
i reduir d'aquesta manera el cost deIs seus credits. 

Un altre factor addicional és la reactivació de la deman
da, la qual si bé encara no es troba en un nivell adequat 
per als nostres industrial s, segons s'expressa en el resultat 
d'aquesta enquesta que he esmentat de cojuntura, no es tro
ba tampoc tan deprimida com abans, ja que, com ja he as
senyalat anteriorment, els indicadors de consum mostren una 
tendencia a I'alya, és a dir, una lenta recuperació del poder 
adquisitiu deIs ciutadans sempre que la inflació es manten
gui en els seus nivells actuals. Per una banda, la fortalesa 
de la pesseta té el seu aspecte positiu quant a la renovació 
de maquinaria i bens d'equip industrials, e1s quals han man-

tingut o disminueixen els seus preus de cost, a la qual cosa 
també contribueix en gran part el desarmament aranzelari 
del Mercat Comú que ara s'aplica a Espanya i que arriba 
a un 40070 en tres anys, encara que ambdós factors positius 
tenen també el seu aspecte negatiu, ja que especialment la 
indústria de cal<;at té problemes d'exportació i de col·locació 
del se~ producte a l'exterior, sobretot al mercat deIs Estats 
Units, on el canvi de moneda resulta favorable als altres pal
sos competidors. 

Aquesta situació de desarmament aranzelari provoca 
també una disminució del ritme de creixement de les expor
tacions de bijuteria, les quals han vist frenada la seva expan
sió per la competencia de productes asiMics aI Mercat Comú. 
Tot aixo explica que la indústria no pugui beneficiar-se per 
complet de la general situació de la balan<;a economica i de 
I'exit que passa per Europa. 

PeI que fa al nostre desprotegit sector d'activitat, com 
és el primari, poca cosa més puc afegir que ja no s'hagi ex
posat ampliament a l'informe fins i tot a nivell públic i tam
bé davant aquesta Cambra. El present any és novament un 
any de recessió agraria, havent contribult a aquest fet la de
sigual climatologia que hem patit, la qual es detalla exhaus
tivament a l'informe economic que vostes tenen, on a les més 
altes temperatures del segle registrades el mes de gener se
guiren les més baixes deIs darers vint anys tan soIs un mes 
més tard, pel febrer, a més de registrar un descens notable 
en el regim de pluges, especialment a Eivissa, on l'escassessa 
d'aigua éJ ja molt greu. 

En general, podem dir que I'especial collita prevista de
cereals ha quedat redulda a la d'un any normal i que el se
gon cultiu en importancia, la patata, va haver d'afrontar grans 
perdues a causa de les gelades de mar<; i les excessives pluges 
d'abril que minaren la campanya d'exportació, encara que, 
mal per bé, la patata tardana s'ha vist beneficiada per la fal
ta de patata peninsular en el nostre mercat i ha ac;onseguit 
tals preus que compensen en part les perdues iniciaIs. El ma
teix ha succelt amb les hortalisses, excassa producció pero 
amb preus alts, i aquesta estranya climatologia també ha afec
tat irregularment l'ametler, gelades en unes zones i collita 
abundant en altres, encara que tota ella sotmesa a preus bai
xos que signifiquen perdues globals. També la collita viníco
la ha sofert retrocés. En resum, un any agrícola molt irregu
lar que mostra una nova situació de recessió que es pot situar 
entre un 15 i un 10070 respecte del que va produir-se el 87. 

Quant a la ramaderia, continua la recessió en boví i el 
porcí, si bé s'ha vist afavorit amb la declaració de zona 
exempta de pesta classica, no s'ha beneficiat amb preus re
muneradors. 

Finalment, vull parlar d~ l'eix més important de l'activi
tat economica, que és el factor huma i respecte d'aquest tema 
ens hem de felicitar perque per primera vegada des deIs da
rrers cinc anys es produeix una disminució registrada en el 
nivell de desocupació, que encara essent moderada rpmp per 
primera vegada amb la tendencia de creixement de la deso
cupació. Malgrat l'etapa de recuperació economica que tra
vessam, en efecte la mitjana de desocupació interanual ha 
descendit de gener a octubre en un 2070, i aquest canvi en 
la tendencia es ve produint sense interrupció des del passat 
mes de mar<;, tot i que esperam, com és tradicional, que la 
desocupació augmenti a causa de l'estacionalitat durant e1s 
mesos de novembre i desembre. 

Encara que existeixen variacions zonals d'importancia, 
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ates que aquest descens general de desocupació a Balears ve 
propiciat exclusivament pel descens de desocupació de la zona 
de Palma, la qual, amb la seva incidencia sobre Balears su
posa el 56,4070 de I'atur total de la regió. Per zones, es veu 
clarament que a Palma la disminució de l'atur és important, 
ha baixat un 8,4070, el qual al mateix temps es beneficia d'un 
acusat descens d'un 25% de la desocupació de la construc
ció i d'un 27% de la desocupació juvenil, mentre que el sec
tor serveis disminueix també en un 2% i la indústria ho fa 
en un 5,9070, per a aItres zones de Balears la desocupació con
tinua augmentant, i així a Inca creix un 5,2%, encara que 
parcialment la construcció baixi un 18% i la indústria un 
2,9 i en canvi augmenta un 22% als serveis. A Manacor creix 
un 7,8% i a Eivissa també augmenta la desocupació un 6,6% 
essent el sector de la construcció eivissenc I'únic on dismi
nueix un 1,7%, mentre que augmenta un 6,9% als serveis. 

La zona de Balears on més s'incrementa a nivel!s per
centuals és a Menorca, on s'augmenten 495 aturats més que 
provoquen aquest 16,6 d'augment global, essent general el crei
xement de l'atur menorquí en tots els sectors, incIosa la cons
tucció. Com a causes de I'augment de la desocupació a Me
norca, sens dubte podem dir que atesa I'elevada expansió 
economica d'aquesta ilIa, ve propiciada per la immigració i 
per la introducció de Menorca del mate ix model de contra
tació vigent a la resta de Balears: contractes de durada cada 
vegada més curta i encara amb ritme creixent, com ho de
mostra el fet, a nivell balear, que la contractació creix encara 
més del que ho va fer ja el passat 87, exactament un 27,250, 
amb 37.009 contractes i assolint un total de 176.000 éontrac
tes en el temps transcorregut d'enguany. 

Fins aquí, una exposició suscinta, molt resumida, actua
litzada, per corregir diguem un error o una dada no actua
litzada de l'informe economic, amb una pinzellada diguem 
d'optimisme quant al sector de turisme, de cautela positiva 
quant a la indústria, de preocupació quant a I'agricultura, 
d'una certa esperan~a quant a l'atur, pero crec que els Srs. 
Diputats, alguns Diputats tenen raó, que si no complemen
tam aquesta visió a un ajust del nostre possible futur eco no
mic al l!arg del present any ens convertim en uns especta
dors passius. Ara bé, resulta evident que manca de sentit una 
analisi economica a nivel! de simple espectador, és a dir, una 
analisi contemplativa que no importa res. Tenen raó els qui 
afirmen, i consta al Diari de Sessions, que com a actors i 
exeeutors de I'economia balear que som hem d'unir la nos
tra analisi a la presa de decisions en aquestes materies. Aixo 
és exaetament el que pretenem amb el pressupost que es pre
senta avui davant aquesta Cambra, unir la realitat actual de 
la qual partim amb un disseny horitzontal del futur imme
diat al qual pretenem arribar, és a dir, programar i definir 
objectius per encertar i esser justs, pero hem de ser realistes, 
no cal oblidar mai que la nostra acció com a Govern regio
nal ve sempre delimitada per tres parametres definitoris: Cons
titució, Estatut d'Autonomia i competencies assumides. 

Hi ha una discrepancia amb el Govern Central que no 
ha arribat fins aquí, perque realment en segons quin Minis
teri es discuteix entre professionals. Aquesta discussió és una 
interpretació de la Constitució que ens deixa a nosaltres po
der fer política cojuntural, aixo nosaltres ha discutim, aixo 
nosaltres ho aconseguirem fer més que mai quan tenguem 
realment suficiencia financera, pero el Govern Central s'en
carrega de rer-ho. La política de eojuntura és precisament la 
de xoc, la que pot fer variar I'[pe amb una baixada de preus 

de benzines, la que pot reduir en pocs mesos la mala situa_ 
ció d'unes empreses aplicant desgravacions fiscals, aplicant 
avantatges al transport, subsidiant determinats contraetes. 
Aquesta, per desgracia, no és encara del tot la nostra vía 
que jo cree que la conquistarem quan tenguem autonomi~ 
financera, perque ens trobam que certament Madrid no té 
mai en compte la nostra condieió d'eeonomía diferencial quan 
aplica una política cojuntural igual que si fóssim part del 
territori continental, igual que si el pes de la indústria fos 
el mateix que té alla o també quan aplica mesures per a eco
no mies constants i no per a economies estacionals com la 
nostra. 

La nostra via possible consisteix a actuar per una part 
sobre I'estructura de producció amb una aetuació estructural 
que mai no pot tenir resultats immediats i s'alimenta d'ac
tuacions on es poden veure els resultats tal vegada a mig ter
mini . Per tant, el Govern té fonamentalment aquests objec
tius sense refusar en la mesura de les seves possibilitats fer 
política cojuntural. VuH precisar que la diversitat de subob
jectius d'ambit sectorial que més tard exposaré tenen un su
perior objectiu paralitzador molt ciar, garantir un creixement 
economic amb estabilitat i pau social. Ho he resumit així es
sent conscient que les actuacions sectorials que presentam 
ocupen tots i cadascun deIs ambits d'actuació economica els
quals a la vegada puc resumir: ordenació d'oferta de serveis, 
programació indicativa en el cas de la indústria tendint a pro
duccions selectives en tecnologia i disseny adequat, poten
ciació de la distribució i comercialització, control del paisat
ge i del medi ambient, increment de les obres hidrauliques 
i de depuració residual, potenciació a molt curt termini del 
sistema de comunicacions, especialment carreteres, i tot aixo 
amb una base de dotacions en materia assistencial a la po
blació que inclouen assistencia sanitaria i social fins a acti
vitats eulturals i esportives, tot aixo presidit per una elemen
tal regla de quatre, que jo Ji dic regla de quatre, desenvo
lupament, la eonsecució de l'equilibri entre les quatre iHes 
basiques que constitueixen la regió balear, i fixin'se que utÍ
litzo la paraula «desenvolupament» i no «creixement», totes 
dues tenen per a mi un matís diferenciador, mentre que crei
xement s'associa, per a mi, a expansió rapida i incontrolada 
de I'economía, desenvolupament és profund, es tracta que no 
hi hagi discontinuitats, es traeta d'evitar reeessions, i aixo ho 
intentam construir amb els nostres pressuposts actuals com 
una meta final que mou l'actuació d'aquest Govern, que és 
la miHora de la qualitat de la vida actual i futura deIs ciuta
dans de les IlIes Balears. 

Aquesta finalitat fonamental l'hem entesa des d'un prin
cipi com una conclusió final amb la realització de tres línies 
d'actuació: D'un costat la que es refereix a l'estructura eco
nomica de les Illes Balears i de forma específica, dins ella, 
a la generació de treball, i de l'altra, aquesta estructura a ea
rrec d'acció social i finalment el medi físic que suporta els 
anteriors, o sigui el medi ambient, la infrastructura, rotes 
aquelles sota la directriu del foment de la nostra nacionali
tat o de la balearitat. 

Dins aquestes línies esmentades, la que es refereix a po
lítica social propasada i empresa s'ha de diferenciar en al
guns aspectes. Pel que fa la cultura, ens proposam la pro
moció de mitjans necessaris per al desenvolupament i foment 
de la propia cultura, sense perdre de vista I'entorn medite
rrani i europeu, respectant en rot moment el principi que les 
Balears tenen una cultura propia i diferenciada. Quant a ['edu-
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cació, es tracta d'aconseguir les competencies plenes en la ma
teria per satisfer les necessitats reals del nostre poble i enca
minades a refon;:ar el que ens distingeix i ens diferencia com 
a Comunitat Balear. actuació del Dcpartament de L1engua, 
especialment de la nostra lIcngua ¡cultura, pla d'investigació 
específica, educació amb'ienta l, fonl13ció mu i'cal, perfeccio
nament del professorat i relacions amb l'escola europea. Pel 
que afecta a la normalització lingüística ens hem proposat 
continuar potenciant els rnitjans de parlar propis de les Ba
lears en tots els sectors dependents de la nostra Comunitat. 

La política del overn en materia esportiva va dirigida 
a la creació d un si tema en que I'esportista es sen ti protegi! 
i que ofercixi lots aquell miljans que afecten els a pectc 
tecnic, económic i huma. "n definitiva, es lraCla de dissen
yar una políLica esportiva que permeti a [Qts els nivell que 
els ciutadans de les lIIes lcnguin accés a la practica d ' una 
activitat esportiva d'acord amb les seves caracterí liques i pre
ferencies. i en aqueo 1 • cntil es fomenta de forma ist emat ica 
I'esport escolar, la medicina esportiva i la creació d'infras
tructura i d'instal·lacions esportives. 

Respecte del patrimoni artístico-cultural, el Govern por
ta a terme una política de promoció, preservació i protecció, 
concretant-se entre d'altres el coneixement de les necessitats 
d'excavacions arqueologiques, defensar, preservar, protegir i 
rehabilitar edificis. EIs objectius fonamentals en política sa
nitaria se centren en I'apropament maxim possible de l'aten
ció sanitaria als ciutadans, assumint la totalitat de les com
peten ies previsles a I'objecte d'ac n. eguir per ~l l nostre 
ciutadan l'aLenció integral i integrada de la alllt, potenciant 
el programes de caracter preventiu. Des de l pum de vista 
'd'ass isrencia social es manté I.a polílica d'ajuda i ~uporl a fa
rn ílies i in tiluCÍon • mi llorant I'atenció del. d isminu'its, an-
ians i d'a llre grup que paleixen marginació social. Un al

lre objecliu assumit en aq ucst camp és el de envolupament 
d'una politica de prevenció i rehabilitació de toxicomanies, 
coordinanl le actuacions del ' diferems esta rnenls públics i 
privars impliea[s en aquesta problema.liea. 

En relació amb el consum, I'objectiu fonamental és re
forc;ar els mecanismes d'informació, atenció i control de la 
higiene i sanitat alimentaria i des d'un punt de vista de la 
inspecció i control deis bens i servicis posats a disposició del 
ciutada. Per últim, es continuara la promoció d'habitatges 
per a les persones més joves i amb més necessitats. 

La línia d'actuació referida al medi físic que suporta I'ac
tivitat i la vida de la Comunitat Autonoma Balear s'entén 
en un sentit ampli: infrastructua, medi ambient, patrimonio 
Dins aquesta línia d'actuació el Govern es proposa moure's 
en els següents sentits: millora substancial deIs sistemes de 
provei"Inent d'aigües i sanejament als distints municipis, do
tant de xarxes domicilaries tots els nuclis de població i com
pletant la depuració d'aigües residuals per al posterior vessat 
o reutilització; regulació deIs recursos hidraulics i captació 
deIs necessaris per garantir un vertader subministre en quan
titat i qualitat; millorar la infrastructura de comunicacions 
insulars per augmentar l'accessibillitat a totes les zones, co
marques i pobles de la Comunitat, construint noves vies i 
conservant i millorant les ja existents; no refusam intentar 
millarar les comunicacions interinsulars, augmentant la fre
qüencia i abaratint els costos de transpon de productos ba
sics per al desenvolupament industrial i d 'aquell s que 6n ne
cessaris per a la inlegració economica intcrinsular; dignificar 
i rendibilitzar les estacions portuaries de la onrun itat, e pe-

cialment per al transit pesque!' i de passatgers, regular la cons
trucció de ports e porlius i asscgurar la proteeció del nostre 
litoral; conservar el patrimoni natural paisatgístic i ecologic 
rnitjanc;ant una ordenaci6 racional de I'ús del sol d'acord amb 
les seves potencialitats; conservar l'equilibri biologic i els bio
tipus representatiu del patrimoni natura l de les Balears; de
senvolupar mesure per a I'efectiva recuperaeió i protecció de 
I'entorn ambiental i del medi ambient. 

~estructura economica de la nostra societat constitueix 
un camp d'acció prioritari en la política d'aquest Govern i 
és vinculada molt estretament a la conservació del mode na
tural i medi ambient que ha quedat manifestada abans. Dins 
aquesta estructura econorrllca és necessari precisar quines són 
les línies d'actuació per a cadascun deis sectors. Comenc;ant 
pel sector primari, hem de destacar com a objectiu fonamen
tal la modernització de I'estructura agro-pecuaria, la intro
ducció de noves teenologies, l'adaptació de la producció al 
consum interior tant industrial com d m' ·tic. I'augment subs
tancial de la renda deis agricultor ' a titol principal i la mi 
llora de les seves condicion de vida. habitat i cultura, amb 
la finalitat de detenir la de població reixent de les zones ru
ral., manteninl una poblaci' agraria enlorn del % de la po
blaeió activa; ine rp rar joves formal a explo tacions agra
ríes capa¡;o de de envolupar la creació de nOu. par nalurals' 
millora del erveis anilari per as egurar una cabanya Iljure 
de malallies i de la (ecnologia de gestió i de I'exploració ra
madera. 

Per al sub-sector pesquer, ens bem marcat la millora de 
la renda del sector i de la producció i comercialitzaci'ó deis 
seus productes a través de l'increment de la producció del 
peix, desenvolupament de I'agricultura i revalorització deis 
nostres productes i millora de la qualificació social de la po
blació mitjanc;ant rejoveniment del personal i la seva forma
ció i promoció. 

En el sector industrial, historicament postergal en favor 
del sector serveis, ens proposam augmenlar el pe específic 
de la indústria en la composició del prod uctc inrerior balear 
amb I'objectiu basic de la integració deIs sectors productius, 
evitant així la dependencia de I'economia d'un únic sector 
reduint d'aquesta manera la vulnerabilitat eco no mica. En 
aquest sentit, orientam I'actuació d'un costat a potenciar sec
tors industrials existents a Balears i de I'altre a la captació 
de noves inversions industrials que complementin, potencün 
i desenvolupin el sector industrial, específicament les accions 
q ue porten a tenne es refereixen a: formació per a la capaci
tació empre arial i la millora del disseny, qualitat i imatge 
de marca. pOlenciaeió d'aetivilats exportadores, promoció 
d'iniciati es que pugu in constituir activitats productives al
ternatives emmarcades en el pla de reindustrialització, millo
ra e la capaci laL t en lógica i de la polit iea de produc e , 
fomenlan! la invesligació i el de envolupamenl teenológic; in
cenrivaC'ió a través d'ajudes economique a les emprcses i in
formació a futur - invcrsors, generació d'lln marc legal per 
a I'activilat comercial que garanieixi una efcctiva i IIciaJ com
petencia; promoure una política ferial que consolidi I'activi
tat comercial i el nexe d'unió entre la producció i la comer
cialització. 

Un altre tema d'interes per a aquest Govern és el trans
port, i tenim els següents objectius: coordinar les diverses ac
tivitats de transport intern a la nostra Comunitat, adequant 
els plantejaments a la \egislació de la Comunitat Económica 
Europea; controlar I'intrusisme. renovar el parc i mantenir 

• 
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un constant control sobre la seguretat del transporto 
El sub-sector turístic, que constitueix l'activitat predo

minant de l'economia balear, és així mateix un deis camps 
d'acció principals de la gestió d'aquest Govern i continua
rem amb la política ja iniciada i que se centra en la consecu
ció d'una ordenada consolidació i refermament del sector, 
d'una banda, i de l'altra de la necessaria innovació i diversi
ficació de la nostra oferta, d'acord amb el principi que el 
turisme és i ha de continuar essent font principal de riquesa 
i motor de la nostra economia. Els objectius que ens plante
jam són els següents: establir la legislació necessaria amb un 
triple vessant, d'una banda legislació sobre l'entorn turístic 
balear tendent a un model més restrictiu que ens porti a una 
oferta de millor qualitat i de l'altra a la modernització i ree
quipament de l'oferta turística i finalment sobre l'activitat ins
pectora que garanteixi el control de l'adequada prestació tu
rística; foment d'activitats turístiques alternatives i 
complementaries que amplün i qualifiquin l'oferta turística 
i realització d'activitats promocionals en suport d'aquestes de 
ressonancia internacional; formació i promoció deIs profes
sionals del sector en col·laboració amb tots els estaments aca
demics. 

Tots els objectius sectorials i particulars presentats fíns 
ara tenen com a principal mitja per a la seva articulació, la 
gestió deIs organs administratius i executius de la Comunitat 
Autonoma, i aquesta Administració té a la vegada com a ob
jectiu que li permetí aconseguir tot el que hem definit abans, 
la racionalització de la gestió deIs procediments adminjstra-. 
tius, tan interns com externs, i -en aquest sentít ens pro po
sam com a línies general s prioritaries les següents: concebre 
un sistema de gestió objectiu i imparcial, eficar,: i eficient al 
servei deIs interessos general s i que ens condueixi a una ra
cionalització de l'Administració, articulant mitjans per restar 
complexitat als procediments administratius, assumint les in
novacions tecnologiques que portin la major eficacia del servei 
públic, principalment a través de la informatica i l'adopció 
de sistemes avanr,:ats d'informació, naturalment cap al ciutada. 

Com a coral·lari a tot el panorama d'objectius exposats 
per a cadascun deIs fronts d'actuació del nostre Govern po
dríem concloure amb l'afirmació d'alguns principis basics que 
enquadren o emmarquen la nostra actuació: foment i actua
ció d'acord amb la nostra nacionalitat, d'acord amb la nos
tra balearitat i estimular la inversió i l'actuació privada, creure 
en la societat civil, pensar en el factor huma, contenir les 
des peses corrents de l'Administració pública i fomentar l'ocu
pació laboral productiva deIs ciutadans de Balears. 

La declaració d'objectius fins aquí exposada té un ho
ritzó d'execució de tres anys i té com a materialització més 
proxima i primera l'exercici pressupostari del 1989. 

Aquest Projecte de Pressuposts té una doble significa
ció historica per a nosaltres, per a l'equip que ha contribuir 
afer-lo, d'una gran importancia. Per una part s'introdueix 
una nova metodologia en la seva realització i exposició i per 
una altra part, el contingut economic d'aquests pressuposts 
s'emmarca dins unes línies d'actuació concretes que hem dit 
abans. Pel que fa a la nova presentació, s'ha d'assenyalar, tal 
i com s'esmenta a la Memoria del Projecte, que la configu
ració de l'Estat de les Autonomies ha suposat una major am
plitud i complexitat al sector de les Administracions Públi
ques i aixo s'aguditza conforme avanr,:a el procés d'assumpció 
de competencies per part de les Comunitats, a més de les 
propies complicacions deIs termes pressupostaris. No existeix 

una norma global per a la totalital de les Comunitats i tot 
aixü havia provocat una manca d'homogeneitat enlre les es
tructures pressupostaries de les Autonomie i l'Estat. 

Les Comunilats AutoLlornes confeccionen els seus pres
suposts d'acord amb les seves prO pies normes, en alguns ca
sos seguinl la normativa que utilitzaven les corporacions 10-
cals i en altres ajuslant-se en major o menor mesura a les 
normes que s'utilitzaven per al Pressupost General de l'Estat 
i en qualsevol cas d'acord amb el que disposa l'article 21.3 
de la WFCA, que diu que haurien de ser elaborats amb cri
teris homogenis que permetin la seva consolidació en els Pres
suposts Generals de l'Estat i aquí nosaltres ens varem plan
tejar el que nosaltres dei m el Compromís de Segovia. En una 
reunió amb el Secretari d'Estat d'Economia, el Sr. Borrell ens 

. va fer una petició de principis constitucionals demanant i 
apel·lant a la bona fe de les Comunitats i demostrant-nos 
les dificultats que tenia per consolidar els pressuposts, per 
presentar el compte de final d'any, i com que aquesta Auto
nomía planta cara per defensar els drets, pero no es dedica 
afer gols a l'Administració ens varem proposar, com sem
pre, adquirir, l'equip d'Economia i Hisenda, el compromís 
d'actuar conforme a aquesta manera de ser que facilitas els 
objectius economics d'Espanya, a fi que el mateix programa 
indicas quines eren les funcions que trobava, el qual fet faci
lita tremendament la integració deis pressuposts i comporta 
una modificació de l'estructura pressupostaria, la més im
portant. 

Aleshores, la intenció del Govern amb aquest nou siste
ma de pressupostació ha estat la de recollir aquests criteris, 
tot i dissenyant alhora un instrument útil i agil, tant per fa
cilitar la gestió de l'Administració Autonomica com per re a
litzar un document que permeti l'aproximació al ciutada de 
les opcions que en materia financera han adoptat els seus 
representants. El sistema que es pro posa es fonamenta en l'ela
boració de programes basats en objectius, deixant la classifi
cació organica com a una classificació més dins el pressui
post. A més a més, aquests programes s'han incardinat dins 
la classificació funcional adoptada per l'Adrninistració del Go
vern Central de manera que es puguin penjar els programes 
a executar una determinada funció o grup de funcions i 
d'aquesta manera per primera vegada disposam d'una idea 
clara sobre quina és l'actuació que es pretén aconseguir amb 
aquest Projecte en el marc de l'economia, ja que realment, 
macroeconomicament, es manté l'acord de classificar-ho en 
aquestes funcions. 

S'ha donat a la classificació organica la seva justa valo
ració, assenyalant quins centres gestors o quins centres de cost 
cada secció intervenen en un determinat programa. La clas· 
sificació economica, principalment a efectes de la considera
ció del regne d'Espanya, s'ha adaptat a la classificació del 
Govern Central, mantenint la mateixa estructura fins a niveJl 
d'article i introduint lleugeres modificacions a nivell de con
cepte i subconcepte, per tal d'albergar les peculiaritats de la 
nostra Administració Autonomica acceptades pel Govern Cen
tral i així poder complir també el que estableix la Llei de 
Finances, s'ha introdult també un darrer dígít que atén la 
territorialització de les inversions. 

Destacar que a la Memoria que s'adjunta al present Pro
jecte s'ha realitzat un examen exhaustiu de totes les fases a 
desenvolupar amb aquest nou sistema de pressupostació i 
també s'explica que per falta de temps material tal vegada 
ha quedat poc explicitada, i aquesta és la meya responsabili-

..... 



b 

DlARI DE SESSIONS / Núm. 45 / 1 de desembre del 1988 1623 

tat en aquesta intervenció i les successives, l'adaptació del sis
tema de l'any 89. La realització d'aquest tipus de pressupost 
té com a avantatges el coneixement de la utilització del fons, 
la justificació de la despesa, sabent en tot moment en que 
es gasten els recursos i les possibilitats de comparar i escollir 
entre programes en funció d'objectius i d'activitats plantejades. 

Pel que fa al contingut economic d'aquest pressupost, 
realitzaré la descripció de la composició del projecte presen
ta1. En primer lloc, i crec que és molt important, perque jo 
record, i en aquell moment no vaig saber contestar, quan un 
Diputat aquí present em dei a: és important, quan parlam de 
personal, veure a que es dedica aquest personal; aleshores 
crec que la clau d'aquesta interpretació es troba dins aquesta 
c1assificació funcional. Ja he destacat anteriorment la impor
tancia que té aquesta classificació, principalment perque pot 
aclarir els objectius de· la política general que es pretén asso
lir amb I'execució d'aquest Projecte, és a dir, en quina funció 
o funcions dins el marc general de la nostra economia es vol 
actuar i en definitiva en quines funcions es gasta cada pesse
ta del nostre pressupost. Si amb el muntant total del present 
projecte imaginam una superfície circular susceptible de ser 
repartida entre les diverses funcions a realitzar en aquesta 
Comunitat, comprovam el següent repartiment: un 29,04OJo 
es dedica a la producció de béns públics de caracter social, 
5.889 milions de pessetes, d'entre els quals cal assenyalar 2.165 
a Sanitat, 1.704 a Cultura, 1.385 a Benestar Comunitari, 349 
a Urbanisme i Vivenda i 245 a Educació. Un 26,48 OJo, el se
güent, es dedica a la producció de béns públics de caracter 
economic, 5.370 milions, deis quals destaquen 4.612 a infras
tructura basica i Transports, 702 a infrastructura agraria, etc.; 
un 14,36 a regulació economica de sectors productius, 2.912 
milions, destacant 1.357 a Agricultura, Ramaderia i Pesca, 
944 a Turisme, 611 a Indústria, i a continuació un 10,21 OJo 
a serveis de caracter general, que inclou Parlament, alta di
recció de la ·CAIB, Administració General i Relacions Exte
riors; un 8,25OJo a S eguretat , Protecció i Previsió Social; un 
5,76 a Regulació Economica Comercial i Financera, en total 
1.162 milions de pessetes a abans, a Promoció Social, 1.673; 
un 4,08 a Deute PúbliCo un 1,54 a trarisferencia d'altres Ad
ministracions i finalment 50 milions, un 0,24 a Protecció Ci
vil. Es evident que aquests percentatges d'actuació encara ara 
funcional s'han d'emmarcar dins el sistema actual de com
petencies a desenvolupar per la CAIB. 

Vull analitzar alguns aspectes economics globals del pre
sent Projecte, comparant-Ios amb els deis pressupost vigent. 
Ara bé, he d'assenyalar que la intenció del Govem amb aquest 
sistema de pressuposts ha consistit en facilitar un instrument 
que ofereixi una facil comprensió del pressupost, que es com
posa d'una serie de programes integrats en cada secció pres
supostaria amb uns objectius que es poden discutir, que s'han 
d'assolir i amb unes activitats que s'han de desenvolupar i 
que retraten la possible gestió de cada centre ¡que óbvia
ment seran objecte de discussió parlamentaria, pero vull re
calcar que existeixen \,lns programes estructurals amb unes 
quantitats economiques determinades per aconseguir la seva 
viabilitat. 

Ido bé, es podran discutir aquests programes, els seus 
objectius, la seva fonamentació, les seves dotacions eco no
miques i d'aquesta manera la discussió no se centrara només 
en determinades quantitats economiques abstractes, sinó que 
podrem veure en cada cas aquests objectius i aquestes activi
tats que comporten economicament. La xifra global d'aquest 

Projecte, com vostes saben, s'incrementa amb un 23OJo sobre 
el corresponent pressupost vigent. Jo vull destacar, quant als 
ingressos, que en imposts directes, successions i patrimoni, 
el projecte es de 2.998 rnilions de pessetes; en imposts indi
rectes, transmissions, actes jurídics documentats i luxe resi
dual, 7.160 milions de pessetes; en taxes i d'altres ingressos, 
2.240 en transferencies corrents, el percentatge, el FONAS, 
2.867; en ingressos patrimonials, 372; en transferencia de ca
pital, el Fons i convenis, 2.562; en variació d'actius finan
cers, 68; i en deute, 2.000. Total, 20.273 milions de pessetes. 

Pel que fa a despeses ha d'assenyalar que el capítol I 
s'incrementa en 895 milions de pessetes, és a dir, amb un 
17,03 OJo, que corresponen, com he dit en compareixenc,:a, al 
següent desglossament: [ncrement d'un 4OJo del personal que 
serveix de la CAIB, augment de 1'1,59 de les retribucions del 
personal per a la millora de la xarxa de col·lectius desafavo-

-rits, un 5,59 per a alts carrees, 50 milions de pessetes per 
a fons socials de personal establerts en conveni, 25 milions 
de pessetes per treballs temporals, 25 milions de pessetes per 
cobrir les baixes, excedencies, etc.; 100 ni.ilions de pessetes per 
a I'aplieació de la relació de 1I0cs de treball; 132 milions de 
pessetes per a 48 places que s'han concretat degudament, de 
nova creació, i 2.262 pessetes que corresponen a la homoge
neització, reorganitzacions administratives, increments d'an
tiguitat, increment de nivell, reconversió laboral de peons ca
miners, monitors eventuals de Cala Nova, homologació per 
conveni de professors de Conservatori, reconversió de perso
nal eventual de Marivent, inspectors de turisme creats per 
aquest Parlament i, de qualsevol manera, com ja vaig tenir 
l'oportunitat d'exposar davant la Comissió, tant jo com el 
Conseller de la Funció Pública, i puc ampliar si resulta 
d'interes. 

El Capítol n, dintre I'estructura de la pressupostació per 
programes, representa els mitjans de des pesa en operacions 
corrents i serveis n~cessaris per a la consecució deis objec
tius corrents i servicis necessaris per a la consecució deIs ob
jectius establerts i les activitats a realitzar en cada programa. 
Els responsables de cada secció pressupostaria han exposat 
ampliament en les seves respectives compareixences, pero el 
que és ben nou en aquest Projecte és que cada programa, 
cada activitat té la part del Capítol II que li correspon. 

Hi ha un increment important, qualitativament i quan
titativament al Capítol VII, de transferencia de capital, que 
augmenta en un looOJo i s'emmarca dintre la política que es 
pretén aplicar per part d'aquest Govern durant l'any 1989, 
seguint el procés de la centralització administrativa, desta
cant les transferencies en aquest capítol als Consells lnsu
lars, Ajuntaments, per a la realització d'inversió d'infras
tructura. 

S'ha d'assenyalar que el Capítol VI, inversions reals, i 
el VII constitueixen el total d'operacions de capital pressu
postat, és a dir, el que es diu doblers per a inversions. Al 
present Project~ les operacions de capital representen el 
42,57OJo del total pressupostari, mentre que l'any passat era 
un 42,4, és a dir, les quantitats destinades a inversions en 
el present Projeete no solament no han disminult percentual
ment, sinó que han augmentat lleugerament. Finalment, as
senyalar que el Capítol IV, transferencies corrents, s'incremen
ta en 21,23OJo, sota l'increment del 23 OJo. 

Jo ara voldria acabar aquesta primera part, parlant un 
poc de financ,:ació molt per damunt. Jo he de recordar i don
har les gracies a aquesta Cambra pel suport que ha donat 
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a la política de defensar el sistema de finan~ació d'aquesta 
Comunitat, varem presentar el recurs, varem tenir les reu
nions que vostes recordaran perfectament, les resolucions molt 
precises d'ampli contengut que hem intentat complir, hem 
continuat els contactes amb l'Administració, hem pogut lliu
rar un document que ha servit per poder aprofundir en el 
sistema de finan~ació, hem dedicat al tema dues amplies jor
nades, el 23 de mar~ i el 18 de maig; hem tengut un gran 
debat sobre el FEDER, que és un tema molt de moda, un 
tema que he de destacar que el Parlament ja ha instat el Pre
sident del Govern, referent al qual el Govern de la Comuni
tat actua també en tots els nivells, que realment el tema es 
presenta malament, perque el Reglament acordat ens dóna 
poques possibilitats, pero que no obstant aixo defensam els 
ternes, intentam que d'acord amb sol·licituds del parlament 
l'Objectiu 1, que era el més important i que el Govern Cen
tral ha acceptat que no hi puguin entrar aquelIes regions que 
el seu PIE sigui superior al 0,75 del PIE de les regions, ales
hores intentare m que a través de la Comissió de Cooperació, 
d'acord amb el desig del Parlament, se'ns doni una com
pensació. 

Thmbé ja som fora practicament de I'objectiu UB, que 
és ... , si bé concretament aquesta Conselleria ha pogut demos
trar a la Direcció General de Planificació que la comarca del 
Reiguer compleix els objectius, les taxes d'atur relatives i per
centuals dintre la Comunitat en comparació amb el Mercat 
Comú que exigeix la Comunitat, no obstant aixo trobam que 
el Govern Central ha fet una aplicació extensiva del concep
te NU-3, que ·és ... territorial mínima i aleshores així com a 
la resta d'Europa el NU-3, es considera zona, aquí a Espa
nya s'han considerat provincia i aleshores, de moment, com 
que el Reiguer no és una provincia, de moment som fora, 
continuarem lIuitant. 

He de destacar el gran Debat sobre el Fons de Com
pensació, amb aquella resolució que varen demanar que pre
sentassim els criteris, 'aquests criteris s'han presentat, el seu 
dia es discutiran. He de dir, ho he vist repassant els Diaris 
de Sessions, que quan jo defensava d'aquelIa manera desor
denada la plantilla de la Comunitat, dient que faltava un ser
vici ... I'any passat i ape¡'¡ava la meva demanda el primer dia 
de constituir-me en el ConseIl de Política Fiscal sobre la ni
veIlació de servicis que marca l'articIe 15 de la WFCA, que 
gracies a Balears varen aconseguir que es reunís la Comis
sió, Comissió que va ser returada amb I'excusa d'excés de fei
na, que després el mateix Parlament va aprovar una resolu
ció a proposta del PSOE i per unanimitat que es continuas, 
la qual cosa ens va donar forca per exigir deIs Directors Ge
nerals d'entitats territorials, via Ministre d'Hisenda, que es 
continuas, aixo va endavant, va endavant amb dos líders, An
dalusia i Balears, va endavant amb una metodologia que ha 
proposat Balears i va endavant jo cree que amb pessimisme, 
si bé les vulI dir que Andalusia, dins el pressupost d'ingres
sos d'enguany, ha posat 20.000 milions de pessetes d'ingres
sos a compte de la nivellació, crec que ha estat un poc op
timista. 

Finalment, he de dü, tal com varem anunciar distintes 
vegades, que dins la Iínia que varem iniciar el mes de setem
bre de defensar al maxim els nostres drets, hem fet una re
c1amació de quantitat al Ministre d'Hisenda de 38 milions 
de pessetes, que fa referencia a una quantitat que ... ens deu 
per la taxa de joc i els altres imposts cedits, que nosaltres 
creim que atesa I'especial regulació del nostre Estatut, que 

tenim la sort que va ser deis darrers, teníem dret a rebrel's 
des del dia que va entrar en vigor l'Estatut, si bé el Govern 
Central es podia reservar ... contingut del moment d'entrar en 
vigor, pero sense refusar els endarreriments. Realment hem 
fet aquesta reclamació de quantitat, ens donen suport totes 
les tesis que varem desenvolupar en el recurs d'inconstitucio_ 
nalitat, hem consultat tots els equips tecnics de la ComUni_ 
tat, hem fet feina de comú acord amb els equips tecnics in
terdisciplinaris, hem comptat amb nous especialistes i en 
aquest moment la reclamació esta posada. 

Jo voldria acabar. Quan ahir preparava aquesta inter
venció sentia a una habitació del costat quan Garibaldi li 
deia a Victorio Enmanuelle «Majestat, la independencia de 
nuestra nación no se consigue con los aliados, se consigue 
con el pueblo». Sres. i Srs. Diputats, la nostra independen_ 
cia financera I'hem d'aconseguir des d'aquÍ. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acte sguit s'obri debat sobre la presentació deis Pressu

posts que ha fet el Sr. Conseller. 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Per part del Grup MIXT té la paraula el Diputat Sr. 

Carles Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Sres. i Srs. Diputats. 
Ha passat un any, tornam a ser aquí reunits per parlar 

de pressuposts, pressupost que significara el futur durant un 
any de la nostra societat, societat que en principi sembla que 
anem for~ bé, hi ha un cert desenvolupament economic, peró 
qu~ tal vegada també és certament enganador. El Sr. Conse
Iler d'Hisenda ha dit que la Indústria pateix en certS sectors, 
i és ben veritat; també ha dit que la pot afavorir en el mo
ment que la for~a de la nostra moneda afavoreixi certes li
nies de reindustrialització com la compra de maquinaria, tam
bé és veritat, i també ha reconegut que el ritme de les nostres 
indústries va a la baixa en alguns sectors molt importants, 
com són el cal~at i la bijuteria. 

La realitat és que sembla que parlam de tercers, sembla 
que veim un espectacIe i sobtadament analitzam l'espectacle 
des de fora, perque el que passa és alIo que nosaltres amb 
els nostres programes, amb la nostra actuació aconseguim, 
i són els nostres programes, segurament, no notalment, peró 
sí en gran part els que produeixen aquestes baixes en la mi
llora de la indústria. Si bé és veritat que I'entorn exterior tam
bé ens delimita i marca moltes pautes, la nostra capacitat 
o incapacitat d'actuació d'acor~ amb el que pugui passar, és 
el que fara que estiguem més té o més malament. Ho vull 
remarcar perque no passa a tercer, a<;o passa al nostre poble. 

Igual diría de l'agricultura. El proces del que Ji passa 
a l'agricultura no neix d'un dia a I'altre, es tot un procés que 
avanc;:a día a dia, és ben cert que hi ha problemes de cereals, 
de falta d'aigua, de tempestats, tot aco són realitats que po
den succesir qualsevol dia, jo em refereixo a la imprecissió 
deis nostres pressuposts quant a la direcció que haurien de 
tenir en molts casos. En la mateixa agricultura és indiscuti
ble que tots tenim molt clar i ningú no dubta que hem d'acon
seguir una millora de forma de vida d'aquest poble que molles 
vegades tenim marginat i una millora indiscutiblement ecO

nomica, si no experimenta una millora economica contillua-



¡ 
, 

• 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 45 / 1 de desembre del 1988 1625 

. ra marginat. 
Hi ha moltes formes d'aconseguir-ho, unes possibles i 

d'altres totalment impossibles. La nostra capacitat, la nostra 
inventiva de dur-ho on millor convengui és la nostra respon
sabilitat, i són els pressuposts que donaran en més o menys 
grau I'oportunitat, quan passi tot un any i vegem el que avui 
projectam, tan polit, perque vertaderament la presentació que 
ha fet voste a mi m'ha encantat, perque no hi ha res del que 
voste ha dit que tots no hi estiguem d'acord, pero el proble
ma és si vertaderament aquests pressuposts que acceptarem 
via esmenes, donaran al final el resultat, és un problema d'ob
jectius claus, que diguem a final d'any haurem aconseguit 
tal cosa, a final d'any la indústria estara situada aquí o I'agri
cultura estara situada alla i a<;o és vertaderament el que hem 
de fer, perque tots els programes poden ser castells enlaire. 
En definitiva, quan al cap d'un any feim una anhlisi, venen 
les excuses i mol tes vegades són excuses poc fonamentades, 
voldria que enguany no fas igual, per a¡;:o dic i accepto molt 
bé el que ha dit voste al final, que és un programa de tots, 
així estic d'acord. 

Es un problema de tots i voste ha esmentat particular
ment l'illa de Menorca i jo, que vinc d'alla, vull que una ve
gada més siguem conscients que I'illa de Menorca era una 
especie de lli¡;:ó de com havia de ser una economia, una eco
nomia que anava molt ben emmarcada amb els seus sectors 
basics, equilibradíssima. Que ha fet, durant aquests anys, 
aquest Govern nostre perque no passés el que esta passant? 
Parlam avuL d'un fort atur, 011 no hi ha hagut una previsió 
i una capacitat de controlar la gran expansió turística que 
hi ha hagut, un desencadenament que no va ser, que encara 
hi és, i encara que hi hagi atur el desencadenament encara 
existeix. Ho diré avui, ho he dit altres dies i no em cansaré 
de dir-ho: dur a terme exactament el que volem és la nostra 
responsabilitat i plorar cada dia les coses que ens han passat 
el dia anterior no té sentit. Podem plorar un dia i en podem 
plorar dos, pero no eternament, i el no eternament sera sem
pre a causa d'uns pressuposts ben fets, uns pressuposts que 
diguin objectius, no teories d'anar fent allo que és polit teo
ricament, sinó practica, i la practica, insisteixo, sera el resul
tat de la qüestió . 

Vos te diu «el creixement economic amb ... i el bon de
senvolupament de les quatre iIIes», pero ho ha dit molt bé 
voste, perque cada una té una idiosincrasia diferent i cada 
una, vulguem o no vulguem, a vegades pren copia -i mala 
copia- de la vei'na, i moltes vegades les nostres lleis són molt 
obertes, els nostres decrets són molt oberts, sense considerar 
els factors parcials de cada illa i a¡;:o ens dur a desenvolupa
ments d'una cosa que s'hauria d'haver desenvolupat, senzi
llament perque ho feim excessivament obert. Es possible que 
els ConselJs algun dia tenguin la capacitat d'actuació que mar
qui vertaderament les qüestions de cada iHa, és possible que 
responsabilitat deIs Consells sigui més important que ara, tal 
dia arribara i presentem ja avui les coses per a aquest dia, 
i quan farem concessions determinades de feina, que sigui 
feina que dema pugui ser gestió i no purament administració. 

Voste ha parlat molt bé del foment de la cultura, no 
faltaria més, pero no solament del foment de la cultura, sinó 
de recobrar-ne molta que ja tenim enterrada. Cada dia anam 
enterrant cultura i no ens adonam, jo diria que no ens n'ado
nam, l'altre dia el Sr, Huguet parlava que quan surten de 
les escales parlen en castella, a¡;:o és una part més, pero tam
bé tenim quantitat d'historia que cada dia la trepitjam i la 

taparn. No solarnent es tracta de fomentar la cultura de dema, 
també és saber recuperar la del passat. 

De l'assistencia i serveis socials no cal parlar-ne, perque 
per molt que volguéssim fer mai no faríem prou, ac;:o hauria 
de ser quasi el tema primordial a qualsevol poble i per tant 
al nostre també, a pesar que hem de reconeixer que a nivell 
mundial no ens trobam tan malament, pero mai no es fara 
prou, les bosses de pobresa sempre existiran i el que hem 
de fer és procurar que n'hi hagi manco cada dia. Per tant, 
en aquest sector, intentarem ajudar perque s'amplii' el que hi 
ha avui en dia, si bé és veritat que sabem que mai no farem 
prou, sempre hi haura algú a qui donar la ma, esperem que 
cada dia sigui manco. 

Les millores d'infrastructura, d'hidrologia i vials, la ve
ritat és que a ac;:o a vegades hi feim una especie de guerra 
quan fonamental, són les vertaderes arrels i cada dia estic 
més convenr;ut que sense aquestes arrels mai no xuclam l'aigua 
suficient per fer créixer la saba i els arbres i tots plegat. Són 
uns vials importantíssims, una feina molt important que sem
pre sembla com el gran cavall de batalla i és la lluita, en 
tot cas, de la gestió ben feta, pero no de la inversió, perque 
són inversions que vertaderament creen riquesa, i jo mai no 
m'oposaré a coses que creen riquesa, al que sí potser tengui 
vertader panic és a com s'utilitza, és un problema a vegades, 
com deia fa una estona a uns amics, que jo puc donar mil 
pessetes al meu fill perque vagi a menjar, i ell pot gastar-se'n 
cinquanta en un entrepa i els altres en disbauxes, el proble
ma és que les mil pessetes es gastin en menjar, i aquest és 
el gran problema que tal vegada tindrem aquí a partir d'ara, 
de fer un seguiment continu perque aquestes feines es desen
volupin bé, perque a mi no em preocupa destinar 100 mi
lions a una actuació determinada, a mi el que em té preocu
pat és com es gastaran puntualment, perque tal vegada seran 
per ajudar apetites i mitjanes empreses, correcte, no faltaria 
més, si tots sabem que ho necessiten i volem que prosper.in, 
pero el problema real és com seran aplicad es, el problema 
real el tenim cada dia més en aquest detall, detall que no 
és la meya feina, és la feina d'un Govern, és la feina d'uns 
administradors directes que hi ha, per a a¡;:o existeixen, per 
ar;o diria el que dei a al principi, alerta amb els objectius, 
qua n al final parlem del que avui farem tots plegats sera una 
responsabilitat de tots nosaltres que via pressions personals, 
via com sigui, aconseguim els objectius, perque jo em sent 
responsable sigui el Govern o els partits que li donen suport, 
jo cree que to'ts siguem responsables i tot sera parlant cada 
setmana aquí o cada mes o cada dia si és necessari, acudint 
a voste directament o a un altre Conseller dient el que ens 
agrada i si no ens escolten no farem res, perque al final no 
sera el que voste diu que ho fa el poble, no ho fara el poble, 
ho faran els aliats, 

La potencia de les empreses industrials a Balears crec 
que vertaderament és un tema molt important, pero és im
portant potenciar el que tenim, és important que tenguem 
capacitat de desenrotllar les nostres capacitats, no inventem 
coses fora de joc, no intentem dur aquí ara, com es va fer 
a Menorca fa una serie d'anys, que es varen atrevir a muntar 
un tipus d'indústria capa¡;: de lluitar contra les d'Elda, sense 
considerar vertaderament que la seva postura no era la ma
teixa, tenien uns costs molt diferents, una ma d'obra dife
rent, tot diferent. Aquests tipus de lluita aquí no s'han de 
dur, siguem capa¡;:os d'analitzar quines són les nostres for
ces, les nostres virtuts, les nostres qualitats i traguem d'elles 
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el maxim de suc, el que no podem fer és tirar els doblers 
com ha passat sovint en la nostra petita historia de Menorca 
i com podría tornar passar segons com fessim els desenvolu
paments avui aquí. Ho hem de saber acceptar, i si és neces
sari canviar una mica el ritme o el rumb, dones es canvia 
i no passa res, al cap i a la fi el nostre problema és que aca
bem tots millor, és que al final el poble que voste deia, que 
també és el meu poble, estigui millor, aquesta és la finalitat 
de tots. 

Thmbé voldria parlar una mica de la informatica, per
que voste ha parlat molt bé, i jo vaig dir I'altre dia que la 
informació era molt important, a nivell d'informació inter
nacional i de gestions, pero anant a la informatica com a 
part i eina de feina no pensem que la informatica és una 
especie de joguina. Hi ha moltes cases que compren un gran 
ordinador perque al final acabi en mans del fillet com si hi 
jugués a «monos», no és per a~o un ordinador, els ordina
dors són una gran eina de feina, pero si necessites un eava
llet amb un carro no compris un camionot ni un tractor, uti
litza just allo que necessites, la resta és tirar els doblers en 
un pou sense fons, i no hem d'acabar aquí, ha dic perque 
a vegades un tren és bo perque sigui utilitzat, jo no em com
praré mai un cotxe de carreres per a passetjar pel meu jardí. 

Al Capítol 1 hi ha un fort increment, i jo no dic que 
no sigui necessari, cree que vertaderament el factor huma és 
el vertaderament important, de tot el que direm aquÍ basant
nos en el factor huma sera d'on podrem treure alguna cosa, 
gnkies a Déu i per molts anys el factor huma sempre sera 
el primer, pero hi ha una altra cosa molt important, i tor
nem sempre al mateix, I'efectivitat d'aquest factor huma .. Si
guem capa~os de crear unes xarses de feina, unes línies de 
feina, uns homes adequats per a cada lloc de feina, perque 
avui en dia ens trobam moltes vegades que muntam una es
tructura que en teoría, damunt un paper, queda molt bé, I'or
ganigrama es perfecte pero les feines no surten. Hi ha temes 
que n'haurem de parlar durant aquest any, d'interins, de la
borals, a veure si resultara que al final els interins treuen la 
feina més que els altres i quan deixin de ser interins tal ve
gada no treuran la feina, ho dic com a exemple possible, hem 
de saber on som i és la nostra obligació i de vostes que són 
Govern més que de ningú. 

El Capítol II anava Higat, i al Capítol VI hauríem de 
parlar altra vegada deIs ordinadors, ja en parlarem, perque 
és una gran quantitat que dedieam a aquest tema, i per úl
tim el capítol VII. El Capítol VII no és tracta d'una descen
tralizació, voste ha dit la paraula, jo crec que és una cessió 
de gestió i a vegades es podria mal interpretar amb una in
capacitat de gestió. Com que jo no crec que aquest Govern 
tengui incapacitat de gestió, dic i afirm totalment que ha de 
ser així, perque la gestió ha de ser cosa nostra i sobretot de
mostra la gran capacitat d'un Govern de dur el futur just 
alla on ell vol i ha dic una vegada i ho diré deu vegades, 
és en la gestió que les persones demostren la seva capacitat, 
i la cesió de gestió, mol tes vega des molt necessaria, moltes 
vegades revelara en nosaltres una incapacitat, i a<;o no ha 
podem demostrar. Com que jo no crec que aquest Govern 
sigui incapar;:, intentaré que no sigui aixÍ i que passi moltes 
més coses a gestió de les que avui té projectades. 

Per acabar, soIs dir-ti que esper que aquests pressuposts, 
via les es menes que tots plegats intentarem fer, i ho intenta
rem fer per mili orar, no per bombardejar entre tots plegats, 
insisteixo, facem possible que aquestes gestions reaJitzades ens 

duguin a un compliment d'objectius que tots estam d'acord 
que són els que voste ha dit. 

Gracies, Sr. President. 

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

raula el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gnkies, Sr. President. 
Sr. Conseller, m'ha agradat aquesta cita de Garibaldi 

el consideram patrimoni del nacionalisme progressista d'es~ 
querres, pero l'ha tralt un poc el subconscient. Quan eiti Ga
ribaldi ha faci en catala o en italia, no en castella, que així 
sí que l'hem fotuda des d'un punt de vista nacionalista. 

Feta aquesta primera observació, em preocupa, Sr. Con
seller, en aquest moment del debat, una qüestió. Nosaltres 
avui estam per debatre el més coneretament possible els pres
suposts, si bé és cert que fins a final d'any tenim oportunitat 
de fer-ho en Plenaris, Ponencies, Comissions, etc., pero no
saltres creim que una cosa és el discurs polítie i una altra 
cosa la realitat que trobam en aquests pressuposts. Per aixo 
en aquests moments, si bé voste ens ha fet una informació 
interessant, que per altra banda ja era basicament als pres
suposts i que coneixía, nosaltres hem de fer un parell d'inte
rrogants sobre l'acció de Govern respecte d'aquesta situaeió 
general. 

Estam d'acord que la societat civil ~s basic activ,!r-Ia, 
és basic que existeixi si realment volem que el futúr sigui el 
millor possible en tots els aspectes, pero potenciar societat 
civil no significa només oposar-nos a certs aspectes del Go
vern de l'Estat o del Govern Central, com voste diu, sinó 
que també significa activar la participació de tata la societat 
de les Il1es Balears en els diversos processos culturals i en 
els processos polítics, i aquí ve una contradicció bastant gros
sao Com és possible que el Govern de la Comunitat, ni en 
aquests pressuposts que presenta ni en els del 88 no hagi ac
tivat gairebé gens la nostra societat civil en base al Consell 
de Turisme, en base al Consell Económic i Social, en base 
a moltes possibilitats que existien i en canvi al discurs teoric 
sí que continua existint aquest plantejament de societat civil? 

Continuant una mica amb la situació general, estam 
d'acord amb el diagnostic respecte del consum, respecte de 
l'activitat financera, etc., pero el Govern de la Comunitat, 
quina actuació ha tengut envers deIs sectors dominants de 
les Il1es Balears, sectors empresarials, banca; envers deis pro
blemes infrastructurals o deis problemes estructurals, com vos
te comentava, respecte d'AgricuItura, respecte d'Indústria? Per 
que ha fallat tant aquest pacte intersectorial entre Agricultu
ra, Indústria i Turisme? Que succeeix? No hi ha una contra
dicció entre aquest discurs polític i les realitats que obser
vam? Nosaltres pensam que en definitiva, fins i tot ha fallat 
al Govern de la Comunitat Autónoma, del qual esperavem 
una actuació molt més d'acord amb els principis de I'auto
govern, fins i tot ha fallat que el Govern de la Comunitat 
es pogués plantejar de ser interlocutor vaJid no ja només del 
Govern de l'Estat, sinó en definitiva també de tots els see
tors economics i de tots els factors socials. 

Voste ens demanava i ens deia que esperava un aprovat, 
maldament fos just. Nosaltres li direm, en termes academics, 
on situam una qualificació de deficient de \'actuació del Go
vern del 88 i amb un greu eontinui'sme en aquesta tendencia 
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el 89, i li ho direm amb claredat: a Acció Social, Treball, 
protecció del Territori, normalització lingüística entesa com 
a una tasca a impulsar tot el Govern, no entesa com a Con
selleria en aquest cas; indústries agro-alimentaries, lluita con
tra les indústries en crisi, Funció Pública -és totalment i 
absolutament increible el que ha succeil amb la funció PÚ
blica en aquestes illes residus sólids i aspectes que també po
dríem comentar del que nosaltres anomenam programes d'ac
tuació del Govern de gestoría, ens referim a molts d'aspectes 
de la Conselleria de Turisme, a molts d'aspectes de la Conse
lleria d'Agrícultura i fins i tot de la Conselleria Adjunta a 
Presidencia. 

Per tant, a partir d'aquest deficient és quan nosaltres 
pensam que el suspes general és ben garantit entorn a tot 
el que és la gestió conjunta del Govern, i el que és més greu, 
quan el Parlament els ha fet propostes, quan el Parlament 
els ha dit o ha aprovat coses, tant en el pressupost del 88 
com durant tot l'any, ens hem trobat que des de la Presiden
cia del Govern o des de qualsevol autoritat d'aquest Govern, 
o no s'han executat o fins i tot s'han anat posant excuses 
o en ocasions fent crítiques a alló que el Parlament havia 
dictaminat. Per tant, pensam que aquestes contradiccions en
tre discurs polític i gestió ordinaria i realitats pressuposülries 
són qüestions que ens preocupen i no es resolen. 

Quins són els aspectes d'un aprovat o els aspectes en 
certa mesura positius del Pressupost del 89 que vostes han 
presentat? Sens dubte, la metodologia que la Conselleria 
d'Economia ha fixat per a aquests pressuposts de programes 
ha millorat, i aixó ho hem dit diverses vegades. Sens dubte, 
hi ha programes de la conselleria d'Economia, d'Agricultu
ra, de Cultura, de Presidencia, alguns d'Indústria i alguns 
d'Obres Públiques que són correctes d'acord amb la seva me
todologia, és a dir, aixó queda molt clar, peró en canvi ens 
demanam: S'han vigilat en el Govern els programes de Sani
tat i Acció Social o de Turisme, model per a nosaltres de 
descoordinació, de desconnexió amb la mateixa metodologia 
que voste ha explicat avui i que és dins el pressuposts? Per 
tant, nosaltres aquí sí que observa m clarament una situació 
contradictoria entre el discurs i unes realitats concretes i quo
tidianes. 

Per altra banda, nosaltres creim que en aquests rnornents 
fins i tot als pressuposts hi ha problemes com pugui ser el 
Capítol 1, del qual ara voste ens explicava la secció 31, hi 
ha problemes greus, grossos. Es possible que no s'hagi pen
sat a elevar els nivells mínims de tot el funcionariat i del per
sonal laboral, d'acord amb les negociacions col·lectives? Es 
possible que a la plantilla pressupostaria hi hagi enors gros
sos o incompliments de la llei de l'any passat, com és el tema 
deIs inspectors de pesca, que han passat de quatre a set quan 
en realitat no hi havia d'haver augment en aquest sector del 
Capítol 1, o voste mateix, que ha dit que a la secció 21 hi 
figuren els inspectors de turisme, quan aixó és una cosa apro
vada a la Llei de Pressuposts de l'any 88, per aquest mateix 
Parlament? Es a dir, que encara ens trobam amb problemes 
de falta de coordinació entre Conselleries i la Conselleria 
d'Economia i per tant amb problemes de gestió, jo pens que 
importants. 

S'ha parlat molt avui, i m'ha agradat, d'aquest factor 
huma, pero no hem parlat de problemes com la formació 
professional, una bona Funció Pública de problemes que en 
aquest pressupost hi ha un continui'sme absolut respecte del 
passat i el que és mes greu, que només és una qüestió del 

pressupost, sinó que és una qüestió de l'acció quotidiana del 
Govern, em sembla que dema veurem una interpel·lació en 
aquest respecte i veurem quina és la realitat a final d'any. 
Per altra banda s'ha parlat d'atur, s'ha parlat de totes aques
tes qüestions que queden aquí plantejades, peró que de fet, 
mirant els pressuposts, no hi ha alternatives, no hi ha so
lucions. 

Nosaltres, per intentar ajudar un poc a que aquests pres
suposts siguin més realistes, nosaltres diríem més d'acord amb 
les necessitats actuals de la nostra societat, li haguéssim sug
gerit, Sr. Consellér, o de fet ho feim directament, que aquests 
pressuposts anassin molt més en coordinació amb el que per
toquen ser les inversions, que anassim molt més cap a uns 
aspectes d'inversió, anassin molt més cap a uns aspectes 
d'atendre els problemes cojunturals i els problemes a mig ter
mini que té la nostra societat i no que el Govern pretengués 
fer una serie de debats o actuacions, unes ara, unes suara, 
sense que vagin coordinades a partir de la Llei de Pressu
posts. Nosaltres avui, en definitiva, en aquest debat li apor
tam, li plantejam un repte; nosaltres creim, i voste sap per
fectament que en aquests pressuposts hi ha unes mancances 
d'inversió importants, voste sap que temes d'acció social, te
mes de treball, temes d'escola d'hostaleria, per exemple en 
funció de I'entrada en vigor de l'Acta Unica Europea; temes 
de la indústria agro-alimentícia; tots parlam d'indústria, pero 
resulta que només hi ha una petita acció contemplada en 
aquesta indústria, que és una indústria de les poques amb 
perspectives a Balears, una única acció en tot el pressupost. 
Aleshores nosaltres ti feim aquest repte: Per que no ampliam, 
en aquest debat pressupostari, el deute públic de la Comuni
tat Autonoma amb uns 2.000 milions aproximadament per 
a unes inversions de tipus ' económic i social ben concretes, 
d'acord amb uns objectius ben determinats i seria una mica 
un pressupost molt més millorat que fugiría de les qüestions 
eteries i entraría una mica més en el que és la política con
creta? El nostre Grup, alemnys, amb aquesta voluntat ja plan
teja aquest repte ara mateix, en aquest debat en totalitat, per
que de fet sabem que si tot aixo ho deixam només a un 
hipotetic futur pla d'inversions, continuaran les paraules i els 
discursos, pero ens trobarem amb poques realitats. 

1 ens cregui, Sr. Conseller, nosaltres creim que amb 
aquest Debat Pressupostari tenim l'oportunitat de donar una 
visió global del que és la Comunitat Autónoma, fins i tot 
d'intentar una tasca engrescadora a nivell de societat civil i 
creim que és una bona oportunitat perque el nivell de cons
ciencia autonomica, que a Balears no és precisament molt 
fort, sigui un nivell que millori en funció d'una practica quo
tidiana del Govern de la Comunitat. 

EL SR. PRESlpENT: 
A continuació, per part del Grup UM, té la paraula el 

Portaveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sr. President. Sres.' i Srs. Diputats. 
Com a Grup Parlamentari que donam suport al Govern, 

evidentment ens consideram partícips, a través deis nostres 
consellers i a través de les nos tres intervencions, d'aquest pres
supost i creim sincerament que és un pressupost que ha mi
llorat considerablement respecte del que varem aprovar fa un 
any per al 198&. 

Pero abans d'entrar al fons de la qüestió, hem de fer 
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una petita referencia, encara que curta, a la poca quantia 
deIs ingressos i per tant a la totalitat del pressupost que te
nim. J a ho vaig dir una altra vegada a aquesta tribuna i ho 
vull recordar avui, d'entre totes les Comunitats Autonomes 
via article 143, si agafam 1 com a terme rnitja, Balears té, 
a través del sistema revisat, un coeficient de 0,7046, només 
és per davall Madrid amb el mateix coeficient, 0,6441; aquest 
coeficient, naturalment es refereix a ingressos per habitant. 
Totes les altres són considerablement superiors i ja no par
lam evidentment de les Comunitats Autonomes via artiele 151, 
que multipliquen per tres els ingressos, etc" etc. 

Aixo que vol dir? Aixo vol dir que si nosaltres, per les 
raons que siguin, tenim una quantia de 20.000 milions de 
pessetes, que per cert ho hem incrementat notablement gra
cies a una bona gestió als ingressos, o sigui la gestió de la 
Comunitat Autonoma respecte de la 'recaptació, aleshores aixo 
vol dir que nosaltres tenim una estructura de despeses, CapÍ
tol 1, Capítol 11, que és més grossa que la normal a I'estruc
tura pressupostaria de les Comunitats Autonomes i per tant 
tenim menys doblers per invertir, normalment aquesta és la 
nostra interpretació, perque, evidentment, per posar I'exem
pie més clar que és el de carreteres, si nosaltres no tenim 
accés a les inversions gros ses per a carreteres, vol dir que te
nim I'estructura de tota I'administració periferica de carrete
res, amb les corresponents des peses de Capítol 1 i Capítol 
II, i en canvi no tenim el que corres pon als Capítols VI i 
VII, o ho tenim, pero escas, a través de convenis, etc., etc. 

Per tant, dit aixo, entrem ja en' materia. Tots, Sr. Con
seller, no solaplent els Grups que domim suport al Govern, 
hem dit que hi ha una millor presentació del Projecte de Pres
suposts del 89 respecte del 88. Nosaltres pensam que és molt 
positiva aquesta nova estructuració que s'ha fet, amb aques
ta classificació funcional en programes per objectius que subs
titueix els que hi havia de caracter organic i aixo, evident
ment, nosaltres consideram sincerament que clarifica la 
destinació deis doblers i I'acosta al ciutada, voste ho ha dit 
i nosaltres hi estam ben d'acord. 

Pero no és només aixó, també hi ha una altra cosa, tam
bé hem de dir que hi ha una major assignació apriorística 
de les inversions amb carrec al pressupost del 1989. Sabem 
molt millor quines són les inversions que s'han de fer abans 
d'iniciar I'execució del pressupost del que ho sabíem l'any pas
sat per aquest temps, quan varem discutir els pressuposts per 
al 1988; sabem molt millor quines carreteres farem, quines 
obres hidrauliques farem, quines inversions farem en agricul
tura que no ho sabíem l'any passat quan varem discutir els 
pressuposts. Aixo vol dir que aquest Govern evidentment té 
un any més, l'any passat no podem oblidar que sortÍem d'unes 
eleccions, que .hi havía una serie de Consellers nous, i aixo 
feia que les m~mories i els objectius, que el que es volia fer 
I'any següent encara no fos ben ciar i avui ja sí que ja ho 
éso Enguany, per tant, el Govern ha fet una feina molt més 
intensa que I'any passat. 

Hi ha un nUJo d'augment, aquest 23 UJo d'augment és per
que hi ha hagut majors ingressos i, com voste ha dit, aquests 
ingressos venen fonamentalment de majors imposts indirec
tes que augmenten un 45 UJo i uns majors ingressos per taxes, 
que augmenten el 61 UJo. Aixo, fonamentalment, ho atribuim 
naturalment a una bona gestió de la Conselleria d'Econo
mía i Hisenda en la recaptació, pero també respecte de les 
despeses, hem de dir una altra cosa i és que nosaltres de Ca
pítol 1 augmentam el 17070. Aixü s'ha de contemplar des d'una 

perspectiva, que l'any passat, aquest Parlament, mitjan~a 
un consens, vafer que 500 milions de pessetes passassin d ~~ 
Capítols 1 i II als Capítols VI i VII, o sigui que l'any Pas:a~ 
ens varem estrenyer la corretja i evidentment enguany no r 
podem estrenyer un altre botó. Per que? Evidentment, si he~ 
d'invertir més, si sabem que es prepara un pla extraordinari 
d'inversions que nosaltres tenim l'esperan9a que s'aprovi en 
aquest Parlament, necessitam uns mitjans humans i mate
rials, o sigui, necessitam unes des peses en els Capítols I i 1I 
que han de ser el suport d'aquest Pla Extraordinari d'lnver_ 
sions i per tant no es poden davallar aquests Capítols. Aquest 
17,03UJo de Capítol I que augmenta és justificat, i el Con se
ller de la Funció Pública i voste mateix han dit en que es 
distribueix aquest 17UJo d'augment i pensam, per tant, que 
aquest augment és correcte, que evidentment és inferior al 
23UJo. En resum, de Capítols VI i VII augmentam ud 42,4% 
a 42,6UJo, aixo vol dir, per tant, que hi ha un major pes de 
les operacions de capital que l'any passat. 

Si teníem uns dubtes quan varem rebre els pressuposts 
respecte de per que hi havia un augment de Capítol VII tan 
gros i en canvi el de Capítol VI no ho era, aquests dubles 
se'ns han aclarit bastant en el sentit que ha di! VOSle avui 
i que també havíem vist nosaltres anteriorment que aquestes 
transferencies de capital són per afavorir la descentralització 
d'aquesta Comunitat Autonoma, fet que consideram total
ment positiu. 

I per acabar, hem de parlar una mica de millo res sobre 
I'execució deis pressuposts. Fa poc varem liquidar el pressu
post de I'any 1985 amb un grau. d'execució que era més baix 
que el de l'Estat, que era similar al d'altres Comunitats Auto
nomes. Sabem que I'any 1987, que és el darrer que hi ha ha
gut, hi ha millora substancial respecte del grau d'execució, 
sigui en sentit restringit o sigui en sentit més ampli, en qual
sevol parametre que agafem ha millorat ostensiblement res
pecte del 1985. Nosaltres esperam que el . 1988 encara hi hau
ra una milIora superior i que en poc temps puguem anar 
a unes cotes semblants a les de l'Administració de l'Estat, 
ates que evidentment és impensable que una Comunitat Auto
noma que ha comen9at fa poc, mentre no s'agafi la inercia 
en la tramitació d'expedients, etc., etc., mentre no es tengui 
l'experiencia suficiem, la «solera» suficient, és molt difícil arri
bar a aquestes cotes, pero que nosaltres veim que a poc a 
poc anam progressant, o sigui pujant escalons, i encara que 
no hagim arribat al nivell de l'Estat pensam que hem supe
rat la mitjana de les Comunitats Autonomes i que ja ens acos
tam al grau d'execució deis pressuposts que assoleix I'Admi
nistració Central de l'Estat. 

1 en darrer terme hem de parlar també de la territoria
lització, voste ha dit que ha posat un dígit al nou sistema 
informatic que ens permet saber immediatament quin grau 
de territorialització d'inversions tenim i ens ho ha dut en 
aquest pressupost, i nosaltres pensam que aixo és una cosa 
que aclareix bastant aquest aspecte, que si bé la territorialit
zació d'aquestes inversions és una obligació, segons la L1ei 
de Finances, ho tenim molt més clar amb aquest nou siste
ma que ens ha dut. 

1 finalment també hem de parlar que si I'altre dia el Pre
sident va exposar, en el Debat sobre l'Estat de la Comunitat, 
un pla per potenciar els sectors primari i secundari, aq uests 
sectors surten potenciats en conjunt en el nou pressupost. 
Si bé indústria creix un 1l,45UJo, que és un poc menys de la 
mitjana, agricultura augmenta un 67,56; aleshores pensam que 



DlARI DE SESSIONS I Núm. 45 I 1 de desembre del 1988 1629 

si aixo concorda amb els objectius que tenim, que són els 
d'equilibrar la nostra economia, que la cota del Turisme no 
creixi en relació amb les cotes corresponents als sectors pri
mari i secundari i que tenim en compte, a l'hora de fer aquest 
pressupost, el repte de I'Acta Unica Europea que tenim davant. 

Així mateix he de dir que nosaltres, com a Grup Parla
mentari, opinam que hi ha certs aspectes de l'acció de 00-
vern que haurien de millorar quant a organització, és a dir, 
per exemple tots sabem que en el tema de les aigües encara 
hi ha una coordinació suficient, el tema de medi ambient 
i algun altre, que és una petita reserva que nosaltres li hem 
de fer en el sentit que consideram que s'ha de millorar la 
interconnexió de diferents Conselleries, i s'han de crear or
gans col ·legiats que serveixin per a una millor execució 
d'aquestes polítiques, que es facin, peró consideram que de 
moment senzillament hem copiat de l'Administració Cental 
una estructura antiga dolenta i no l'hem millorada sufi
cientment. 

Moltes gracies. 

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

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

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

Conseller. 
Ens trobam, se suposa, davant el gran Debat, el gran 

debat económic, el gran debat polític, la gran revisió anual 
deIs programes, deIs projectes del Oovern de cara a I'actua
ció de I'any vinent, i hem de dir, d'entrada, que per part nostra 
enceta m aquest debat i per tant tot el que comporta quant 
a la tramitació pressupostaria dins aquest Parlament, amb 
un cert temor, amb una certa desiJ.lusió, amb una certa pre
caució que jo dic des d'aquesta tribuna, perque .ens preocu
pa que la feina que es faci dins aquest Parlament per millo
rar, per canviar, efectivament per canviar sempre amb la 
voluntat de millorar el pressupost, quedi reflectida efectiva
ment no solament en I'acció de Oovern, que és el que es pre
tén, sinó també en la mateixa publicació d'aquests pressu
posts, cosa que, com sap el Conseller, en moltes ocasions no 
ha passat enguany, i ens preocupa i volem cridar I'atenció 
des d'aquesta tribuna perque volem, i enguany insistirem molt 
en aixó, que les feines pressupostaries i les resolucions des 
de la tramitació de la Llei de Pressuposts en aquest Parla
ment, surtin a la mateixa lIei, quedin estrictament reflectides 
dins la publicació de la llei i naturalment amb el nivell d'exi
gibilitat propi d'una llei del Parlament, que és el que aquí 
al final aprovarem. 

Sr. Conseller, ens troban1 efectivament, talment com I'any 
passat, davant un pressupost que a pesar d'haver superat, i 
ho ha fet, molts deIs inconvenients que tenia el pressupost 
de I'any passat, continua tenint una vocació fonamentalment 
de pressupost administratiu. Les dades macroeconómiques que 
I'adornen, no que el sustenten, sinó que l'adornen, li donen 
suport passivament, voste mateix ho ha dit i ha reconegut 
que aquest és un defecte del pressupost; no hi ha objectius 
de política, del que voste en diu política cojuntural, jo tam
bé diria que tampoc no són c1ars quant a la política secto
rial, peró hi ha molta passivitat quant a la política cojuntural. 

1 jo li diria, Sr. Forcades, que no estic d'acord amb vos
te quan diu que la possibilitat de desenvolupar una política 

cojuntural depen de la suficiencia fmancera, no depen d'aixó, 
depen que els mitjans que es tenguin, siguin molts o pocs 
-evidentment com més se'n tenguin més eficient sera aquesta 
política- es posin al servei de determinats objectius, i jo Ji 
vuIl reiterar aquí algunes de les qüestions que ja li vaig po
sar com a Portaveu del meu Orup quan voste compareixia 
a les compareixences davant la Comissió d'Economia i Hi
senda per presentar el pressupost, és a dir, preguntes tan ele
mental s com quina adequació tenen determinats conceptes 
de subvenció, de subvenció de capital, de subvenció de petita 
i mitjana empresa, de finan<;:ació amb les variacions cojun
turals, amb els tipus d'interes, amb uns objectius de política 
cojuntural, basta aixó, és a dir, la seva eficacia sera relativa 
perque si tenguéssim més aconseguiríem més objectius, ab
solutament d'acord, peró hi ha en aquests moments I'explici
tació d'objectius i la instrumentació de mitjans per assolir 
aquests objectius? Sincerament, Sr. Conseller, jo en aquest 
Projecte de Pressupost ho trobo a faltar, tot i que li reconec 
que en relació amb I'any passat s'ha fet una passa envant. 

Per exemple, aquest pressupost té una renúncia implíci
ta i explícita, per descomptat, a instrumentar encara que si
gui tímidament un sistema fiscal propio Se n'ha parlat du
rant tot l'any, s'ha dibuixat, s'han fet rodes de premsa, s'han 
fet anuncis a través deIs mitjans de comunicació sobre I'avan<;: 
que s'havia fet en les feines relacionades amb l'impost turís
tic; ve aquest pressupost i no se'n parla d'una nova figura 
impositiva ni tan soIs a nivell objectiu, sense quantificar, la 
qual cosa vol dir que amb aquest pres~upost no hi ha la pos
sibilitat d'instrumentar cap tipus dé figura impositiva per part 
d'aquesta Comunitat Autónoma. CIar, si voste renuncia a un 
sistema tributari, a un sistema fiscal propi encara que sigui 
en el seu primer any i tan tímidament com vulgui, lógica
ment no li sortiran els comptes a l'hora d'establir una políti
ca conjuntural o en definitiva una política económica, que 
és el gran instrument pressupostari al servei d'aquesta políti
ca, doncs realment, efectivament, Sr. Forcades, voste no ho 
podra fer. 

Hi ha una manca de posar aquest pressupost al servei 
d'una política económica, peró tan soIs al servei d'una pla
nificació o d'una programació. En aquest sentit li he de rei
terar arguments que ja hem exposat des d'aquesta tribuna; 
li hem reclamat i no fa gaire, al darrer Debat sobre l'Estat 
de la Comunitat Autónoma i hem assenyalat la necessitat que 
té aquest Govern de presentar en aquest Parlament un pro
grama de desenvolupament regional, programa que ve exigit, 
a més, per la mateixa legislació del Fons de Compensació 
1 nterterritorial. 

Hi ha, en definitiva, ¡aquesta és la tercera raó de la 
meya argumentació que aixó és un pressupost administrat.iu, 
la pervivencia -una vegada més i un any més ho hem de 
dir, Sr. Forcades- de duplicitats i de superposicions admi
nistratives i competencials. Ens trobam davant un pressupost 
que duplica els organismes que tenen competencies en mate
ria d'aigües, Conselleria d'Indústria-Conselleria d'Obres PÚ
bliques; que triplica el servei d'arquitectura de la Comunitat 
Autonoma, a la Conselleria de Cultura, a Presidencia, a la 
Conselleria d'Obres Públiques; que multiplica la gestió i con
servació del medí ambient entre Agricultura i Obres Públi
ques, és adir, que una vegada més estan resignats a fer una 
repetició sistematica de I'estructura de les competencies tal 
com es varen rebre l'Estat. No hi ha, per tant, ni tan soIs 
una voluntat de reestructuració interna al servei d'uns objec-



tius d'efidlcia administrativa, i ja ho saben els senyors del 
Govern que tenen la bondat de prestar atenció a aquest Di
putat quan parla des d'aquesta tribuna, es l'enessima vegada 
que parlam d'aquesta qüestió. 

En conseqüencia nosaltres continuarem posant les esme
nes corresponents en aquest sentit, que esperam que en nom 
de la raó, en rtom de la racionalitat, prosperin el suficient 
perque puguem comenpr a introduir elements de racionali
tat, encara que no sempli logic que sigui iniciativa d'un Grup 
de l'Oposició que aquestes coses siguin incIoses dins el pres
supost. 

Hi ha, deia, una inadequació bastant considerable entre 
els objectius que es presenten com a objectius desitjables dins 
I'informe economic financer, dins les memories, i la mateixa 
instrumentació de deterrninats programes i subprogrames dins 
les distintes ConseJleries. Per exemple, i seré breu, hi ha,. tres 
casos que per a mi són suficientment clars, la diagnosi que 
es fa dins I'informe financer de la problematica estructural 
de I'agricultura de les Balears és, al nostre judici, bastant en
certat, molt basat en dades objectives, amb una amilisi molt 
real deIs problemes estructural s i deIs problemes cojunturals 
de I'agricultura. Jo em deman quina és la relació que hi ha 
entre aquesta diagnosi que assenyala l'informe economic i la 
instrumentació reals deIs objectius deIs programes d'agricul
tura al servei d'aquest diagnostico Jo veig que hi ha una dife
rencia, hi ha alguns elements de connexió, no li vuJl fer ca
tastrofisme absolut i dir-li que no tenen res a veure, pero hi 
ha un llunya parentesc, no hi ha una concat~nació logica en
tre el diagnostic deIs problemes i la ins'trumentació deIs ob
jectius i la instrumentació deIs mitjans per resoldre aquests 
problemes. CIar, a partir d'aquí, aleshores, encara que en 
menys grau, Sr. Forcades, es torna a reproduir allo que li 
dei a l'any passat, aquí el que ha fet més feina és I'home de 
la grapadora, és a dir, s'agafa per un costat un informe eco
nomic, es cus a un informe d'objectius, pero no van íntima
ment relacionats ni tan soIs en el procés d'elaboració, jo em 
tem, els diagnostics amb els programes concrets. 

Un altre exemple, en tema de política hidraulica, és el 
diagnostic que es fa a I'informe economic i financer en rela
ció amb els problemes d'aigua i amb especial connexió amb 
la climatologia. Fins i tot em ve a la memoria una frase de 
I'informe economic que em fa molta gracia, perque diu «1'e1e
vació de les temperatures a nivel! de planeta terra, al qual 
ens trobam units indisolublement les IlIes Balears», ho diu 
aixi I'informe economic, faltaria més que no estiguéssin units 
indissolublement, seria preocupant; fa un diagnostic bastant 
cIar, precís, preocupant de la situació de la climatologia, de 
l'evolució de la hidrologia, pero, quina conseqüencia té aixo 
després en els programes de política hidraulica que planteja 
aquest pressupost? Aquí sí que jo li he de dir sincerament 
que pn'lcticament cap. Hi ha un plantejament d'adequació 
de la feina que es va fer' amb el Pla hidrológic, amb el PA
SIB? Hi ha un plantejament de dir anam a fer un estudi 
en profunditat d'on som i anam a derivar-ne una política hi
draulica? No. Hi ha una relativa timidesa, una gran timidesa 
a I'hora de plantejar una política hidraulica que sigui una 
resposta al plantejament del problema, una gran timidesa. 

O un altre tema, la crisi que voste ja ha exposat i hem 
compartit la preocupació, ja n'hem parlat altres vegades, que 
s'anuncia molt severament en el sector de la construcció en 
aquesta Comunitat Autonoma. Quina és, en conseqüencia en 
el sector de la construcció en aquesta Comunitat Autono-

ma. Quina és, en conseqüencia, preveient que resulta perilJós 
veure venir una crisi amena9adora en el sector de la COllS

trucció que amena9a molts d'aspectes, amena~ amb l'atur, 
perque la xifra de I'atur pot pujar de manera molt alarmant 
en vista del comportament deIs índex de les llicencies i deIs 
projectes visats; amena9a, per consegüent, una gran indús
tria auxiliar de la qualla indústria de la construcció n'és mo
tor, quina és la instrumentació d'una política adequada, d'una 
política que almanco surti a pal·liar aquest problema? No 
ja tímida, sinó que és practicament inexistent. Cesfon;, per 
exemple, en materia d'un programa de vivenda social és mí
nim, parIam d'unes quantitats de I'any passat, Capítol IV més 
VII, transferencies tant a empreses com a famílies, de 80 mi
lions passam a 125 milions, punt. El programa de Vivenda 
Pública davalla, a pesar del gran esfor9 racionalitzador i de 
programació que reconeixem que ha fet l'Institut Balear de 
la Vivenda, que l'ha fet i és explicitat i és una gran feina, 
pero no hi ha l'esfon; financer suficient per part de la Co
munitat Autonoma per instrumentar un programa de pro
moció de vivenda que a) donaria solució, suposaria resposta 
a un greu problema social. b) sortiria al pas d'una crisi que 
s'anuncia com a molt aguda i que pot tenir repercussions molt 
negatives sobre les taxes d'atur, repercussions molt negatives 
sobre les taxes d'activitat de la resta de la indústria. 

Veim que aquests tres exemples una preocupant inade
quació entre la detecció deIs problemes i la instrumentació 
de rnitjans per acudir a resoldre aquests problemes. En aquest 
sentit, Sr. Forcades, aquest és un pressupost resignat, aquest 
no és el pressupost d'una Comunitat Autonoma que fa exer
cici de la seva capacitat política, de lá seva capacitat de polí
tica economica per instrumentar un mecanisme tan impor
tant com el pressupost de la Comunitat pe( resoldre aquests 
problemes. En aquest sentit, si nosaItres; Sr. Forcades, vés
sim una vocació més profunda per part del pressupost de 
la Comunitat Autonoma per sortir al pas d'aquests planteja
ments, no li discutirÍem no ja 2.000 milions de deute, ni el 
doble, que és el repte que li fa el Sr. Serra, el que pass a és 
que no veim aquesta adequació al nivelI que voldría veure 
en el comportament d'un Govern Autonom i autonomista, 
d'un Govern que a més ha de sortir al pas deIs problemes 
i no resignar-se a sofrir-Ios. 

Els números ja s'han dit, cada Portaveu ve aquí i fa la 
seva analisi, els números sempre es presten a distintes inter
pretacions, peró en Iínies general s un increment del pressu
post del 23070, del qual és important assenyalar una primera 
característica, d'aquest increment del 23070, que és un creixe
ment no regular, és un creixement que canvia sensiblement 
l'estructura relativa deis distints programes, O per ser més con
cret de les distintes seccions pressupostaries de les distintes 
Conselleries tant com la participació relativa deIs distints ca
pítols dins el total de despesa, i aixo sí que ens crida l'aten
ció i val la pena fer-ne un petit repaso 

Així, per exemple, d'aquest 23% de pujada global, el 
capítol d'inversió propia de la Comunitat Autonoma només 
puja un 10,43%, la qual cosa, diríem, quant a participació 
relativa suposa una baixada important. En relació amb l'any 
88, les inversions pro pies de la Comunitat Autonoma puja
ven un 36,23% del total del pressupost, I'any 89 baixen al 
31,55, pn'lcticament 5 punts, un 5% menys de participació 
relativa de la inversió dins el total de des peses. 

En canvi, veim un increment espectacular al Capítol VII, 
transferencies de capital per inversió efectivament, pero que 
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gestionaran altres ens, o bé els públics, com corporacions 10-
cals, o bé empreses privades. Aquesta pujada del Capítol VII 
és superior al 1000/0, es duplica, és a dir, hi ha un objectiu 
explicitat que es pot llegir en aquesta lectura superficial deIs 
números, que la Comunitat Autonoma ha triat una opció 
clara de transferencia de la competencia, de transferencia de 
la titularitat d'execució a altres entitats, entitats locals, em
preses privad es, en lloc de ser la Comunitat Autonoma titu
lar de la inversió. Nosaltres d'aixo no en feim qüestió, és a 
dir, no és una cosa que en principi i per ser ens preocupi 
excessivament, jo li he dit moltes vegades, Sr. Conseller, que 
no em tenc per un fetitxista del Capítol VI, pero sí és im
portant tenir en compte aquest canvi en la manera de gestio
nar els doblers a l'hora de fer una consideració global. 

Sr. President, continuaré la meya exposició en el trans
curs de les futures intervencions. Moltes gracies. 

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

raula el Diputat Sr. Josep Alfonso i Villanueva. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Es evident que tenint una es mena a totalitat, em referi

ré en aquesta intervenció a les paraules i a l'explicació que 
ha donat en aquesta tribuna el Conseller i deixaré un poc 
al marge una analisi més profunda del pressupost. 

El Sr. Conseller ens ha plantejat la lectura, una lectura 
resumida, actualitzada de la Memoria Economica que, ens 
deia, constitula la base deis objectius i programes del pres
supost. Nosaltres diríem aBO' de «jo, nexe major», evident
ment, i el Sr. Quetglas ho dei a, la Memoria Economica va 
per un vent, els programes quantificats o els objectius quan
tificats del pressupost van per un altre. Perque hem escoltat 
amb atenció igual que varem llegir la Memoria amb atenció 
i hi ha una nedada, també l'han citada, a mi em sap greu, 
una nedada important, i és que es pot preveure que dins el 
segon semestre de l'anmy que ve o primer del 90 es pot co
men¡;ar a produir una greu crisi de construcció. La construc
ció, el sector constructor és un sector motor, generador d'al
tres molt importants subsectors de l'economia i aixo es pot 
acumular, pareix que va per aquí, amb un estancament de 
la demanda turística. 

Aixo, que és una prevlslo que es dedueix de la Memo
ria, com queda reflectida en els pressuposts? No ho hem vist 
o no sabem Ilegir, els pressuposts continuen essent una suc
cessió de programes de quant a inversions són molt fkils 
d'execútar i que tenen uns tipus d'objectius que es podrien 
resumir basicament en dues coses: farem carreteres, que es 
veuen i es fan aviat, comen¡;arem a pactar amb els ajunta
ments per fer obres hirauliques, punt, aquí s'ha acabat. 

El ConselJer ens ha llegit una relació lIarguíssima, inte
ressant, d'objectius, que jo qualificaria de fantastica i, dins 
aquests pressuposts, de fantasiosa, perque no es pot parlar 
d'objectius i que aquests objectius no tenguin reflex econo
mic, no es poden fer grans projeccions escrites o de paraula, 
i ara anirem una altra vegada a It alia, sense que les des peses 
acompanyin. He dit que tomarem a Italia, i fai g un parente
si, perque per cert Garibaldi parlava perfectament castella i, 
de nacionalista, ho era italia , és a dir, un autentic jacobí, 
perque quedi clar, i tom a l'italía, Sr. Conscller, amb una 
can¡;ó molt més moderna, molt menys important, evident-

ment, que és aquella de Paro/e, paro/e, paro/e, i és el que 
hem sentit avui, paraules, paraules, paraules no reflectides 
en el pressupost. 

La segona part, Sr. Conseller, és la que ens ha presentat 
o ens ha explicat la nova formulació pressupostaria. Jo li he 
de dir, d'entrada, que una presentació pressupostaria per fun
cions i subfuncions és una presentació en principi interessant, 
perque, com ja li deia l'any passat, a nosaltres no ens espan
ta que hi hagi despeses corrents o des peses de personal, sem
pre que aquestes despeses corrents i de personal sigui n auten
ticament per millorar els serveis públics als ciutadans, i una 
bona aplicació d'un sistema funcional pressupostari ens po
dra indicar d'aquí a un parell d 'anys com evoluciona aquesta 
des pesa de cara al servei del ciutada, cosa de la qual obvia
ment enguany no en podem tenir cap referencia, no en po
dem tenir cap tipus de referencia perque és el primer pressu
post i, sobretot, perque s'han cuidat prou, i aixo és reprovable, 
de fer quantitativament comparacions de programes. Vostes 
han dit molt clarament les conversions són aquestes, aquí hi 
ha mig programa, un quart, una cinquena part, un progra
ma sencer, pero s'han cuidat proú de no dir quantittativa
ment per Capítol 1, Il, IIl, IV, V, VI, VII, VlIl i IX és aixo, 
per fer-nos, supos, molt més difícil la comparació. 

Jo Ji vull donar anims quant a aquesta presentació, ['any 
que ve en parlarem molt més, perque com a mínim tendrem 
una petita referencia, que és el pressupost d'enguany si surt 
aprovat, cosa que no sé. Després també se'ns presenta un can
vi en la numeració de programes, conseqüencia d'aixó, i un 
canvi en la numeració deIs articles i també, sense ser ade
quada i convenient, conversió quantitativa, perque pogués
sim saber per on volien anar. 

Pero la c1assificació funcional té una conseqüencia i és 
una conseqüencia que no és numerica, que és política, Sr. 
Conseller. Voste té un programa impossible o un objectiu im
possible que no l'ha dit i és racionalitzar el Govem; és im
possible perque racionalitzar suposa rompre els equilibris po
lítics dins el Govern i llevar cotes de poder d'una o d'una 
altra Conselleria, i aixo voste no ho pot fer, i jo dubto que 
ho pugui fer fins i tot el President, pero les coses són així, 
perque, quin sentit té, Sr. Conseller, mantenir juntes unes sec
cions o el que els vulguin dir de Treball i Transports? Que 
tenen a veure Treball i Transports per mantenir-los junts? Si 
al mateix programa de funcions, les subfuncions les col·lo
quen on han de ser, Transports dins Ordenació del Territori, 
com és logic! Com poden racionaJitzar si hi ha 5 programes 
de medi ambient? Ho dei a el Sr. Quetglas, ha dit a dues Con
selleries, és a tres, amb cinc programes. Com poden raciona
litzar, si per canviar tot aixo han de llevar membres del Par
tit Libera l, el Conseller de Formentera, membre d'un altre 
Partit, han de llevar cotes de poder i les han de donar a un 
altre? Aixo és un procés de racionalització autenticament im
possible. 

Nosaltres I'intentarem ajudar en aquest Pressupost. Jo 
Ji promet, Sr. Conseller que si voste vol racionalitzar, voste 
aprovara, si avui passa el pressupost i no passa l'esmena de 
totalitat, voste aprovara les nostrcs esmenes perque Ji duim, 
com a mínim, 20 esmenes racionaJitzadores, si voste vol ra
cionalitzar els donara supon, en parlarem si aquest pressu
post passa endavant. 

Dcsprés ja no ens ha dit practicament res més, I'analisi 
per capítols és concguda, la farem un poquet després, a l'es
mena a totalitat, pero ens ha di! dues notes curioses que ja 
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vull esmentar. Quan ha parlat del Capítol 1 i ha dit que aug
mentaven el l7 i busques per cent, ens ha fet els números, 
ja els coneixíem, no hi estam d'acord, pero que augmenta
ven el 4% era augment de salaris, normal, i 1'1,56 per a 
co¡'¡ectius desafavorits, exactament, cree. Jo em deman si els 
Consellers són col·lectius desafavorits, perque als Consellers 
els proposa un augment del 5,56%, les coses ja no comen
cen a ser tan ciares, no cree que ho siguin, no és que cobrin 
de més, pero considerar sous de més de 5 milions de pesse
tes col·lectius desafavorits no ens ho pareixen, és un sou co
rrecte, pero no és un col·lectiu desafavorit. 

El darrer tema ha estat el Debat de Finan~ació. Sr. Con
seller, ja l'hem fet aquí, em pareix molt bé que ens conti les 
seves coses, pero aixo és el Debat Pressupostari. 

Sr. Conseller, el pressupost ens agradava molt poc i hem 
presentat per aixo una esmena a totalitat i en parlarem, 
la seva explicació no ha ajudat a que ens agradas més. 

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

el Diputat Sr. Miquel Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
En nom del Grup Parlamentari AP-PL faig ús aquí de 

la paraula per tal de donar suport a la pro posta presentada 
pel Govem referent al Pressupost General de la Comunitat 
Autonoma per al 1989. Vull dir amb aixo que si bé no estic 
d'acord amb segons quines afirmacions que han fet al seu 
tom de replica molts deIs Grilps Parlamentaris que han in
tervengut, o els Portaveus, vull dir que no els contestaré, so
bretot al Sr. Quetglas. Al Sr. Serra del PSM-EEM sí que tenc 
qualque cosa a dir-li, pero amb l'esmena de si de cas ja en 
parlaríem, el mateix que el Sr. Alfonso, perque ja die que 
només som aquí per donar suport i no per discutir, ni hi 
som per liquidar el pressupost del 88, sino per una vegada 
més fer una serie de reflexions sobre aquests pressuposts per 
al 1989, uns pressuposts, que amb aixo sí que coincides e amb 
quasi tothom, que són ben elaborats, que són uns pressu
posts molt ben desglosats, Sr. Conseller, ben classificats i ben 
orientats. 

S'han ajustat al model imposat per l'Estat Espanyol per 
tal de procedir a la consolidació de tot el conjunt de les Co
munitats, així com el Conseller ens ha explicat a la seva in
tervenció, la qual cosa vol dir que aspiren a ajudar a la c1as
sificació economic.a del conjunt de l'Estat Espanyol amb una 
autentica col·laboració cap als pressuposts de les Comuni
tats Economiques Europees. Arnés, fuig de receptes antigues 
un poc heretades de la inexperiencia del principi, del comen
c;:ament, i va millorant dia a dia i caminant en definitiva cap 
a un futur que, com he dit, m'ha paregut ben orientat aixo 
com ha ha expressat el Conseller. 

La comparació amb el pressupost del 88 evidencia aques
ta bona elaboració, perseguint un control bastant ferm de 
la despesa i una millora substancial que rendibilitza I'admi
nistració d'aquests doblers públics com ha explicat molt bé 
el Diputat d'UM, Sr. Miquel Pascual. Pero abans de fer unes 
reflexions sí que convé mirar un poquet on ens movem i com 
ens trobam, i sobre aixo hem de dir que comparant el 88 
amb el 89, si comparam els imposts i les taxes, la relació 
imposts-taxes referent als ingressos totals vol dir que hem pas
sat d'un 55'3070 a un 61,3. Aixo vol dir que no ens queda 

més remei que fer una bona gestió deis intressos, sobretot 
per aquests conceptes. 

En canvi les transferencies corrents, la relació transfe_ 
rencies corrents-ingressos, que aixo fonamentalment és el que 
ve de l'Estat, disminueix d'un 15 a un 14,1 i a pesar de tot 
aixo la relació endeutament-ingressos passa d'un 12,1 a un 
9,9. Aixo que vol dir? Per si sol, aixo vol dir que efectiva
ment el Govern s'esforc;:a, que té coratge en el sentit de ges
tionar millor els ingressos, que per una altra banda és amb 
I'única cosa que podem comptar, perque les aportacions de 
l'Estat demostren una recessió relativa, així com també te
nim aquesta recessió relativa de l'endeutament com a conse
qüencia d'aquest control de la despesa que ens ho ha per
mes fer. 

El Sr. Pasqual havia fet una referencia que jo vull aug
mentar, quant a la relació entre ingressos d'imposts i taxes 
referent als habitants, i només em referiré, perque l'any pas
sat ja ho vaig anunciar, als habitats de fet, no als habitants 
de dret, perque en el fons són els habitats de fet els qui duen 
aquestes despeses a la nostra Comunitat, i s'ha avaluat, per 
si ho volen saber, damunt 752.741 habitants. Dones bé, aques
ta quantitat d'ingressos per imposts i taxes han passat de ser 
el 88, 12.104 pessetes, al 89 a ser 16.511. 

Els ingressos per transferencies corrents de capital per 
habitant han passat a ser de 3.747 a 7.205, aixo vol dir que 
hi ha una carrega per habitant al voltant d'unes 1.000 pesse
tes, que corresponen a imposts i taxes, és a dir, a una majar 
pressió fiscal per poder tenir el pressupost així com el tenim. 

_Aquestes dades, si les comparam amb totes les altres Ca
munitats de- l'Estat, hem de dir que aquestes illes són molt 
lluny de les mitjanes, i sempre en sentit perjudicial per als 
nostres habitants i posare una serie d'exemples, no els llegiré 
tata la taula perque hem d'anar a sopar, pero una serie 
d'exemples sí que, convé. 

Quant als imposts per taxes, la relació imposts i taxes 
referent als ingressos totals, tenim que al pressupost del 1989 
Balears és un 61,3070. Andalusia, per exemple, és un 10, el 
País Basc un 0,7, Catalunya un 13, Comunitat Valenciana 

.. un 15,7; nosaltres un 61,3, és la més alta amb molta diferen
cia, perque em pareix que la següent és la d'Astúries amb 
un 32. Quant a les transferencies corrents per ingressos, la 
relació transferencies corrents-ingressos totals, Balears té un 
14,1070, Andalusia un 78,7, Catalunya un 78,8, Comunitat de 
Madrid un 51 i el País Base un 83, i nosaltres, repetesc, un 
14,1, és a dir, el que dei a el Sr. Pascual que es triplicava, es 
triplica i a vegades es quatriplica, continua essent la relació 
més baixa de tot l'Estat. 

Si deixam els ingressos i anam a la part de les des peses, 
veurem que en les des peses de personal referides al nombre 
d'habitants, és a dir des peses de Capítol 1 referides al nom
bre d'habitants, si bé nosaltres tenim un cost de 8.176 Pts., 
hi ha altres Comunitats, per exemple Andalusia que té 49.820, 
Catalunya 20.534, el País Base 27.968, etc., etc., continua es
sent la més baixa de totes les altres Comunitats. Si anam al 
cost de despeses de béns i serveis per nombre d'habitants, 
nosaltres tenim un nivell de 2.716 i totes les altres Comuni
tats són més altes, Andalusia té 10.689, Catalunya 3.200, País 
Base 3.800, etc., etc., és la més baixa de totes les Comuni
tats. Les despeses de transferencies corrents per nombre d'ha
bitants també és la més baixa de totes, nosaltres tenim una 
quantitat de 3.141, Catalunya té 71.000 i Andalusia 32.365, 
etc., etc., etc. No els vull cansar lIegint aquesta taula, pero 
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a mi quan ho llegesc se'm posen eJs peIs de punta, sobretot 
• pensant que aquestes dades encara són més desfavorables per-

~ que si comparam el nostre pressupost del 89 amb els pressu
posts que tenien les Comunitats el 88, encara, a més a més, 
ésmés desfavorable per a aquestes illes. Crec que no importa 
fer més comentaris sobre aquest tema, perque parla per si 
sol; a més, ja en varem parlar I'any passat i efectivament veig 
que no hem millorat gens, jo diria que en tot cas bem em
pitjorat i ho veurem després en segons quines esmenes. 

.1 
( 

Si parlam d'inversió, veim que si bé el Capítol VI dis
minueix lleugerament d'un 36,2 a un 32,5 no un 31,5 com 
ha dit el Sr. Quetglas, un 32,5070, el Capítol VII també comp
ta, com molt bé i molt ciar ha dit ell, que no és «forofo» 
del Capítol VI, que efectivament augmenta el doble. en defi-
nitiva, augmenta la inversió, com havia dit el Conseller, ell 
ha dit un 42,34 i a mi m'havia sortit un 42,4, pero su,pos 
que no ve a aixo, o millor, en xifres absolutes, que ho enten
drem millor, el que augmenta la inversió són 1.640 milions 
de pessetes i tot aixo sense comptar inversions que hi pugui 
haver en allres capítols, que també hi són, i vostes les co
neixen . 

Tot aixo fa que per part del nostre Grup, aquesls pres
suposts, Sr. ConseIler, efectivament siguin dignes d'elogi, mal
grat aquesta taca que tenim, que voste sap que cada any te
nim aquesta manca d'ingressos, no podem dir aquesta 
discriminació perque llavors diuen que feim victimisme i no 
pode m dir aquest mal tracte de Madrid, perque llavors ens 
diuen no sé qlle, pero vull dir que tenim una manca d'in
gressos clárament especificada en 'Comparació amb altres Co
munitats per culpa d'aquestes poques tansferencies ... Deixem 
anar l'hora de pagar, que aquest és un altre capítol que se
gurament veurem més endavant, amb altres es menes, perque 
a més de pagar poc, encara tard i malament. 

Cree sincerament, i aixo ja ho varem dir I'any passat 
que cal tenir molta imaginació, Sr. Conseller, per pal·liar tots 
aquests aspectes negatius i anar endavant, millorar d'any en 
any, com ha fet i ha quedat demostrat. Jo li prec que voste 
segueixi endavant, si el deixen, i no es desanimi, perque pa
reix que aixo va millorant d'any en any com hem dit abans. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Abans de donar la paraula al Conseller d'Economia i 

Hisenda, que la demana, s'han convocat els Srs. Diputats aquí 
no per votar, pero per anunciar que d'acord amb l'article 82 
la votació de les xifres globals i de les esmenes a totalitat 
tendra lloc a les 22 hores, a les 10 d'avui vespre. 

Té la paraula el Sr. ConseIler d'Economia i Hisenda. 

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

Sr. President. 
Efectivament la realitat economica actual és un reflex 

del que en el seu dia es va preveure, tot i aixo que sempre 
hi ha diferencia entre l'economia positiva i l'economia nor
mativa, és a dir, entre el que realment diagnosticam i el que 
volem que passi. Encara que diguem que el pressupost nos
tre és molt baix en relació amb el fluix monetari que circula 
per la nostra Comunitat, alguna cosa es pot fer, i jo he vol
gut fer una cridada a l'optimisme i una cridada a la respon
sabilirat de la gestió, que és la paraula magica, perque crec 

que amb aquest pressupost quedam tots retratats, és a dir, 
ja veurem després si hi ha o no hi ha una relació explícita 
entre un diagnostiCo una política i uns objectius, pero els ob
jectius i les activitats que es proposen són concrets i es po
dran demanar responsabilitats de compliment, es podra anar 
a una execució de pressupost més real, no anar a veure úni
cament que s'ba gastat, sinó que s'ba fet i, a més, la succes
sió de les fases, perque molta gent queda tranquil·la quan 
diu ja tenc l'erra, tenc la a, i voste per que ha tardat tant 
de l'erra a la a?, etc. 

Crec que les quatre illes són diferents, aixo per mi és 
molt important, democracia precisament és diferencia, jo re
cord un llibre de Miquel deIs Sants Oliver sobre el fet regio
nal i comerwant a parlar del «método hipotético deductivo», 
aleshores aquest llibre era escrit en casteIla, venia a dir que 
el camí de la ciencia duia a la diferenciació, la diferenciació 
a la democracia i la democracia a l'autonomia i en conse
qüencia hem d'aplicar l'exemple, i cree que hem de respectar 
la diferéncia de I'individu i la diferéncia de les iIles, que és 
el que realment criticam positivament del Govern Central 
quan marca unes polítiques. Jo pens i em compromet, si 
ITI'aproven els pressuposts, a comen~ar els nous amb un pla 
estrategic explicitat, jo crec que realment les crítiques són un 
poc dures, ja en parlarem, perque pens que a través del ca
pítol que explica perfectament les passes que s'han fet, que 
les podríem discutir, doncs que es veu perfectament com hem 
anat precisant de la teoria a la practica. 

Comen~arem dia 1 de fcbrer, no ens retrassarem per co
ses molt importants que varen succeir l'any passat, que era 
el tema de finan~ació, i farem un seguiment diguem concret. 
1 amb la informatica, absolutament d'acord, en frances diuen 
«avant organiser et aprés informatisem i així ho farem i així 
ho feim. 

Jo vaig sentir Garibaldi en foraster, som molt discipli
nat, era alla i sent la televisió i he repetit el que vaig sentir, 
de totes maneres ho he encaixat perfectament, perque real
ment crec que ens hem de marcar d'aquesta manera. 

El repte, el repte ... també a vegades parlam i parlam de 
Consells Insulars, jo amb molta modestia qualque dia m'agra
daria parlar-ne, pero jo li deman que per favor a veure si 
m'aprova una resolució del Parlament, que de moment totes 
les que m'aproven em van la mar de bé, em fan fer molta 
feina, pero anam avaI1<;ant, per mirar realment en aquests 
temes socials, temes socials que jo en aquest moment qued 
com un senyor dient el 29OJo «bienes públicos de carácter so
cial», diu la Memoria, béns públics de caracter social; bé, 
doncs anem a veue si es pot aprovar qualque resolució, qual
que dia, que es pugui mirar aquest deficit, eh?, i com hi po
dem arribar i on volem anar, de la mateixa manera que hem 
precisat que la població del camp quedi amb el 5 OJo, que la 
renda, a veure si deim, bé, estam així, la qualitat de vida, 
i pcrdoni que parli en termes matematics d'un tema que real
ment és filosOfic i ideologic, com esta aquesta gent, com va 
la renda?, aquesta renda per cap ita, aquesta renda familiar 
com és?, on volem anar?, de la mateixa manera que podríem 
dir quina inversió tenim, perque de cada dia serem més po
bres si no hi ha una inversió que coadjuvi al cost de la vida. 

Si jo hagués escoltat aquesta proposició, que consti, sin
cerament, que l'he escoltada abans d'avui pels passadissos, 
de ram pellada, cree que haguéssim pogut fer un esfofl;, per
que la veritat és que dins aquest eonjunt d'actuacions, que 
va ser una retlexió, el President quan em va no menar em 
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va donar dos objectius, la racionalització del procés admi
nistratiu de la Comunitat amb un objectiu d'ajuda a la resta 
de les Consel!eries i fer una auditoria interna del procés de 
finan~ació com a conseqüencia d'una epoca en que havÍem 
estat menors d'edat, com a conseqüencia que estavem massa 
pendents de Madrid, no ens vénen les transferencies, etc., etc., 
retardavem el pressupost perque no venia aquel! conveni, etc., 
etc. 

Jo pens que acceptar les crítiques, que aixo és el que 
tenim, que si hi ha mala distribució de renda, cree que té 
una excusa fins ara el Govern, una excusa que no ha estat 
autosuficient, no és que tenguem una autonomia financera, 
pero s'ha donat un pas, s'ha dit en aquest moment no estam 
conformes amb el sistema de financ;ació, no podem consen
tir, pensam que tenim raó i recIamam, que hi hagi aquest 
deficit social i d'inversió pública a les IlIes i aleshores plan
tegem una recuperació d'aquesta inversió. 1 així ens posarem 
i logicament sempre és més facil quan es parla per exemple 
de recuperació de la inversió, de potenciar els recursos, anar 
per exemple a agricultura, anar a indústria, anar a infras
tructma, pero aixo ho haguéssim pogut arreglar si aquest Pla 
Extraordinari d'Inversions hagués vengut amb els pressuposts. 

Pero el poble mallorquí, el poble de les IIIes és un po
ble pacífic i davant la contingencia que hi hauria possibili
tats de reobrir una organització, que jo I'acceptava mentre 
no ens aturassin, jo sempre he fel precisament amb tot el 
respecte, negociem el que sigui pero no ens aturem, davant 
aquesta situació es va produir el fet de no embarcar, tal ve
gada, el poble en una situació si amb ma esquerra podíem 
aconseguir qualque tipus d'ajuda exigida, qualque tipus de 
conveni no al 50070, sinó recuperant aquestes partid es que el 
Govern Central s'ha quedat en els seus pressuposts i que gra
cies a Déu, en la sentencia que l'aItre dia va sortir ja comen
cen a venir a favor nostre aquestes tesis. Aixo és l'excusa del 
GOvern? Aixo és l'excusa que el Govern no tendra? Aixo és 
perque, i corregesc, hem demanat els 38.000 milions de pes
setes, no els 38, perque en aquest moment pensam, i ho va
rem dir el mes de setembre i ho tornam a repetir, que la nos
tra Constitució és l'Estatut i I'Estatut ho diu ben cIar i la 
Constitució i la LDFCA parlen de lleis organiques i el fet 
que vengués un pacte que en un moment determinat digués, 
ho condicionas a un «coste efectivo», que va ser un invent 
del Govern Central que no és a la Constitució, que no és 
a la LOFCA, no tenim per que refusar. 

Per aquest camí, aleshores quan davant el poble diguem 
el nostre marc fiscal, la nostra constitució fiscal, els nostres 
drets com a país, com a nació són aquests, aleshores podrem 
parlar de fiscalitat i d'independencia, perque jo ho dire en 
angles, «the power to... is the powe to destroy», ho he dit 
en angles, perque ho vaig Ilegir en castella a un tal «juez 
Marxhall» contra Mason, aleshores crec que no podem anar 
a crear imposts, no podem anar a demanar sense haver de
mostrat, primer, el que ens deuen, el que recIamam civilitza
dament, sense pegar un tir, als tribunals i el que podem fer, 
el que hem de fer i cercar aquesta cultura i aquesta cons
ciencia social i preparar-nos per a Europa, de manera que 
voste em posa esquena paret, jo li accepto el repte, i el repte 
ha de ser que de cada vegada, cada vegada, cada vegada el 
Govern tendra menys excuses per atendre aquestes deman
des social s que vostes sempre apunten, i apunten, per des
comptat, amb una vehemencia digna de merit. 

Jo realment, quan UM ha citat els «ratios», efectiva
ment els «ratios» són paorosos, crec que no ens hem de con
formar, cree que seria absurd venir aquÍ a defensar que in
vertim més que els altres, perque és així, pero jo sempre que 
he actuat en ciencies socials, l'intercanvi d'experiencies, les 
comparacions ón defi nitive i en aquest moment les com
paracions, les posern com les posem, incorporem mentalment 
el pressupost deis Consell r n ulars al pressupost de la Co
munita Autónoma, quedam malament, quedam malament en 
Capítol 1, quedam malament en Capítol 11, quedam mala
ment en ... , quedam malament, que vol dir?, per ciutada, de 
dret i de fet, tenim els més baixos de tots. 

Aleshores aquest tema és important i és important per
que jo realment vaig agafar el meu equip i vaig dir: em va
ren donar una lli~ó, a mi no m'agrada que em donin una 
llic;ó dues vegades, em pareix que em trobo en el camí d'una 
segona llic;ó, pero jo tenc en aquest moment els pressuposts 
del País Base, que ja s'han aprovat i editats, ten e un projecte 
no si és deis valencians, i el projecte de ¡'Estat, tot, els 20 
volums. Jo naturalment m'hi tir com un !leó, jo vull dir que 
alla hi havia «el escenario macroeconómico», el faig meu, 
«a menores» que diuen els forasters», «a menores», perque 
no tendré inversió i la recuperació fiscal, els ingressos fiscals 
que em permetrien fer una política cojuntural de xoc més 
de la que podem fer no els tendre, pero jo després veig l'es
cenari macroeconomic i quatre pagines d'un caramull de lIi
bres així, quatre pagines, del Govern Central amb tots els 
ecoñomistes, amb tots els poders que tenen, em passen de _ 
I'escenari macroeconómic als objectius deIs ministeris i -els 
lIegirem. Jo realment, bé, l'any que ve igual venc amb aquestes 
quatre pagines, pero «a este respecto debe tenerse en cuenta 
que el ámbito aquí seleccionado estrictamente presupuesta
rio no se corresponde con el propio de los escenarios ajusta
do en estos límites tal, tal, tal, tal, el gasto», no diu res, no 
diu res. No és una excusa, eh?, i em vull mullar i ho volem 
fer millor i creim que si tenen l'amabilitat de llegir, amb tota 
la modestia, perque realment dins el cost transferit, dins el 
cost efectiu, no hi havia ni Direcció General d'Economia ni 
hi havia Direcció General de Pressuposts, i aixo tal vegada 
ho hem lIevat de Serveis Socials o hem llevat d'Obres Públi
ques, bé, és gent que fa feina, és gent que creu en la Comu
nitat, és gent que fa feina amb molt d'entusiasme i de cada 
vegada ho volem fer millor, aquí dins no tot és copiat, hi 
ha una enquesta cojuntural que és la base de dades futures 
i si Ilegim aixo, si lIegim el volum de les Memóries i llegim 
realment els objectius que planteja cada ConseUeria, jo li puc 
acceptar que el tema tal vegada no és ben explicitat, pero 
si voste modestament fa cas omís de la meya pobra actuació 
el dia de la convocatoria de la Comissió d'Hisenda, que el 
President m'havia dit que era per parlar d'altres coses, i real
ment em va sabe greu dir quatre vaguetats sobre coses fetes 
amb molta ... , que avui he intentat dir i que intentaré repetir 
més tard, jo diria que es veu, tal vegada equivocadament, 
pero es veu que es van a cercar uns objectius d'un creixement. 

Jo hagués pogut posar les taules del... i dir anem a créi
xer dins els quatre o cinc primers de cada any, es veu perfec
tament, volem un creixement sostengut, volem un creixement, 
no un desenvolupament, volem qualitat de vida, volem com
pensar i el que pot passar és que després els mitjans que 
posam no es corresponguin, pero almanco hi ha una expli
citació. 

Jo no som pessimista, aquesta societat civil de les llles 
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ha superat crisis molt fortes, pensem en el 74, pensem en 
la gran crisi que va patir el turisme, com hem reaccionat tots, 
pensem que en aquest moment, he dit, i jo deman si les «pa
raules, paraules, paraules» no sí tal vegada no sabem que 
és un mercat madur i no saben quins símptomes són, he dit 
que si els empresaris de turisme, davant aquesta maduresa 
de mercat, actuen aplicant tecniques que pareix que sí que 
les apliquen i les mesures del Govern van pel camí que de 
moment, senyors, acceptam qualsevol cosa bona, per prime
ra vegada truncam una situació, jo crec que hi ha molta ri
quesa dins el turisme, riquesa per als empresaris, riquesa per 
als treballadors i riquesa per fomentar la nostra autosuficien
cia com a Comunitat compensant els sectors, i els sectors 
s'han de compensar per dos motius. Primer, perque s'ha de
mostrat que quan no hi ha un equilibri sectorial les coses 
van malament i perque crec que és democratic que un sen
yor de les IlIes tengui I'oportunitat de ser agricultor amb ren
dibilitat i de ser empresari de la Construcció amb rendibili
tat i no solament haver d'anar al Turisme, aquests són els 
motius. 

Gracies, Sr. President. 

(El Sr. President s'ha absentat de la sala la Sra. Vice-
presidenta Primera presideixel debat)o 

EL SR. PRESlDENT: 
Finalizada la primera parte del debate, se suspende la 

sesi6n por espacio de quince minutos: Se reanudará a las ocho 
menos cinco. 

3 
EL SR. PRESlDENT: 

Se reanuda la Sesión. 
Para defender la Enmienda a la Totalidad registrada con 

el n? 2I7J/88, presentada por el Grupo Parlamentario PSM
EEM tiene la palabra su Portavoz el Diputado Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sra. President. 
Demanaria al Sr. Secretari si pot llegir l'Esmena a la To

talitat. Gracies. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Esmena n? 2173/88 de la totalitat del Projecte de Llei 

de Pressuposts de la Comunitat Autonoma de les IIIes Ba
lears per a I'any 1989. Motius fonamentals: 

l.-Els deficits de Política Social, d'industrialització, de 
defensa deIs espais naturals, de normalització lingüística i de 
difusió de la cultura i de promoció de I'esport popular no 
són contemplats de forma adequada en aquest Projecte de 
Llei de Pressuposts. 

2.- Discordanc;a entre els objectius i la realitat pressu
postaria i la realitat de les distintes partid es pressupostaries. 
Dóna la impressió que preocupa més el discurs que les rea
litats. 

3.-Continui·sme en una gran part deis programes d'ac
tuació que a vegades dóna la impressió que el Govern actua 
com una gestoria. 

4.-No existeix una planificació de les inversions. 
5.-Desequilibri entre els distints programes d'actuació. 

Existeixen arees d'actuació del Govern practicament nul·les. 
6.-Estam davant un projecte de pressuposts on les des

peses de funcionament del Govern de la Comunitat Autono-

ma han crescut excessivament. 
7.-Quant al Capítol 1 de despeses de personal, existeix 

una desproporció entre retribucions basiques i complemen
taries a distints nivells de distintes Conselleries del Govern 
de la Comunitat Autonoma, no existeixen ni previsions ni 
control respecte de les gratificacions que es concedeixen per 
part d'algunes Conselleries. 

8.-No existeixen els mecanisrnes de control intern ade
quats per garantir una bona execució deIs pressuposts, tant 
en el capítol d'ingressos com en el de despeses. 

9.-No existeix una planificació indicativa que ajudi a 
equilibrar les diferents problematiques i realitats deIs pobles 
de les IIIes Balears. 

10.-~activitat economica del Govern pretén ser eminent
ment subvencionadora, d'aquí la importancia deis Capítols 
IVi VII del Projecte de Pessuposts. 

Il.-Manca una actuació conjunta de tot el Govern de 
la Comunitat Autónoma, establint uns objectius o progra
mes d'actuació prioritaris. 

I2.-Sobren alguns alts carrecs i pensam que s'hauria 
de reduir el Capítol de des peses diverses. 

13.-Creim erroni promoure qualsevol tipus de penslO 
o d'assignació a persones que hagin ocupat alts carrecs polí
ties de la Comunitat Autonoma de les IIIes Balears». 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. Secretario 
Pensarn que amb aqllests 13 apartats hem resumit els 

objectlus generaIs d'una crítica de gestió, d'una crítica de 
plantejaments general s del Govern de la comunitat per a l'any 
89. Pensam que són prou cIars aquests aspectes, en tot cas 
es pot entrar en debat, pero ara intentarem invertir el procés 
d'aquesta crítica i I'intentarem invertir amb un plantejament 
absolutament de crítica positiva. hem intentat ja fer-ho a la 
intervenció anterior en el sentit que és cIar que l'esquerra na
cionalista el que vol és i molt concretament que els doblers 
es gastin bé, pero que hi hagi el maxim possible de riquesa 
per gastar-la bé i al mate ix temps volem controlar a través 
de la nostra feina i a través de la potenciació de la societat 
civil, volem controlar els poders públics per tal que no obli
din mai que no han d'actllar en funció de minories, sinó en 
funció de la majoria de la societat i, en definitiva, en funció 
del bé comú. 

Feta aquesta observació, la nostra intenció d'avui és ben 
cIara, és sOftir enfortits en el que ha de ser el futur d'aques
ta Comunitat Autónoma, no només el 89, sinó els anys se
güents. Avui tenim una oportunitat, avui tenim, si valen, la 
possibilitat de marcar una fita, de tirar endavant i no conti
nuar amb uns continui'smes, amb unes posicions que sembla 
que cada any debatem rutinariament uns pressuposts, 20.000 
milions, que en definitiva és molt poca cosa, que en definiti
va és un deIs pressuposts pobres i que per a una Autonomia 
com la de les Illes Balears i Pitiüses de fet jo diria que és 
molt pobre haver de debatre aquest poe pressupost, pero al 
mateix temps és evident que els problemes de gestió, la críti
ca a la gestió que hem fet, feim i farem del Govern de la 
Comunitat fa que moltes vegades el ciutada pugui tenir la 
impressió que encara ens en sobren, d'aquests doblers que 
tenen, perque no els saben gastar. 

Per tant, llosaltres volem invertir aquest procés, dema
nar, exigir una gestió millar i transparent, pero al mateix 
temps procurar augmentar les disponibilitats pressupostaries 
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per tal d'entrar en un mrodm de dignificació i de futur per 
al nostre autogovern. Per aixo creim en la planificació indi
cativa, creim a intentar equilibrar els diversos programes de 
l'acció de govern, creim en la necessitat de l'acció conjunta 
del Govern i creim en la necessitat de fixar unes prioritats 
en funció deIs deficits que observam, jo cree que tots, dins 
la nostra societat. 

Per aixo hagués estat molt facil per part del nostre Grup 
fer una crítica deIs diversos programes que no s'aguanten, 
que no se sostenen, evidentment podríem parlar de certs pro
grames de Presidencia, epr exemple el tema de l'Europa Co
munitaria, podríem parlar de certs programes de turisme molt 
mal fets tecnicament i a més a més que pareixen programes 
fets per les mateixes patronals més que altra cosa, si bé des
prés en un moment determinat es despengen amb uns cur
sets en conveni amb un sindicat de reciclatge i de formació 
professional, podríem parlar de la manca de consistencia de 
qualque programa de Cultura, Educació i Esports i, evident
ment, també podríem entrar en aspectes de gestoria a la Con
selleria de Cultura o a la Conselleria d'Agricultura, o de la 
poca consistencia d'una Conselleria que hauria de ser un eix 
fonamental de la nostra activitat autonomica, com és la Con
selleria de Funció Pública, on encara no comprenem com una 
Escala de Funció Pública de les lIIes Balears no figura en 
uns pressuposts on la formació deIs funcionaris no es veu 
dins uns pressuposts per a I'any que ve, que ja són els pres
suposts d'una Autonomia que en teoria ja hauria de ser con
solidada. 

Evideñtment també podríem parlar de programes d'Obres 
Públiques encertats i desencertats, és una Conselleria molt 
important que cal mirar amb mola cautela, evidentment no 
és una Conselleria que obeeixi a la nostra política, als nos
tres criteris, pero en certs aspectes tecnics té programes molt 
desiguals, uns criticables i d'altres encertats. No passa igual 
amb la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, a la Secció 
de la qual farem una esmena total per confusionisme, falta 
de criteris, jo cree que falta d'entendre quins són els proble
mes reals i a més falta de dedicació, es veu absolutament 
a les seves Memories una desigualtat absoluta fins i tot amb 
altres ConselJeries, i jo cree que és per falta de dedicació po
lítica i de dedicació tecnica, en definitiva. 

Treball i Transports ens dóna un greu problema. Per una 
banda, la primera temptació, eliminem aquesta Conselleria 
perque no comprenem que fa, quina és la seva activitat, pero 
no farem aixo, Sr. Conseller, farem una altra cosa, li enforti
rem amb esmenes parcials els temes de treball a partir d'al
tres Conselleries i li enfortirem els temes de Transports, li fa
rem una bona Conselleria, si la majoría vol i si després vos tes 
la gestionen bé. 

Comen;: i Indústria és molt desigual, és massa pendent 
de les empreses privades i deIs sectors patronals, pero també 
procurarem redre<;arho mínimament. Ajunta a Presidencia, 
també amb pros i contres els temes de joventut i també una 
manca absoluta de criteris respecte del que és I'administració 
local i el seu futuro En definitiva, Sres. i Srs. ConselJers, una 
breu analisi o una Ilarga analisi per programes i per Conse
lIeries i a més podríem parlar d'ens territorials, serveis co
muns, etc., etc., fan que avui ja puguem fer una analisi pon
derada, una analisi exhaustiva, una analisi de coneixer quina 
és la realitat diaria d'aquesta Autonomia i quines són les pos
sibles alternatives. Evidentment tenim molts d'elements crí
tics, molts d'elements puntuals i cojunturals que obviament 

aniran matisats a les esmenes parcials que hi pugui haver 
que esperam que moltes siguin aprovades perque creim qU~ 
són de seny, com és el cas de Treball, procurar que a través 
de les funcions de formació professional, de cursets, etc., Tre
ball tengui unes funcions que avui per avui no té; no té COffi

petencies, pero té possibilitat i ho demostrarem amb unes es
menes parcials de fórmules i maneres d'actuar. 

Pero no només volem entrar en aquests aspectes pun
tuals, aquests aspectes crítics, aquests aspectes en definitiva 
millorables, sinó que hem llan<;at un envit i el continuam Ilan
<;ant, i es que aquest pressupost té unes mancances quan par
lam de política d'inversió, té unes mancances molt ciares, i 
nosaltres pensam que estan quantificades o que almanco hi 
ha unes possibilitats de quantificació a partir de I'experien
cia d'aquests sis anys d'autonomia a les llles Balears, i és aquí 
on el PSM-EEM s'ha fixat per a I'any 89 onze grans objec
tius, onze grans temes de política d'inversió, de política d'in
versió i seria la que !,!osaltres intentarÍem posar en marxa en 
cas que nosaltres fóssim a la majoria que govern a aquestes 
illes, pero que al mateix temps oferim com a programa cons
tructiu a qualsevol Govern que hi pugui haver, perque ente
nem que I'Autonomia ha de ser patrimoni de tota la socie
tat, i és ver que es atípic que un Grup d'Oposició plantegi 
una política d'aquesta naturalesa, pero també es ver que creirn 
que ens jugam massa la democracia, el futur i la nostra so
cietat fent només unes crítiques i sense plantejar alternatives. 

Quines són les a1ternatives precises, cojunturals, pero pre
cises, de legislara de I'any 89, segons el nostre punt de vista? 
Escola d'Hostaleria, no entenem com havent-hi el projecte, 
havent pressupostat aquesta Escola d'Hostaleria una serie 
d'anys, encara es tengui ajornada l'any 89; 700 milions de 
pessetes és la quantificació possible d'execució de les prime
res fases d'aquesta escola, el projecte és fet, s'ha autoritzat 
i Jegalitzat pel Col·legi d'Arquitectes i en definitiva aquesta 
és una inversió possible, inversió directa i a més necessaria 
en funció del que hem comentat tantes vegades. Acta Unica 
Europea, sector d'hostaleria, etc., etc. 

Centres de Disminuits, capítols VI i VII, 240 mílions en
tre els centres, 150 aproximadament, més un centre específiCo 
el loan XXIII d'Inca, que ca u, com sap molt bé el Govern 
per la seva darrera visita, quantificació feta per la taula de 
centres de disminuits i que el Govern coneix. A més a més, 
cal afegir que els centres de disminults maldament el Sr. For
cades hagi dit el contrarí, des de fa tres anys tenen un retro
cés en els doblers que reben de la Comunitat; en canvi, en 
aquests moments amb aquesta quantificació que oferim te
nim la possibilitat de solventar certes situacions de la taula 
de disminui'ts, deIs centres de disminui'ts. 

Escoles d'infants, mancan~a greu . Es ben cert que con
tinuament es diu que el Govern de l'Estat hauria h'haver de
senvolupat la L1ei d'Escoles d'Infants i no ho ha fet i sern
pre donen la culpa al Govern de l'Estat; nosaltres deixarn 
aquesta polemica per a una millor ocasió i deim que 180 mi
lions, I'any 89, signifiquen uns primers projectes, unes pri
meres escoles d'infants d'una xarxa que hauria de ser públi 
ca a la Comunitat Autonoma. Tenim una quantificació 
triennal, 8 escoles d'infants, una a Formentera, dues a Eivis
sa, una a Menorca, concretament pensam que hauria de ser 
a Maó, tres a Palma i una a Manacor; aquesta és la planifi
cació a tres anys, pensam que 180 milions és la quantificació 
real per a l'any 89. 

lndústries agro-alimentícies. En tot el pressupost només 

I 
I 
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hi ha una partida, una partida pressupostiuia dedicada sem
bla a «Coinga» segons els nostres coneixements. En aquests 
moments nosaltres els plantejam 200 rnilions per a una in
dústria agro-alimentícia al Pla de Mallorca i arnés deim qui
na, la transformació de l'ametla en torró i de l'ametla en pasta 
de pastissos, perque a més a més la crisi de I'ametla enguany, 
a causa de les importacions de California, fa que l'ametla 
d'aquestes ilIes sigui dins els magatzems perque es ven a un 
preu irrisori, i en conseqüencia la pagesia té aquest proble
ma cojuntural i creim que aquesta acció podria suposar una 
sortida. Obviament que aixo va connectat amb una política 
de difondre els productes de qualitat de les nostres ilIes per 
al consum intern i per a I'exportació, cosa que no s'ha fet 
i creim que és possible. 

Gestió d'espais naturals. El nostre Grup va presentar no 
fa molt en aquesta Cambra un debat sobre el tema, l'hem 
quantificat en 200 milions per Capítol VI, és gestió d'arees 
protegides per aquest mateix Parlament i tal vegada una par
tida oberta per a possibilitats d'altres des peses d'espais natu
rals, ·si la voluntat col· lectiva és de protegir-Ios. 

180 milions a instal·lacions esportives, instal·lacions es
portives no precisament del Pla Territorial, que ja s'ha con
figurat i vist per Decret, sinó per cobrir deficits d'instal·la
cions esportives a les Bies, quantificades a totes les Illes, 
instal·lacions esportives senziHes, no poliesportius de luxe o 
no adequats a la realitat de petites poblacions, sinó tapar pis
tes i permetre un esport més bé popular i no només des d'una 
optica competitiva. 

Bis centres de serveis socials que s'obrin a distints in
drets d'aquestes illes no s'han pressupostat bé ni s'han dotat 
bé i cal fer-Ios tal vegada amb un concert amb I'INSERSO 
i per aixo la quantificació precisa és de 100 milions. 

Drogo-addició. Tenim vergonya del pressupost, estam em
peguei"ts perque tot es redueix a beques a drogo-addictes i 
a 10 milions d'inversió, Capítol VI, a ses Sitjoles, cosa que 
dubtam que sigui possible, Sr. Conseller, perque ses Sitjoles 
no és del Govern i figura per Capítol VI, és del Bisbat, ses 
Sitjoles, i tenim un dubte que li volem plantejar perque va 
ser vespre tard quan varem veure aquest detall, no sabem si 
és possible fer-ho d'aquesta manera, ja ho veura voste, per
que aixo és un tema de pressupost ordinari i seria greu que 
no es pogués fer, pero 50 mílions per que?, per al Centre 
de Rehabilitació i Reinserció, que podria ser que el Consell 
de Mallorca, ja sabem que ha endarrerit les gestions, el Sr. 
Vidal sabea per que, perque és una postura feta pel nostre 
Grup fa molts de mesos, pero aquests 50 milions quantifi
cats per a un centre de rehabilitació i reinserció. 

Residencia d'estudiants de les iHes menors a Mallorca, 
150 milions de pessetes, li diguem Col·legi Major o el que 
sigui, i vivenda social. Tots hem parlat del mateix problema, 
I'IBAVI no és ben dotat, els projectes de vivenda social són 
magres, són 500 milions, quantificats i creim que seria real. 

Ens dóna un conjunt de 2.500 milions de pessetes. No
saltres pensam que si el Govern tengués voluntat avui, o més 
ben dit, la majoria d'aquesta Cambra, creim que un deute 
públic addicional de 2.500 milions de pessetes faria que aquest 
pressupost es ves millorat i evidentment aquesta Autonomia 
hi guanyas. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, por parte del Gobierno tiene la palabra el Conseller 

de Economía y Hacienda, Sr. Forcades. 

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

Jo faré un esfon;: per no comen<;:ar pel final, que és el 
que més m'agradaria, perque aixi, per damunt, quasi li con
cordaría tot, pero no em vuil arriscar, ho vull analitzar, i m'ha 
de permetre Sr. Serra, que com que no tenim massa ocasions 
de parlar jo intenti defensar amb el to diguem d'intel·lectual 
que voste ha plantejat la darrera part, que és la important, 
perque aixÍ voste coneixera el meu punt de vista i aleshores 
quan voste faci feina amb esmenes almanco pensara quin és 
el meu punt de vista i aleshores, si voste vol actuar positiva
ment, doncs tendra més informació. 

Logicament, amb la presentació que voste ha fet, tots 
els arguments que jo tenia per desmuntar-li la primera esme
na de falta de quantificació, de punts de referencia, de prio
ritats, que presentas una alternativa, fins i tot fer-li un tercer 
grau de competencies, crec que en aquest moment seria fu
gir del rigor intel·lectual. El que sí li he de dir, perque és 
la meya obligació i vos te ho intenti collir, que quant a pro
moció de l'esport, segons les meves dades, amb la suma que 
he fet, perque em surten 478 milions de pessetes, que és un 
tema deis que jo pos aquí, que tenc dos programes de nor
malització lingüística i cultura, que n'hi ha 385, que en medi 
ambient i gestió natural me'n surten 593, en el tema indus
trial i agrari 592 i efectivament les mancances del tema agro
alimentici són importants, jo en aquests moments he deixat 
dins la cartera, perque duc molts de papers i si fos més vete':
ra demanaria permís per anar-Ios a cercar, pero no ho de
manaré perque no sé si és permes, un projecte del Pla de 
Mallorca molt interessant, la Mancomunitat ens ha demanat 
ajuda, nosaltres li hem fet una proposició, una proposició 
que es situa diguem a sota del Pla de Desenvolupament per 
arribar un poc més avall i no hi ha dubte que, pensant en 
el final, li explic que per aquí tal vegada ens entendrem. 

Jo ahir vespre quan pensava en la segona esmena, no
més Ji ho diré perque vegi que hi havia fet feina, vaig dir 
aixo és kaf ... ; no ho sé dir, kafkia, perdó, em pareix que se
ria més kantia, és a dir, voste estableix un imperatiu catego
ric i amb aquest imperatiu categoric munta tot un tema que 
a mi realment em resulta difícil de contestar amb aquesta 
altura, el que sí li vull dir és que jo he intentat retratar, he 
intentat fer una descripció d'objectius, una definició d'activi
tats i uns mitjans, de manera que el que voste deia al princi
pi, empraré les seves paraules, jo he apuntat control del Go
vern, que aquest és el punt que jo ti dic que sí completament 
i Ji diré citant Montesquieu «c'est une experience eternelle que 
tout homme qui ... », a L'esperit de les lleis, de manera que 
continu'in per aquí, continuln per aquí i jo aquest pressu
post el vull intentar, és a dir, són aquests objectius, són aques
tes activitats, són aquests mitjans; de manera que el control, 
absolut. 

Saltaré la tercera en el sentit que realment voste ja ha 
donat una altura a la discussió. 

Sobre la falta de planificació, jo tenc un punt feble i 
és que m'he trobat amb un pla de desenvolupament que jo 
he utilitzat, és a dir, que és un pla de desenvolupament que 
estava fet, havia vengut a un concurs, s'havien iniciat unes 
conversacions, vaig veure el Diari de Sessions, aleshores el 
varen utilitzar per poder entrar en les ajudes; aleshores jo 
tenc aquí una prescripció del Parlament que era per a un 
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any, que és desbordada, que jo m'he excusat davant el Parla
ment i em pareix que a partir d'ara, fent cas a una suggeren
cia d'un Diputat, el que faré sera anticipar-me i dir em pas
sa aixo, dic que em passa que anava molt avan9at, perque 
aprofitavem la informació basica de! pla anterior i en aquell 
moment la idea era fer un pla que ens servís per complir 
amb diverses coses, la prescripció del Parlament, la metodo
logia nova deIs FEDERS i per altra part una altra resolució 
del Parlament que tenguéssim preparats plans tipus Raiguer, 
tipus de Mancomunitat, per al manco poder dir davant Burs
sel-les que e!s teníem. Aleshores jo crec que aquesta planifi
cació la tendrem, pero jo crec en la planificació, pero aquí 
crec que hi ha d'haver més filosofia, és a dir, que per exem
pIe la directriu que ens dóna la Comissió Europea i per tant 
el Govern Central, molt tecnica, és a dir, que aquí no hi ha 
influencia política, és que sigui indicatiu, de forma que es 
pugui contestar amb el marc financer de la Comunitat i no 
hi ha dubte, jo ho vull dir de tot cor, que consti que podem 
exprimir el pressupost, que eonsti que si voste s'assegués da
vant aquest pressupost jo faria d'una altm manera, pero no 
hi ha dubte que per fer les illes que volem fer nosaltres ne
cessitam aquest fons d'Europa, d'Agrieultura, de FEDER, si 
no, realment no podem fer res i ales.hores aquest mare fi
nancer ha de complementar el pla de desenvolupament i des
prés apareixen uns objectius que tampoc no és massa ciar 
diguem que la seqüencia logica vengui d'alla, e! que passa 
és que no s'ha de contenir en el pla. 

La cinquena, jo m'ho deman per aprendre, quan parla· 
de l'equilibri jo m'he apuntat el següent, de l'equilibri entre 
Conse!leries m'ha dit alguna cosa, de l'equilibri entre COITI

petencies assumides i actuació, de l'equilibri entre el cost efec
tiu que jo tenc i el cost real, jo aquí m'he apuntat diguem 
fer un exercici d'intentar veure realment cada competencia 
que tenim i a posta vostes recordaran que a la Comissió jo 
els vaig demanar, lal vegada moJt tímidament, quines com
perencies vo tes creien que leníem i nO actuavem i ho vaig 
fer per la meya ConseIleria i per lOles, i l exercici és aquest, 
dibuixar un mapa enlre el que tenjm i el que trepitjam i en
tre el que ens dei a el cost efectiu de la transferencia i el que 
feim, i jo crec que així tendrem un punt de referencia im
portant. 

Sobre el Capítol l jo he intentat venir més ben preparat 
que I'any passat, o sigui jo insistesc, a l'hora de fer esmenes, 
que precisen els dos eixos fonamentals. A mi m'agradaria, 
respectant la !libertat deIs partits i respectant la !Iibertat po
lítica i posant a la seva disposició I'equip de la meya Conse
lIeria dins o fora, aquí o alla, que qualsevol tipus d'esmena 
es fes amb una fórmula que garantitzas que aconseguim allo 
que vo l el grup polític, Que no matam res Que no vulgui ma
lar el grup POlílic ¡que em quedi equillibrat, i en consonan
cia seguir aquesta tecnica. Com que una font de possibles 
esmenes és el apítol 1, jo li vull dir que per una part he 
intentat que les vacants quedassin retratades, és a dir, no les 
hi repetiré, pero així com ho he posat pareix un embull, hi 
ha al tom, no les tenc per repetir-les, totes les vaeants, les 
48 vacants que hi ha, per tot és ver perfectament la bondat 
o no bondat d'aquesta vacant. Si vostes, per exemple, Que 
vol que Ji digui? a Hisenda, que proposa uns inspectors i 
una telefonista, doncs li maten la vacant, vostes guanyen l'es
mena, pero sapiguen que aquesta vacant va incardinada di
rectament amb un programa de més recaptació, i així amb 
tota logica he intentat pérfilar bé les vacants i he deixat les 

vacants concretes en cada programa. Després, dins aquest 
augment de! 17070 he intentat quantificar-Io i he dit, el con
junt de sumes que afectaven el capítol, i jo voldria repetir 
i a més voldria que vostes ho venguessin a cercar per si creuen 
que hi ha qualque cosa amagada o el que sigui, els concep
tes, tal vegada m'he equivocat i m'han tractat malament, és 
a dir, que als alts carrecs es propasa un increment del 5,59, 
vaig proposar un altre tipus de fórmula, que realment jo Ji 
diria que aquí no queda reflectida la meya política d'alts ca
rrecs, jo l'hagués plantejada d'una altra manera, l'hagués plan
tejada amb una formula més automatica per no perdre la 
relació amb els seus subordinats, etc., etc., hi ha e! 4070 de 
la resta, que són 198 milions, aquests 83 milions que és aquest 
1,59 que diu «mejora red cultivo desfavorecidos», hi ha 
aquests SO milions de les des peses socials del personal de la 
CAIB, hi ha 25 milions de «trabajos temporales» hi ha 100 
milions del cataleg de personal de treball, vostes tenen con
tactes amb qualque central sindical, poden validar aquestes 
dades en el sentit que hi ha uns plans, el Parlament els co
neix, i que si els rectifica que ho faci amb coneixement de 
causa, hi ha 132 milions de les places de nova creació. Quan 
he dit alló deis inspectors és perque hi ha una partida, que 
qualcú em va dir aixo és la bossa, Que és I'homogeneització, 
els inspectors els varen crear per mandat parlamentari, doncs 
hi ha un ... si posam per exemple els tres inspectors, els set 
inspectors, el mes d'octubre, logicament amb increment O, no 
tendrem increment quan compari la retribució, el cost 
d'aquests inspectors I'any 1989 respecte del 1988. De manera 
queJ'equip que ha col·laborat hem intentat dur les coses cia
res, no perq ue realment les 'hagin d'acceptar, sinó perque pu
guín actuar amb més coneixement de causa a I'hora de plan
tejar les esmenes. 

Hi ha una cosa que e! preocupa, no sí si és la següent 
i jo li vu!l donar una explicació. Es el punt 8, mecanismes 
de control intern d'adequació del Parlament, els que empram 
actualment són un poc medecina de cava!l, és a dir, els que 
empram actualment són un seguiment permanent deis pre -
upo t de le Conselleries, són fent simulacions de tanca

ment, ón execular uns programes, pero realment aquesls me
cani me de control quant a execució es millorara, perqué 
els haurem de fer d'acord amb els pressuposts que vostes apro
vin, si aproven aquest, de manera que no valdra dir jo estic 
amb el 25%, sinó que valdra dir tu tenies aquest programa 
amb aquests objectius, aquests obiectius t'havies compromes 
a ferlos en tres mesos, els has de fer o no els has de fer, 
si els fas proposarem un canvi ü el que sigui, o sigui que 
esperam aquest tractament diguem de seguiment, de fulles 
informatiques, de transparencia, jo no sé si voste ho sap, pero 
des que vaig tenir el SICODE en marxa jo he enviat una 
burrada d'informació sensé' que ningú no m'ho demanas, al 
Parlament, no sé on és, anticipant la informació deis tres me
sos, de manera que crec que aquesta informació, que és massa 
massiva, que crec que es millorara, que exlsteix, que en aquest 
moment no esperam a dir a veure que pass ara, ens trobam 
d'aquesta manera, jo ja sé com acabaran les Conselleries poc 
més poc manco, perque em vaig reunint amb ells i sé com 
van i on van i sé per exemple si a Obres Públiques li poden 
quedar 300 o 400 milions de pessetes o 500 només i que po
drtem fer d'acord amb la normativa pressupostaria. 

Pero a continuació parla d'ingressos, indubtablement el 
tema d'ingressos millo rara a partir de primer d'any tremen
dament, jo vaig explicar les coses amb tota verosimilitud, sen-

s 
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se que s'agafas com en el passat, era així, el tema de despe
ses crec que la passa que hem de donar és el control 
económico-financer, és a dir, no em basta que es verifica que 
aixo va pel VI, el control de la partida, el control de les ofer
tes, tal i qual, anem a veure, i aixo que t'ha costat?, eh?, 
no perque diguessis que hi havia 200 milions i t'ha sortit amb 
una baixa de 2, i aixó per on passa?, i aquesta carretera?, 
etc., etc., crec que és la passa que hem de donar, he demanat 
una plar;:a en aquest sentit, és poc, els vaig dir I'altre dia que 
del conjunt m'havien demanat 45 persones més, cree que hem 
de ser sobris, jo som partidari de crear un cos d'elite dins 
la Comunitat ¡arnés crec que hi ha gent dins la Comunitat 
que podra aspirar a aquests cossos, m'agradaria per exemple 
crear un cos de comptadors perque poguessin anar a les Con
selleries a reforr;:ar el control, de manera que no pareixés que 
els superdotats són a Hisenda i els veuen venir, sinó que 
aquest cos anassin a les Conselleries a preparar, i crec que 
el punt més f1ac ha estat el control d'ingressos, que es mi
llorara. 

La planificació indicativa naturalment s'ha de mili o rar, 
és a dir que jo li puc dir que hi ha planificació etc., etc., 
que s'ha de millorar amb tots els instruments que posam en 
marxa i ... N'hi ha una que l'he saltada i m'interessa perque 
em parla de gratificacions, i jo vull anar al toro i no la trob, 
jo naturalment no vull gratificacions, pero vull que donin 
la possibilitat de no haver d'exercitar la pena de mort. Jo, 
per exemple, tenc cinc o sis Directors Generals; lógicament, 
d'acord amb la corba de Gaus, la seva distribució és com 
aleshores em pareix absurd que rúnica motivació sigui el ces
sament, és a dir que una motivació pot ser complementar, 
i pas ... , d'acord amb la Llei de Funció Pública, estic parlant 
en teoria, un complement de productivitat, podem negociar 
quin tant per cent, és a dir, jo el que no vull és que un sen
yor que cobra 10 tengui 90 de productivitat, peró cree que 
d'acord amb la llei que té en aquest moment el Govern Cen
tral, si s'aprova, cree que hi ha unes mesures objectives que 
s'han d'exposar en públic, és a dir que tenim l'obligació, qua n 
es dona un complement, d'exposar-ho al tauler d'anuncis, crec 
que per aquí vostes ens ajudarien si davant la discussió, da
vant aixo reOexionassin amb un sistema retributiu que per
met als funcionaris no deixar de ser ciutadans, creim en la 
democracia industrial, no deixar de ser ciutadans dins les 
Conselleries, pero que hi hagués uns mecanismes objectius 
de millora del rendiment d'una forma diguem europea, si em 
permet. 

Acceptat aixo de la transparencia i de l'autogovern, jo 
aniria a les seves propostes. L:Escola d'Hostaleria, jo hi con
cord, jo li die en aquest moment que jo defensaré l'Escola 
d'Hostaleria dins I'any 1989, l!0 en els pressuposts, la defen
saré d'aquí a dos o tres meso s d'acord amb la resolució que 
va presentar el Parlament, l'Escola d'Hostaleria la va propo
sar el Consel!er de Turisme, no estava segur en aquel! mo
ment si ell aconseguiria en poc temps una col·laboració im
portant del Govern Central, varem agafar un compas d'espera 
i lógicament les xifres, els objectius em pareixen encertats i 
si aixo es pot gastar i es pot fer en un any em pareix un 
tema d'interes. 

El Centre de Disminults cree que és un tema important, 
cree que és un tema que és donar forr;:a a la societat civil 
perque resolgui els seus problemes, jo estic d'acord amb vos
te, si ho he dit, m'he equivocat, que van a menys, és a dir, 
ho accepto, el que passa és que no tenim les coses molt cla-

res, perque dins les analisis de les partid es em pareixen d'una 
manera i després, com que els anys anteriors hi havia supe
ravit i aquestes coses, dones jo normalment estava tranquil 
i ara estic intranquil, i voste té raó, i si jo he dit malament, 
efectivament han anat a menys, van a menys i és un tema 
que ... 

Les indústries agro-alimenticis cree que són fonamentals, 
el Conseller d'Agricultura també ho té plantejat amb molt 
més de luxe d'idees, li vull dir que la Mancomunitat de! Pla 
ens ha acceptat un pla de reactivació de la comarca, que e! 
posarem en marxa rapidament, és a dir que ens hem reunit, 
han vengut, ens han fet una descripció i els hem passat una 
especie de proposta, creim que vostes necessiten aixo, els pa
reix be?, ahir varen contestar que sí i nosaltres ens posarem 
en marxa, no cree que sigui contrari a l'acord que va pren
dre ahir el Parlament, perque les dades que jo tengui em per
metran per una part incardinar-les dins la Llei d'Ordenació 
del Territori, dins la co.marca, i per altra part anar avanr;:ant. 

Les vivendes socials és una preocupació que va destacar 
molt el Diputat; li vu\l dir amb tota tranquil·litat, quan fa 
un mes o dos, que perillava que la inverssió m'arribas, jo 
vaig agafar el Conseller i li vaig dir escolta tu, anem a cercar 
sol per a aquestes vivendes, estic disposat, després el pressu
post s'ha anat executant en vies, i em cregui que és un tema 
que ens preocupa, que preocupa altres Grups Parlamentaris 
i que jo li vull dir, Sr. Diputat, bé jo de totes maneres agafa
ré la informació que voste ha donat de les cintes, he dit a ... 
que li concordas. si té I'amabilitat de donar el que vosté ha 
Ilegit o el que, jo d'entrada si ve qualque es mena l'estudia
ré amb mólt d'afecte, peró no dubti que ho tendré damunt 
la taula quan hagi de complir la prescripció que em va orde
nar el Parlament fa dos dies quant a la presentació d'un Pla 
d'lnversions Extraordináries. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Tiene la palabra el Diputado Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUE'TS: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Conseller, no he acabat d'entendre si voste accepta 

el repte i l'envit que li ha fet e! Grup Parlamentari PSM
EEM. El nostre envit, el repte és clar: afegim avui 2.500 mi
lions de deute públic per a les onze finalitats que hem expo
sat, aquest és el repte. Nosaltres aquestes es menes parcials 
ens és molt difícil fer-les, perque amb un pressupost de 20.00ü 
milions de pessetes ja em dira voste como Hem de llevar to
tes les despeses de representació, per exemple, o Capítol II 
«a tope» i Capítol 1 etc., etc.?, és a dir, que en feim d'esme
nes d'aquesta naturalesa, pero certament pensam que parlar 
d'inversions, parlar d'aquests tipus d'inversions que nosaltres 
plantejam, que són totes Capítol VI i Capítol VII i arnés 
d'acord amb la classificació economica i d'acord amb les nor
mes emanad es per la seva Conselleria el mes de juliol, si no 
ho tene mal entes, són un repte que plantejam, és a dir, plan
tejam que avui el pressupost no quedi quadrat en 20.00ü mi
lions de pessetes, sinó en 2.500 milions més, que és l'oferta 
o el plantejament que feim nosaltres amb aquestes activitats 
finalistes clares de política d'inversions. 

He entes que voste ho ha escoltat, que ho ha encaixat, 
que bé, que el tema és enlaire, pero evidentment el repte és 
modificar avui les xifres, cosa que hem d'aprovar a les 10 
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del vespre en un sentit o en un altre, perque que és el que 
justifica un deute públic? Nosaltres creim que el deute pú
blic queda justificat per la inversió i per la inversió clara
ment definida i jo crec que la Conselleria I'ha definida bé 
en les seves recomanacions pressupostaries, amb el que a ve
gades ja no estam d'acord és la interpretació que en fa qual
que Conselleria, com per exemple a vegades la de Turisme 
en certes activitats que nosaltres creim que no són inversió 
i que figuren com a tals, pero el que sí hem exposat nosal
tres amb aquests onze grans objectius, pero ben concretats 
i a la vegada ben definits economicament, pensam que són 
qüestions reals i factibles dins I'any 89, és a dir, que no par
lam de coses irrealitzables. 

Voste ens ha parlat que sí, que a qualque Conselleria 
ja hi ha coses previstes, etc., m'ha posat dos exemples nume
rics, un numeric només, el d'esports, m'ha dit 478 miJions, 
bé, pero aixó és tota la Direcció General d'Esports i arnés 
hi ha Capítol 1 i no són inversions, quan nosaltres parIam 
d'esports, d'instal·lacions esportives 180 milions de pessetes, 
parlam de tapar petits poliesportius, pistes esportives, arreglar
les, etc., com a inversió directa al marge del Pla Territorial 
que és als pressuposts i que es manté igual que l'any passat 
exactament, em sembla que un milió menys si no m'equivoc 
en aquests moments. 

Aleshores, senzillament parlam d'un canvi de filosofia 
pressupostaria i des de l'Oposició fer un plantejament molt 
poc habitual al Parlament, pero de fet per intentar donar una 
nova orientació a la política autonomica en tots els seus aso 
pectes. Es clar que tot el que nosaltres deim aquí és previst 
d'alguna manera o d'alguna manera se n'ha parlal en aquest 
Parlament o dins el ConselI de Govern, aixo és indubtable. 
Escola d'Hostaleria, sí, fins i tot el ConseIler ens diu, quan 
Ji ho demanam, quan es posa en marxa aquesta escola, ens 
diu el projecte és visat al Col·legi d'Arquitectes, pero fins al 
90 el projecte no es comenr;a a definir, el pressupost d'en
guany de l'Escola d'Hostaleria són 20 milions, en conseqüen
cia, no es comenr;a. 

Els centres de disminuits? la sabem un poc la casuísti
ca, i voste també la coneix, per tant no importa parlar-neo 
La indústria agro-alimentícia, insistesc, enguany em sembla 
que són 80 milions d'actuació i són per a Coinga, si no te
nim mal entesa la qüestio; nosaltres plantejam 200 milions 
al Pla de Mallorca, una agro-alimintícia i per a nosaltres hau
ría de ser de torró, és a dir, d'ametles, comercialitzazció i 
industrialització de l'ametla mallorquina, que bona falta li fa. 

EIs espais naturals? Al passat debat va quedar clar, no 
hi havia recursos per a la gestió deis espais naturals, aquí 
hi ha els 200 mílions d'inversió directa. Les instal·lacions es
portives les hi he explicat i em pareix que els 180 miJions 
s'ajusten moltbé al que passa en els pobles petits i a certes 
barriades d'aquestes iIIes, que a vegades hi ha projectes de 
poliesportius excessivament luxosos i en canvi falten pistes 
tapades perque els al ·lots puguin practicar I'esport, o la gent 
adulta, etc. 

Els centres de serveis socials, és evident, n'hi ha alguns 
que són en marxa, peró la dotació pressupost¡'¡ria que plan
tejam ens pareix que és evident i, arnés, creim que s'ha de 
fer amb entitats locals i amb I'INSERSO, que sembla que 
té una disposició en aquest respecte. El tema de drogo
addicció li ho he definit, no és ses Sitjoles, no és cap sub
venció, és un centre de rehabilitació i reinserció que, arnés, 
la possessió creim que existeix a la Serra de Tramuntana i 

que es propietat del Consell de Mallorca; en conseqüimcia 
els 50 milions són adaptació de les cases i posar en mar~ 
el centre. La residencia d'estudiants de les illes menors a Ma
llorca creim que és una de les coses que més vegades s'ha 
plantejat i mai no s'ha executat, i el tema de vivenda social 
també és prou clar. 

Nosaltres, Sr. Consel1er, li tornam a plantejar l'envit, vos
te fa una estona ens ha contestat a l'escrit que ha llegit el 
Sr. Secretari Primer, el Sr. Godino, escrit que varem plante
jar fa uns quants dies de les cdtiques, deIs problemes estruc
turals deIs pressuposts del 89 que nosaltres entenem que exis
teixen i que controlarem a poc a poe, amb tranquil·litat, 
plantejarem en positiu les crítiques que creguem que s'hagin 
de plantejar puntualment, pero al mateix temps li plantejam 
aquesta nova filosofia, aquesta nova practica sobretot, polí
tica, que és tenir uns objectius clars i executar-Ios. 

A l'hora de plantejar aquests objectius, nosaltres també 
ens hem preocupat d'analitzar Conselleria per Conselleria si 
veiem que hi havia possibilitats i li · hem de dir que sí, que 
sí, perque el més dubtós seria que la Conselleria de Sanitat 
tengués possibiliats tecniques per a la manera de gestionar
la, pero com que el tema de Conselleria de Sanitat seria a 
través del Capítol VII, aleshores no hi veim cap problema 
i fugim d'una vegada i per sempre de la polemica de Son 
Tugores, tri sta i greu polemica, ja no entram en aquesta qües
tió. La resta, pensam que és evident que com que són actua
cions d'IBAVI, Obres Públiques, Agricultura, etc., creim que 
les possibilitats reals hi són. 

EL SR. PRESIDENT: 
Tiene la palabra el Sr. Conseller. 

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

Per contestar-Ji, perque crec que és de nobles dir-ho. Em 
pareix un pla molt atractiu, jo en aquest moment li he de 
contestar que no puc donar suport al que voste diu, no puc, 
podria callar, no puc, és un pla atractiu, li vull dir que de 
memoria he recordat, per exemple, que dins el Pla Extraor
dinari d'Inversions per a un polígon agro-alimentici havíem 
previst 518 milions, pel pla d'industrialització agro-alimentícia, 
260 milions, de compra d'espai natural, 1.000 milions, del 
tema de l'Escola d'Hostaleria, tota, pero en aquest moment 
jo li puc dir el següent: Amb una responsabilitat moral, amb 
una responsabilitat d'economista, quan presentem el Pla Ex
traordinari d'Inversions al Govern jo en aquel! moment ana
litzaré aquestes propostes, les defensaré i les contestaré i Ji 
asseguraré una metodologia de priorització, que ja sé que 
en aquest moment aixó no el satisfa, pero, la veritat, les me
ves possibilitals són les paraules que li dic. 

Gracies. 

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

bra el Portavoz Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSAN ES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Vull assenyalar la posició del nostre Grup davant l'es

mena de totalitat presentada pel Grup Parlamentari PSM
EEM, pero d'entrada he de manifestar una mica de sorpre
sa, que supos que és una sorpresa de tots els membres de 
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la Cambra, almanco de tots eIs que l'hem escoltat, Sr. Serra, 
en la mesura que s'ha convertit una esmena de totalitat amb 
sol·licitud de devolució en una esmena de totalitat amb text 
alternatiu pnkticament i aixo en el debat pressupostari no 
és habitual i jo quasi diria que ni reglamentari, pero en fi, 
en qualsevol cas comprenc que aixo respon a una estrategia 
política, a una estrategia de plantejar les seves alternatives 
en materia d'inversió i és absolutament comprensible i respec
table, i per tant passarem a prendre posicions davant el tema. 

En primer !loe, coincidim basicament tots que un pres
supost que només abasta el 2,34070 del producte interior brut 
aproximadament, és un pressupost que la indicencia que pot 
fer és petita, la incidencia que pot fer regular la vida eco no
mica, per lluitar contra el cicle, per establir programes de Huita 
contra I'atur, etc., etc., és limitada, pero no O; és petita, pero 
no O, per tant és exigible un plantejament que a més vagi 
a cercar efectes multiplicadors a través deIs mitjans que arti
culi per aconseguir uns determinats objectius que el Sr. Con
seller ha explicitat en la seva primera intervenció, pero d'una 
manera tremendament amplia. Amb aixo, ja die, amb l'ex
cassesa pressupostaria, coincidim tots. 

Pero, de totes maneres, a partir d'aquí comenc;am a dis
crepar. Vegem, per exemple, I'analisi per capítols ja esta fet, 
a pesar de tot ens baIla amb el Sr. Capó alguna diferencia, 
jo entenc que la participació del Capítol VI ha baixat 5 punts, 
del 36 al 31, del 36 i busques al 31 i busques, i he tornat 
a repassar les xifres per si un cas m'hagués equivocat, pero 
de les dades pressupostaries baixa 5 punts el Capítol VI, i 
pnicticament I'estructura en relació amb Capítols l i Il es 
manté i hi ha una pujada espectacular a Capítol VII, aixo 
ja hem debatut, altres Grups ho han exposat i no insistiré 
més en el tema. 

Anem a veure, en canvi, ara, quines són les prioritats 
que es revelen, peque no s'expliciten massa, d'una analisi de 
la pura despesa. la hem dit que el pressupost incrementa un 
23% en relaeió amb 1988, anem a veure quines són les sec
cions pressupoSlaries que pugen per damuOl d'aquesl 23070 
i quines són les seccions pres upostaries qu pugen per da
vall d'aquest 23070 i podrern tenir un panorama de quine ón 
les prioritats quant a programes que aquest Govern explieiLa 
a través d'aquest pressupost. l és sorprenent, perque tal ve
gada aquesta analisi revela una gran disfunció entre els seus 
objectius, entre les seves paraules i la realitat. 

Vegem. Prioritats explicitad es. Quines són les seccions 
pressupostaries que pugen per damunt del 23070? Agricultu
ra i Pesca, la primera, 65,56%, aquí hi ha un objectiu que 
és ciar, la Comunitat Autonoma ha decidi! que la seva pri
mera prioritat és el programa d'Agricultura 1 Pesca i I'incre
menta un 67.56070. 10 no trobo. sincerament, dins el total de 
les Memories i de les justificacions pressupostaries, una ade
quació entre aquesta quantiosa xifra i els objectius assenya
lals, pero despres ja s'han acaba! les pTloritats explicites , les 
altres ja són rares, increments per damunt del 23%, Presi
dencia, 39,75, i Adjunt a Presidencia, 38,43, és a dir, quasi 
un 40% deis serveis de Presidencia, que tenen uns objectius 
que tenen poc o res a veure amb els objectius d'estabilitat, 
objectius de lluita contra I'atur, objectius de política social, 
etc., etc. Són uns incrernents que res ponen a uns programes 
practicament representatius, excepte alguna de les funcions 
que té el Conseller Adjunt a Presidencia com la de 10ventut, 
excepte aixo, el gruix de les despeses no respon a uns criteris 
excessivament explícits, vull fer una altra excepció perque sé 

que m'ho dira, el programa d'informatica, pero aixo mereix 
un punt a part. 

Després, tercer programa que puja desmesuradament en 
relació amb la pujada rnitjana del 23%, el programa de ser
veis comuns, amb un increment del 415,95%, ja estam que 
parteix d'un nivell baix, pero aquesta és la tercera gran prio
ritat explicitada, és a dir, tenim una prioritat, Agricultura i 
Pesca, una altra, tots els serveis de Presidencia i un altra, 
els serveis comuns. Que vol dir serveis comuns? Vol dir com 
que amb aquests doblers no sabem que hem de fer, ho po
sam en un calaix i ja ho anirem usant a mesura que se'ns 
plantegin els problemes, aixo és la traducció del que són ser
veis comuns, i en canvi, Sr. Forcades, pugen per davall del 
23070, és a dir, són explícitament objectius no prioritaris per 
a aquest Govern els programes de Turisme, que només pu
gen un 12, de Cultura, que només puge un 13, d'Obres PÚ
bliques, que només pugen un 13, de Sanitat, que només pu
gen un 14, i de Comen;: i Indústria, que només pugen un 
11,45. 

Esa dir, i insistesc en el que li he dit abans, Sr. Forca
des, tomam a tenir la inedequació més absoluta entre I'as
senyalament literari deis objectius i la seva expressió pura
ment matemMica, la seva expresió en números, una 
inadequació entre les paraules que s'expliciten tant a les Me
mories pressupostaries com a la seva presentació i la realitat 
d'unes prioritats que els números canten -quasi sempre so
len cantar els números- que tenen poc a veure, I'única ciara 
és. la de I'agricultura, aquesta sí, aquesta és una prioritat ex
plicitada, en la resta ·hi ha una gran confusió i per descomp
tat prioritats no coincidents amb les prioritats assenyalades 
a I'exposició. 

En conseqüencia, és comprensible que el Grup Parla
mentari PSM-EEM hagi plantejat una alternativa de carac
ter més global d'acord amb la seva filosofia i el seu progra
ma polítie, és comprensible i a més quasi quasi és d'agrair 
l'esfon;:, probablement resulta difícil prendre prosició davant 
un programa d'aquest estil quan I'acabam de sentir per pri
mera vegada i a la tribuna, pero ja die, jo entenc perfecta
ment que la reacció sigui aquesta. Perque parlem d'un deIs 
grans problemes, d'una de les grans qüestions d'aquest pres
supost, que és el deute públic. 

El Govem demana a aquest Parlament l'autorització per 
emetre 2.000 milions de pessetes en deute públic per finan
c;ar un conjunt de despeses. 10 li record, Sr. Forcades, que 
hi ha una resolució parlamentaria que obliga que el deute 
públic vagi implicat amb uns programes de despesa que 
s'autojustifiquin i sobretot tenguin una capacitat de generar 
la seva propia amortització bé per via de generació deis seus 
propis ingressos, bé per via de la implantació de les mesures 
fiscals oportunes per produir aquesta vinculació, que evident
ment no només s'ha de produir a nivell diguem-ne no comp
table, sinó economic. Vostes ens demanen 2.000 milions de 
pessetes en deute público Quant pugen els capítols d'inversió, 
Capítols VI i VII, en relació amb el pressupost del 88? 1.600 
milions de pessetes, és a dir, el deute públic que vostes plan
tegen ni tan sois cobreix el creixement deIs capítols d'inver
sions en relació amb la diferencia que hi ha entre el Projecte 
de Pressupost 89 i el Projecte de Pressupost 88, ni tan sois 
aixo, quant als seus capítols d'ingressos per altres conceptes, 
vostes han fet un esfo[(;:, un esforc; que també deriva d'una 
simple constatació del comportament de les partides d'ingres
sos dins la realitat de la gestió tributaria d'aquesta Comuni-
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tat Autónoma, incrementen les partides d'ingressos en 4.000 
milions de pessetes. Total, la diferencia d'ingressos en relació 
amb el pressupost 88, que venia gravat també amb un deute 
públic de 2.000 milions, són 6.000 milions de pessetes, dels 
quals 4.000 són millora d'ingressos, 2.000 rnilions deute pú
blic, peró insistesc, com analitzam la vinculació d'aquest deute 
públic amb programes d'inversió, amb programes que incre
mentin la formació bruta de capital fIx, bé sigui a través d'in
versions directes de la Comunitat Autónoma, bé sigui a través 
de transferencies de capital? Com veim, tan sois a nivell 
d'analisi, la correlació existent entre aquest deute públic i els 
programes de des pesa en inversió, si ni tan soIs aquest deute 
públic, tenint en compte que els ingressos han pujat 4.000 
milions de pessetes més, cobreixen l'increment de des pesa pro
ductiva, per dir-ho així? Es fa difícil, Sr. Conseller, es fa 
difícil. 

Nosaltres, en aquest sentít, hem d'anunciar la nostra pos
tura abstencionista davant aquests plantejaments pressupos
taris i, per tant, també la postura abstencionista davant les 
distintes alternatives de devolució per moltes raons que ja 
anirem aclarint i exposant en el transcurs de les distintes in
tervencions, pero full anunciar que fonamentalment la nos
tra objecció i jo diria que la postura que ens impedeix real
ment votar a favor d'aquest Projecte de Pressupost del Govern 
és fonamentalment I'escassa justificació d'aquest deute pú
blic, independentment d'altres defectes d'estructura que hem 
anat exposant, perque les prioritats explicitades a través deIs 
nÚl}1eros, aixo sí que es pot solucionar vi,a esmenes, I'any pas-

- sat varem tenir una experiencia important en aquest sentit 
en el transcurs de la trarnitació pressupostaria del 88 en aquest 
Parlamento pero el que no es pot arreglar són els problemes 
fonamentals de mosofIa, que, pensam nosaltres, podriem que
dar adequadament arranjats amb una devolució al Govern 
simplement i planerament. 

Un altre punt de la llei que ens ocupa, Sr. Forcades, fa 
referéncia a l'articulat. A l'articulat del Projecte de Llei que 
ve del Parlament han desaparagut voluntariament gran quan
titat d'articles i de punts que es varen introduir dins el pres
supost del 88 gracies a es menes pressupostaries que signifi
caven una major dosi de control per part del Parlament en 
relació amb l'execució, en relació amb l'execució pressupos
taria del 1989. Ens preocupa molt, ens preocupa molt que 
el Govern expliciti d'aquesta manera la seva voluntat de de
fugir I'adequat i democratic control pressupostari en I'execu
cio, ens preocupa que esmenes absolutament raonables que 
varen sortir l'any passat per consens de tots els grups poIí
tics, a través d'una feina que es va fer tremendament positi
va tant en Ponencia com en Comissió, que almanco tenim 
la garantía que suscite~ un ampli niveJl d'acord entre els Di
putats i els Grups d'aquesta Cambra, hagin desaparegut del 
projecte del Govern. Ens preocupa que aquesta sigui la pos
tura de partida del Govern i ens preocupa que el Govern ten
gui l'esperan<;a que aquest projecte d'aquest pressupost surti 
d'aquest ParIament així com ha entrat en relació amb la minva 
del control parlamentari. 

En qualsevol cas i també hem de destacar alguns deIs 
aspectes positius del projecte, val dir que hi ha una evident 
millora tecnica en la presentació pressupostaria, una major 
transparencia quant al seu contengut, quant a la implicació, 
encara que la presentació i un altre, tal com li ha dit ja molt 
adequadament el Sr. Alfonso, requeria un esfon;: de presen
tació paralel·la per poder comparar, perque ens ha suposat 

un esfon; suplementari important poder homogene'itzar els 
dos sistemes de presentació, i alguna resistencia hi ha hagut 
per part del Govern per facilitar la feina als parlamentaris 
en aquest sentit, peró en qualsevol cas, Sr. Forcades, li reco
neixem una millora i que, a més d'aixo, d'ara endavant faci
litara i realment possibilitara major control i, sobretot, una 
cosa que em pareix més important, una analisi més econo
mica, una analisi més efectiva de quines són les xifres, qui
nes són les intencions del Govern, és a 00, la presentació fun
cional permet d'alguna manera que la voluntat, les prioritats 
del Govern s'explicitin molt més, i per tant que l'analisi i la 
postura davant aquestes siguin més facils, més senzilles i més 
possible dur-Ies al terreny del debat político 

Nosaltres entenem que encara és possible, mantenim I'es
peran<,:a que és possible la millora del pressupost en el trans
curs de la seva tramitació en aquest Parlament; ens resistim, 
de totes maneres. i no hem trobat una fórmula parlamenta
ria adequada, a votar fIns i tot les graos xifres del pressupost, 
perque no entenem la incardinació d'aquest deute público No
saltres haguéssim volgut presentar una esmena parcial al deute 
públic, reglamentariament no hem trobat la manera d'encai
xar aquesta posició, pero anunciant el nostre vot abstencio
nista, que significa tant una abstenció al pressupost com una 
abstenció a les es menes de devolució, a les es menes de tota
litat, crec que definim adequadament la postura del nostre 
Grup. 

Moltes gracies, Sr. President. 

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

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

Diputat Sr. Miquel Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Aquesta intervenció en principi era per oposar-nos a l'es

mena del PSM-EEM, el que no sé és si hem de parlar de 
l'esmena, com I'any passat, o contar una historia i parla de 
no se que. 

I..:any passat el Sr. Serra del PSM-EEM adduia quinze 
raons per tal de tornar els pressuposts al Govern, enguany 
només tretze, ja n'hem guanyat dues, anam millorant, aixo 
vol dir que ens tenen més confian<;a i, a més, d'aquestes tret
ze n'hi ha moltes que no es sostenen mínimament o són molt 
fluixetes, quasi no tenen gens de pes específic i, a més, en 
I'intervenció del Sr. Serra després no les anomena quasi, es 
dedica a esplicar, jo he entes, com faria les esmenes parcials, 
pero avui és un debat a la totalitat, Sr. Serra, i voste ha par
lat d'ametles. Si parlam d'ametles i jo ara em posas a parlar 
de figues, per allo de complementar, no sé que sortiria. 

Aixo crec que no s'ajusta, ho ha dit el Portaveu del CDS, 
al debat d'avui. Voste ens planteja un repte de 2.500 milions 
de pessetes amb onze prioritats, quan discutim una esmena 
a la totalitat que voste havia explicat que era una motivació 
per tal de tornar-lo al Govern, el que pass a, com deiem abans, 
que aquesta motivació és bastant fluixeta i s'ha estimat par
lar per veure si podien col·locar 2.500 milions de pes se tes 
als seus interessos, els seus interessos, de Grup Polític natu
ralment. 

Bé, o jo no he entes res o aixo no s'ajusta, per m'ha 
donat la raó el Sr. Quetglas i efectivament crec que no s'ajus-
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tao No hem de parlar de Sitjoles, ni de les ametles, ni de 
l'Escola de Turisme, ni de les onze prioritats en aquest mo
ment, l'ajudarem si de cas afer qualque es mena, compti que 
tendrem en compte tot aixo que ha dit, pero no ens hem 
d'equivocar de debat, voste explica les raons o ja les té do
cumentades, i així anirem avan<;ant en aquest sentit, jo m'ajus
taré al debat de l'esmena a la totalitat, als seus tretze punts, 
i també per fer via, perque es tard, procurarem pássar-ne qual
cun per alt perque, a més, ja ho ha explicat suficientment 
el Conse]]er i, a més, molt bé i «in extensu». 

Quant a la primera, voste diu que els deficits de políti
ca social, d'industrialització, etc., etc., no són contemplats de 
forma adequada en aquest Projecte de Llei de Pressupost. 
Jo li die que si mira la classificació funcional, que a posta 
l'han feta, aquesta vegada, l'han feta enguany, voste veura 
que hi ha una partida de normalització lingüística, 63.142.156; 
promoció cultural, 321.310.801; promoclO d'esports, 
478.161.721, no vull lIegir tot el pressupost, pero hi ha de 
protecció de medi ambient ) 88, de gestió de medi natural 
404, industrialització agraria 242, desenvolupament industrial 
303, aixo per anomenar els punts que voste ha esmentat a 
l'esmena, és a dir, aproximadament un 50ll7o del pressupost 
són aquestes partides que esmenta al seu primer apartat per 
dir que no són contemplades de forma adequada, si ho arri
ben a ser, no importa parlar de res més. Sumant els grups 
2, 3 i 4, funcionen, sumen 7.,611 milions de pessetes, i aixo 
és d'un caracter marcadament social. Si suma els Capítols 
V, VI i VII veura que sumen 9.448 milions que aixo té ca
racter economic, pero deis quals els deJ VII i la maitatdel 
VI són per a agricultura i comen;, no indústria, comer~ amb 
un muntant de 2.000 mitions de pessetes, que tenen, com voste 
sap, en agricultura, una gran vessant social, aquests tipus de 
despesa, és a dir, que si ho combinam una mica veurem que 
socialment és més important que economicament, el pres
supost. 

Voste ha criticat programes que no s'aguanten, qualque 
programa de poca consistencia, jo el que li vu]] dir també, 
amb la mateixa cordialitat que voste ha dit abans, és que 
en lloc de dir que no són contemplats de forma adequada 
digui no estan eontemplats en la forma que a nosaltres ens 
agradaria que ho fossin, que és diferent, pero aixo, ja que 
és contemplat i a més amb aquest detall que jo li he dit d'un 
50ll7o del pressupost, entenc que no és un moti u fonamental 
per demanar que es tornin aquests projeetes al Govern. 

Discordan<;a, diu el punt 2, entre els objectius i la reali
tat pressupostaria i la realitat de les distintes partides pressu
postaries. Bé, els pressuposts són per llegir-los, és a dir, re
passi els diversos toms 1, veura que hi ha uns objectius, veunl 
que hi ha un desglossament per programes i sub programes 
amb els diferents costos de cada un, aquest motiu tampoe 
no és un motiu fonamental, no li llevaré l'altre, pero de tret
ze ja només ens en queden dotze. 

El punt 3 diu que continulsme i que el Govern actua 
com una gestoria. Miri, continui'sme, sí i no, el fet rar seria 
que no fos gens continulsta, perque el Govern, que jo sapi
ga, no ha canviat, pero tan continui'sta eom una gestoria, 
no ho éso Com pot ser continulsta, i a més voste ho sap i 
arnés li ha dit el Conseller, si amb un augment del 231l7o 
del pressupost hi ha Conselleries, com Agricultura, que han 
augmentat un 671l7o, Adjunta a Presidencia un 381l7o, Obres 
Públiques un 13,47Il7o. Turisme un 12,72, quan la mitjana de 
I'augment del pressupost és un 23; si aixo és una gestoria 

hi ha per quedar astorats, jo crec que hi ha un tomb fort, 
i aixo s'explica concretament al tom 7 . 

Diu que no existeix una planificació d'inversions. Miri, 
cada Conselleria té explicat -aixo era el motiu quatre- una 
descripció del seu programa, una descripció deIs objectius i 
una descripció d'activitats, arnés, quantifica el programa di
vidit en subprogrames, aixo quasi ja és massa. Aixo no és 
una planificació? Jo diria que sí, el que passa és que tenc 
la sensació que voste confonia la planificació amb la seva 
planificació o amb un .. . jo no el faig tan beneit, no crec que 
el refereixi a un... perque si no, tendria moIt de coratge per 
plantejar produir un motiu fonamental per tornar, perque no 
hi ha un .. . per fer-ho com voste vol. Crec que tampoe no 
és un motiu massa fonamental, no sé quants ens en queden, 
pero en queden pocS. 

El 5e diu que hi ha un desequilibri entre els distints pro
grames d'actuació. Jo crec que els programes, ho hem dit 
a la primera intervenció, són equilibrats, estan equilibrants 
dins un conjunt harmonic, ho ha explicat el Conseller, amb 
uns objeetius definits, de conjunt, cap a un fi comú, eom 
correspon a un equip solidad com ho és el qui governa. Si 
el Govern ha posat arees d'actuaeió practicament nul·les, se
gons el seu parer, ha de ser perque ho ha volgut així, pero 
no per desequilibrar-ho, una altra cosa seria que canviassin 
el que voste diu i lIavors sí que podrien produir un desequi
libri que Ji he dit que de moment no existeix. 

Diu que ens trobam davant un pressupost de despeses 
de funcionament que ha erescut excessivament. Les despeses 
de funCionament, ja s'ha dit i no importa Insistir-hi, el Ca
pítol 1 ha augmentat un i7,03°1o i el Capítol II un 20,35, quan 
la mitjana del pressupost ha augmentat un 23, aixo demos
tra una contenció de despesa corrent,1 ja que parlam d'una 
Administració creixent, que creix cada any, no estabilitzada, 
no és com el pressupost de l'Estat, amb noves incorporacions 
de serveis, activitats noves, com corres pon a una Adminis
tració evolutiva i amb imaginació per fer coses, que és el que 
necessita, com havíem dit abans en la primera intervenció 
meya, com el que necessita el Conseller per poder continuar 
endavant en aquests temes. 

No li he de tornar a explicar l'assumpte de la despesa 
de les 8.176 pessetes de la població de fet, tot aixo que ja 
hem explicat abans, pero sí que podem dir, en resum, que 
aquesta des pesa de personal per habitant és la més baixa d'Es
panya, i ho podem tornar a repetir perque és la més baixa 
d'Espanya, pero no es preocupi, aixo no són miracles, no 
hi ha cap miracle, només és una bona gestió, és un efica<; 
control de despesa com correspon a un Govern de les carac
terístiques del nostre. Per posar un exemple, si voste augmen
tas el doble el capítol de despeses de Capítol 1, encara se
ríem dins la mitjana de la resta de les Comunitats i no ens 
quedaria cap dobler per fer res. Sap que vol dir, aixo? Aixo 
vol dir que l'aigua no es perd només per una retxillera, n'hi 
ha una de molt més grossa que no l'hem anomenada i és 
que, com he dit abans i ja ha vaig dir l'any passat, falten 
transfereneies de doblers per poder estar més igualats, per 
aquest moti u aixo pareix que no interessa, perque no és de
fecte d'aquest Govern i d'aixo pareix que val més no parlar
ne quan és l'únic punt que hauríem de pensar parlar-ne i 
debatre'l ben a fons. 

Quant a la motivació n? 7, aquestes ja són més eurte
tes, diu que quant al Capítol 1 existeix una desproporció en
tre retribucions b~iques, bé, el Conseller ja li ha contestat 

., 
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extraordinariament bé. 
La 8 també li ha contestat, diu que no existeixen meca

nismes de control, jo entenc que aixo són motius per fer qual
que esmena parcial, pero tampoc no és un motiu fonamen
tal per retirar el pressupost i quant a aquest control, crec que 
li acaba de demostrar i li ha dit l'eficacia d'aquest control 
pressupostari de despesa, perque en cas contrari sí que seria 
un miracle fer el que volem fer. 

El 9 diu que no existeix una planificació indicativa que 
ajudi a equilibrar les diferents problematiques, jo ja li he ex
plicat el tema de la planificació, ara jo li puc admetre que 
no li agradi aquesta programació feta, a mi la paraula plani
ficació no m'agrada. i que per tot aixo presenta aquesta es
mena a la totalitat i li podria admetre moltes altres coses so
bre altres arguments i que per aixo no ens votara, el que voste 
vulgui li puc admetre, pero no em digui que no hi ha pro
gramació perque hi ha els toms I-A, I-B, I-C de programa
cions, tot és més que programat. 

Quant al 10, diu que l'activitat economica del Govern 
pretén sereminentment subvencionadora, és ver, hi ha una ac
tivitat del Govern que són subvencions, és així, és veritat, hi 
ha subvencions, hi ha transferencies de CapÍtol VII, que no 
les hem de confondre, que són per inversions, que les feim 
a mitges amb entitats locals o amb empreses, ja s'ha comen
tat, que pugen molt i a posta ha pujat tant el Capítol VII, 
i aixo no són obviament subvencions a pesar de ser transfe
rencies, no les hem de confondre, pero voste també ha d'anar 

_ alerta, voste no m'ha de dir aixo, l'any passat al pressupost 
diu que les de l'Administració General de l'Estat voste veuria 
bé que un 25070 anas als Ajuntaments, un 25% a les Comu
nitats i un 50% a l'Administració General. Tan autonomista 
com és i si tenim en compte que aixo és com Estat petitó, 
per dir-ho de qualque manera, si hem d'extrapolar cap a baix 
el pressupost de l'Estat amb les seves idees vol dir que voste 
voldria que el 50% de transferencies se n'anassin a altres ens, 
vol dir que si ho vaig entendre bé, voste seria partidari d'aug
mentar fins i tot el Capítol VII i aleshores no aniria a 2.033 
milions, aniria a 10.136, tant de bo que nosaltres no ho feim, 
pero jo li don l'enorabona per la seva coherencia, com que 
em diu que sí, efectivament és així, si voste pensa així nos al
tres no hi pode m pensar, no ho pode m admetre i cregui'm, 
jo crec que estam bé així com ara estam, no ho espatllem. 

La 11 ja s'ha contestat, marca una actuació conjunta de 
tot el Govern, ja s'ha contestat. la 12, sobren alguns alts ca
rrecs i pensen que s'hauria de reduir el capítol de des peses 
diverses. Si volem una administració més efica~ tal vegada 
n'hi hauria d'haver més d'alts carrecs, no ho sabem, hem de 
tenir una millor administració, ara, per altra banda, el capí
tal de despeses 4iverses és el subconcepte 22.609, són 
73.820.050 pessetes. Voste creu que un capitol de despeses 
diverses és suficientment important com per ser motiu fona
mental per tornar els pressuposts al Govern? Voste pensa que 
una despesa d'un 0,364%, 0,364% és suficient per es mentar
la dins una esmena a la totalitat, per discutir-la i tornar els 
pressuposts al Govern? Sobre aquest punt no farem més co
mentaris perque no val la pena, si ho pensam una mica veu
rem que no val la pena, vull dir que no és un motiu fona
mental per tornar els pressuposts al Govern. 

La 13 diu «creim erroni promoure qualsevol tipus de pen
sió o d'assignació a persones que hagin ocupats alts carrecs 
poIítics de la CAIB», o sigui de la Comunitat Autonoma. 
Jo no puc estar d'acord amb voste, pero tanmateix aquí no 

el podre convencer, pero no el toquin a aquest apartat, jo 
crec que no importa tocar-lo perque tampoc no han de per
dre l'esperanca de poder governar aquest país nostre qual
que dia, l'esperanca no s'ha de perdremaii parlant d'espe_ 
ranca i per acabar jo li vuIl donar l'enhorabona per la seva 
premonició de l'any passat quan va dir -i és al Diari de 
Sessions- (<valgui aquest debat per intentar que el Govern 
com a esperan~a, millori» i va tenir raó, el Govern ha miIIo~ 
rat substancialment aquest pressupost d'enguany, va tenir raó, 
aquesta vegada va tenir raó, pero amb aquesta es mena, amb 
aquestes motivacions per a I'esmena voste ha pegat un poe 
amb la ma~a massa grossa i no estava excessivament docu
mentat i hem d'anar alerta, perque quan la co~a es pega gros
sa es poden rompre la cama, pero de totes formes, ja li ha 
die, Ji donam la raó pel que va dir l'any passat i al mateix 
temps creim que aquesta vegada no en té i a posta no dona
rem suport a la seva esmena a la totalitat. 

Mol tes gracies. 

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

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí; gracies, Sr. President. 
Sere molt breu. Dues repliques molt puntuals al CDS. 

Sr. Quetglas, no és antireglamentaria aquesta manera de plan
tejar els problemes i li diré per que, no ho és perque aixo 
no és una es mena alternativa ni de prop fer-hi, el que passa 
és que com que en el projecte del Govern nosaltres, com vos
te, perque voste ho ha dit també, no estam en absolut d'acord 
amb el que s'utiJitza el deute públic i amb els projectes d'in
versions del Capítol VI i del Capítol VII com a conseqüen
cia del que li he dit abans, ens hem plantejat amb tot rigor 
una fórmula que realment no s'havia utiJitzat mai en aquest 
Parlament, aixo és clar, i per tant ha sorpres una mica al 
Sr. ConselIer, al Sr. Capó, que duien el discurs escrit sobre 
13 motius presentats reglamentariament al registre i, jo ha 
comprene, els ha sorpres, pero el que nosaltres hem fet aquí 
és una especie d'oferta, de dir el nostre Grup fins i tot que
da descol·locat amb la seva esmena a la totalitat si aquí s'en
tén que el deute public s'ha d'augmentar amb aquests 2.500 
milions de pessetes per a aquests 11 objectius concretats i 
quantificats. 

Es una manera de plantejar els pressuposts, és una ma
nera de fer la política, pero és que estam una mica cansats, 
i jo crec que el Sr. Quetglas ha comprendra, perque nos al
tres duim sis anys d'Oposició en aquest Parlament, peque 
cada debat del pressupost més o menys pot anar cap al que 
el Sr. Capó deia d'haver d'aguantar certes coses -són les so
meres que tiren les coces d'aquesta manera que ha dit voste, 
Sr. Capó-, aleshores el que venc a dir és que hem d'aguan
tar precisament un debat en un lIenguatge amb que no ens 
enteníem i enguany hem dit, no senyor, els feim un repte i 
si anam pel camí de I'enteniment nosaltres deixam avui la 
nostra esmena de totalitat i ens sumam críticament a un pres
supost del 89, pero que contemplaria 2.500 milions de deute 
púbJic quantificats en bons objectius. Reglamentari ho és per
fectament, perque s'hagués pogut votar dins les xifres glo
bals si cap Grup no s'hagués oposat a la votació d'aquestes 
circumstancies, valgui l'explicació afectuosa que Ji he volgut 

fer i al mateix temps en el sentit que nosaltres, per tant, hem 
tengut 13 punts escrits amb un caracter bastant ampli de crí-
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tica, que el Sr. Godino, el Sr. Secretari Primer ha lIegit, més 
la política d'inversions i de deute públic i per tant de Capí
tols VI i VII que criticam i per tant hem presentat una alter
nativa global. 

Al Sr. Capó, a part del tema de les so meres, no li vull 
contestar ni lúdicament ni massa seriosament. Voste m'ha 
entes molt be. I'esmena a la totalitat no s'ha explica! massa 
perque crec que I'ha lIegida el Sr. Secretari Primer i qui la 
vol entendre la pot entendre, i voste I'ha entes a perque en sap, 
en sap, peró no ridiculilzi coses, perqué ho sap basLanL bé, 
i sobre la frase de la gestoria li voldria dir una cosa, certes 
Conselleríes actuen com una gestoría, el que passa és que 
tenen més doblers que les gestories, aixo també és ver. 

EL SR . PRESIDENT: 
Acabat el debat de l'esmena, passam a debatre l'esmena 

a la totalitat registrada amb el n~ 2176/88 presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per defensar-Ia té la pa
raula el Diputat Sr. Josep Alfonso i Villanueva. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. Presiden, Sres. ¡Srs. Diputats. 
Duim una esmena a la totalitat perque, i aquesta vega

da va seriosament, senyors del Govern, no per obligació de 
l'Oposició, sinó perque són els pressuposts políticament pit
jors que hem vist en aquesta Comunitat Autónoma, llevat 
del 83. 

Cap on va, la Comunitat Autónoma? Quin projecte eéo
nomic té el Govern conservador,' d'aquestes illes? Com i amb 
quins objectius gasta els doblers públics, els doblers de tots 
els contribuents, aquest Govern que presideix el Molt Hono
rable Sr. Gabriel Cañellas? Són tres preguntes claus a l'hora 
d'estudiar i plantejar pressuposts, tres preguntes que a pesar 
de la bona voluntat i del caramull de folis que vostes ens 
han presentat, no s'han contestat en el pressupost que ens 
plante gen per a la seva aprovació. 20.000 milions de pesse
tes, per que? Per que són? 

Hem intentat, amb la millor de les intencions, estudiar 
les Memóries, programes, subprogrames, etc., etc., etc., una 
explicació racional, logica, deis objectius del Govern conser
vador enfrontat als problemes que tenen avui els ciutadans 
d'aquestes i/les i a les previsions que de cara a un futur ens 
pot oferir parlar de crisi turística, de la quasi segura crisi 
de la construcció. No hem trobat res més, i ho deim amb 
tristor, no hem trobat res més que immobilisme, no hem tro
bat res més que el que cada any ens ve presentant el Govern 
que presideix el Sr. Cañellas. 

Per a vostes, el món cultural, economic, social, no es 
mou. Es manté aturadet, aquí no pass a res mai, i el futur, 
jo em deman si per a aquest Govern existeix un futur, en 
el sentit més ampli del terme, lógicament, per a vostes aquest 
futur sera igual que el present. Aixó, senyors del Govern, és 
una lectura profunda, finalista del pressupost, no una lectu
ra per partides, és una lectura que no varia en absolut, enca
ra que varia la presentació; una lectura trista, perque els vells 
problemes culturals. socials. económics continuen igual. una 
lectura desesperan<;:adora, perque e1s problemes que es veuen 
a l'horitzó es van acostant sense que des del Govern s'intenti 
posar remeL 

La Memória que ens ha presentat mOSLra un panorama 
europeu i espanyol amb un cert optimisme, amb problemes, 
en que l'atur va disminulnt, en que la inflació es controla 

encara que amb rebrots preocupants, amb un increment de 
les exportacions, en una paraula, que l'econornia espanyola 
es va recuperant lentament, pero es va recuperant. ~econo
mia de les IlIes es troba en una situació de bona salut, no 
hi ha cap dubte, encara que ja comen<;:a a tenir un constipa
det, comenc;a afer etxems, per un 1I0c que avui se n'ha par
lat, pero que no se'n parlava maL 

~econornia d'aquestes illes no pateix avui pel turisme, 
comenc;a a ser perillosa per a la construcció, en el mateix 
informe ho expliquen encara que amb dades no molt fia
bles, d'un trimestre, pero dades que en definitiva són molt 
simptomatiques. Es pot preveure, perque arnés tots els indi
cadors ho preveuen, que l'any 1990, aproximadament el pri
mer trimestre, es produira una crisi de la construcció, una 
crisi si no hi posen remei, i si, a més, s'afegeix que el turis
me, que históricament ha actuat de motor, té una aturada, 
i la tendencia també ho és, els problemes poden ser molt 
greus. 1 davant uns fets així, que es dedueixen del que vostes 
mateixos ens diuen, 'perque aixo ho diuen practicament els 
estudis, que fan, 'vostes? 

Cree que seria exageral dir que no fan res, peró no és 
tal exageració, les mesures no van encarninades a resoldre 
aquests problemes. Fa molt pocs dies aquí es va debatre i 
es va plantejar un pla de reconversió turística que precisa
ment duria com a conseqüencia una reactivació de la cons
trucció, i vostes parlaven d'un Pla Júpiter o no sé que ti diuen 
d'inversions altra vegada en carreteres. 

El pressupost, en definitiva, és una successió de projec
tes avalats per uns objectius que-ja he dit qué eren fant~sio
sos, pero que tenen molt poc a veure amb la realitat. Pero 
hi ha molt més, tenim més problemes anteriors i ens hau
ríem de demanar com executa els pressuposts aquest Govern 
conservador i la definició és clara, el Govern d'AP-PL i UM 
executa els pressuposts d'una forma absolutament inoperant, 
és incapac; de complir mínimament, segons les seves matei
xes dades, les previsions d'inversió deis pressuposts que 
s'aproven. 

Nivell d'execució dia 2 de novembre, el 38,5010 en inver
sió, fase D, contret nivell de transferencies de capital, 33,92%; 
baix, no solament molt baix, sinó impresentable. 1 crec que 
és perdre el temps entrar a la discusió, que és el que plante
gen sempre, del concepte d'execució; és perdre el temps, per
que és una discussió absolutament esteril, el cert és que els 
ciutadans no perceben aquesta inversió, perque no es fa. Vos
tes creuen, qualsevol Diputat creu que un ciutada es creu que 
una carretera s'ha fet perque el Conseller dia 30 la firmi? 
eexecució de cara al ciutada és quan les coses s'han fet, no 
quan els Consellers firmen els projectes, a posta el contret, 
la darrera fase de l'execució del pressupost, és el que en~ in-
dica l'estat d'execució, i aquest és impresentable. . 

Pero encara hi ha una demostració més evident i que 
és un tema greu, molt greu. Vostes varen incorporar, l'any 
1988, 5.609 milions, un 29,38% del pressupost del 87, do
blers que no s'havien executat, demostració evident que no 
s'executa, i doblers que aplicats així com els aplicaren, de
mostra una gravetat molt grossa, perque desvirtua el que acor
da aquest Parlament, i els posaré una serie d'exemples. El 
Parlament acorda una reducció de Capítol 1 de 200 mílions, 
vos tes n'hi apliquen 100 milions; el Parlament acorda una 
reducció de 98 mílions en Capítols II, vostes n'hi apliquen 
227. Cree que el tema és suficientment greu per dir que el 
Govern posa en marxa, mitjan<;:ant el no executat l'any ante-
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rior, un nou pressupost que fuig de l'aprovació i del control 
del Parlament i aixa és molt seriós. I encara els voldria per
donar, essent aixo molt greu, si tengués l'explicació que s'in
corporen aquelles partides no executades l'any anterior, pero 
partida a partida, pero tampoc no és aixi i els ho explicaré. 
El pressupost de Presidencia de I'any 87, no és un pressu
post d'inver ió, es va executar practicament tol, perÚ l'any 
88 l hi han passat d'incorpol'acions 307 milions de pessete , 
el 155070, i les despeses corrents a Presidencia per incorpora
cion • de peses de apílol ll, un pressupost no nou, quatre 
vegades nou, ha incremental en un 400%. D'aixó cre que 
hi ha poc més a dir. 

El pressupost, senyors del Govern, vostes no l'executen 
en la mesura que pertoca, no I'executen en benefici deis tre
balladors d'aquesta Comunitat Autónoma, deis ciutadans 
d'aquesta Comunitat Autonoma i en conseqüf:llcia, amb les 
modificacions que fan, vostes consideren la Llei de Pressu
posts una cosa com un benefici d'inventari. Aixó bastaria 
per demanar que es tomi el pressupost i es prenguin totes 
les mesures perque aquesta situació no es pugui repetir, pero 
encara hi ha molt més. 

Farem un repas curt, no importa allargar molt, al que 
ens presenten de pressupost en grans xifres, tampoc no en
trarem en petites partid es, perque si no s'aproven, com és pre
visible després de les manifestacions que hi ha hagut aquí, 
les es menes a totalitat, tendrem ocasió de debatre extensa
ment gran quantitat d'esmenes que intentarem, sabem que. 
no ho aconseguirem, pero intentarem que canvlin la fesomia 
del pressupost. . 

~increment de despeses de personal 17,03, increment de 
des peses corrents, 20,35070. Jo vull recordar les paraules del 
President del Debat d'lnvestidura, «I'objectiu base és la con
tenció de la despesa corrent»; aquestes paraules són, com deia 
fa vuit dies el nostre Portaveu, el Sr. Triay, paraules lIeugeres 
que se'n du el vent. Les despeses de personal, les despeses 
corrents improductives són les que vos tes incrementen cons
tantment, quasi el 100070 en tres anys, sense increment de com
petencies, sense increment de serveis públics, sense que el ciu
tada tengui una majar activitat. Ido, per que s'incrementen 
aquestes des peses corrents? Amb quina justificació s'incre
menten aquestes des peses corrents? N'hi ha molt poques, 
quan els serveis al ciutada no s'incrementen en la mateixa 
mesura. 1 quin temps pot durar aquest procés? Si féssim 
l'exercici d'imaginació de funcionar com han funcionat fins 
ara, esperem que no sigui així, en tres anys la burocracia atu
raria l'activitat inversora del pressupost. 

Han augmentat 700 persones en cinc anys, no és una 
broma, és quasi el 40070 de les plantilles i vull demanar a 
qualsevol ciutada d'aquesta Comunitat Autónoma l'increment 
deIs serveis que éls han donat. No vull dir cap, seria molt. 
1 no val, com segurament argumentaran, que el pes específic 
es manté, no; valdria si hi hagués increment de competen
cies, valdria si hi hagués increment de serveis públics, no val 
quan tot aixo no passa, l'increment de les des peses corrents, 
les des peses generals improductives, i no som fetitxistes en 
contra sempre que donin serveis públics i tampoc no és ac
ceptable i sobretot enguany que apliquin a Serveis de Benes
tar Social o a Serveis Economics, I'any que ve els analitza
rem a fons perque hi haura motius comparatius. 

1 si tornam al que indica la política del Govern, que 
són les transferencies, i par! de transferencies corrents i de 
transferencies de capital, perque per a aquest Govern practi-

camenl són el mateix, els indicadors 56n també molt simp
tomi:\tics del <;eu tipus d'actuació. En inver ions. 'ha dit ja, 
un increment de 622 núlions; de vegades s'han de donar les 
xifres absolules perque no basten només els increments, en 
percentatge el 10 43. En transferencies correntS, un incremem 
de 226 milions, el 540"/0; en transferencies de capital un in
crement de 1.017 milions, el 100%; un augment en subven
cions de tipus correnl i de capital de 1.243 milions, un aug
ment d'invcrsió, 622 milions, la qual cosa vol djr que la seva 
actuació, l'acluació del Govem que justjfica les despeses de 
personal i les des peses corrents, disminueix proporcionalment 
molt, fins al punt que podríem dir que l'increment de Capí
tol 1, Capítol 1I i transferencies i despeses corrents es menja 
el 900/0 del deute públic que ens proposen. 

Si entram al que es dediquen les inversions, seria posar 
una cassette i dir el mateix que fa quatre anys. Carreteres, 
Obres Públiques i tanta sort que han reconegut Obres Hi
drauliques, el fracas de la seva política anterior, i han anat 
a les propostes que aquí se'ls feien I'any 87, un poquet menys 
del que toca, perque la darrera passa de la creació de I'em
presa de manteniment i gestió de depuradores o de tracta
ment d'aigües residuals no la plantegen, pero sí la política, 
supos que han copiat de Catalunya, perque no diran mai que 
aquí els ho va dir el Partit Socialista, i res més. 

En política económica general? Subvencions, 800 milions 
de subvencions a empreses entre interessos i tal. Activitat pro
pia? .Cap, ni empresa de promoció aprovada, res; activitat 
propia del Govern cada vegada més aturada. Resta d'inver
sions, petites picadetes d'agulla que no van a resoldre, com 
deia molt bé el Sr. Serra, cap deIs problemes socials i cultu
rals de la Comunitat Autonoma. Problemes de futur? No n'hi 
ha de futur, no el preveuen, no estudien aquest futur, pareix 
que políticament els convé anar dia a dia i no caminar cap 
endavant, un panorama descoratjador, senyors del Govem, 
i no es pot exposar molta cosa més quan no hi ha pla de 
desenvoJupamenl regional aprovat per aquest Parlament, no 
hi ha, l'acLÍvitat inversora en infrastructures no es fa d'acord 
amb un pla que han de dur en aquest Parlament, no hi ha 
pla de carreteres, vostes no planifiquen i si no planifiquen 
l'avui, com poden planificar el dema? 

Com que m'han ences el Ilum, Sr. President, intentaré 
acun;ar. He fet una analisi per Conselleries, com poden su
posar, peró es pot resumir bastant aquesta analisi. Al sector 
més important, Turisme, es dedica, increments de des peses 
corrents, un 47070, i no hi ha els inspectors ni hi ha I'activitat 
inspectora, els inspectors són a un altre lloc, encara no sa
bem per que, pero diuen que són a un altre lloc, i dic que 
no hi ha els inspectors perque suposam que es mouran i die
tes, despeses, etc., en tendran, i aquí no hi són o no són con
templats, es curiós. A Cultura les despeses personals les ha 
tengut en compte i ha reduit el 9070, poquet, no ha augmen
tat plantilla, per tant no augmenta la despesa de personal, 
pero ha compensa tot d'una, tot d'una queda compensat per 
un increment espectacular en la despesa corrent. En Cultu
ra, l'esport, que aquí n'han parlat, em volen dir quins plans 
tenen per a l'esport escolar? Bm valen dir quins plans tenen 
de cara a les olimpíades del 92 per a I'esport d'elite? 29 mi
lions de pessetes. Es una oportunitat, una més detantes, 
perduda. 

Som conscient, Sr. ConseUer d'Economia, deIs enormes 
esfore,os que voste fa per racionalitzar I'administració de la 
Comunitat Autónoma, li hem dit abans i li ho repetim, aixó 
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és impossible, la racionalitat ve quan un Govern és coherent, 
fa una pinya, és compacte; qua n un Govern neix d'un equili
bri de teresetes, de pactes entre una serie de partits que cada 
un cerca la seva quota de poder, com s'ha demostrat, no s'ha 
fet ni un sol canvi de distribució de poder, ni un en sis anys, 
aixo és realment inútil. S'informatitzara, gastaran 1.000 mi
lions més a més deIs 1.000 que ja han gastat i continuara 
havent-hi les disfuncions que hi ha en aquest moment. 

D'Agricultura, al germa petit, al pressupost li han posat 
uns pantalons molt grossos, pero el germa petit no creix i 
no pot créixer perque els problemes no són de subvencionar, 
el problema és d'actuar, és d'actuar enfront de la disminució 
constant del cultiu de la tena, tenir en compte les directrius 
de la Comunitat Economica Europea, envestir el problema 
de tenencia, i tot aixo no hi és ni ho fan, és impossible que 
el germa petit creixi per molt que el Sr. President ens ho 
digués. 

Aniré acabant, perque la de Sanitat és una política de 
subvencionetes, unes normals, la gran nomina, que vénen de 
rEstat, sense aplicació de la Llei d'Accció Social, en definiti
va sense actuació. Comen; i Indústria és molt coherent, cada 
any fa el mateix, pro posa subvencions a les empreses i aquí 
s'ha acabat; promoció industrial, res. 

Com veuen, Srs. Diputats, és un pressupost, aquest del 
1989, amb una presentació distinta, pero amb la mateixa po
lítica, que és I'important, la política que és millor fer poc 
i facil, que el millor és tancar els ulls als problemes que s'acos
ten, ja que actuar pot crear impopularitat, pot provocar pro
blemes. Un pressupost, en suma, que no aborda els proble
mes socials, culturals, economics i d'infrastructures i que, 
atacant els organitzatius, ataca un impossible; un pressupost 
així és un pressupost inoperant i en la nostra opinió mort 
per a les necessitats deIs ciutadans d'aquestes illes, és un pres
su post que en la nostra opinió, senyors del CDS també, 
aquesta Cambra hauria de tornar al Govern. 

Moltes gracies. 

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

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

Sr. President. 
Sr. AJfonso, de Conseller a Diputat, em cregui, «it's not 

personal it's bussines», s'ha d'estudiar més, s'hi han de po
sar més colzes, per a mi ha estat el pitjor que he sentit avui 
horabaixa, des del primer fins al daner, en tots els sentits, 
amb estimació, no és personal. eh?, voste escolti cintes, vos
te escolti el que ha dit, jo li dic que vos te ha fet un discurs 
fúnebre sense altura política, quina pena que no hi hagi 
Obiols aquí, Déu meu, faríem patria, Déu meu! 

Sr. AJfonso, nosaltres executam a pesar de vosU:s, a pe
sar de la seva responsabilitat de ficar gols, nosaltres no em 
ficat mai cap gol ni hem intentat ficar cap gol a ]'Adminis
tració Central, hem actuat en defensa deIs interessos, hem 
posat plets, hem discutit, ens hem defensat; davant el poble 
els seus arguments, ja ho diuen, ho diuen els llibres, els ar
guments d'una certa esquerra són difícils de rebatre, són més 
facils demostrar els de la dreta, dir per exemple, que una cosa 
aprovada dia Ir. de gener, si no s'ha pagat dia 31 no s'ha 
executat, voste ha dit aixo amb altres paraules, aixo és in
versemblant i ens hem de posar d'acord , i jo el ret a voste 

perque l'any que ve diguem públicament davant la televisió, 
davant el Parlament, anem a veure, el pressupost és de cent, 
quan hem d'estar en R, quan he d'estar en A, quan hem d'es
tar en C, etc., etc., i voste ha ignorat o ignora concretament, 
que en l'execució del fons, durant tot l'any ha repetit, ha re
petit, ha repetit, que, a més, el Govern ha hagut de reformar 
la legislació perque les comunitats socialistes no apareix al 
fons, nos al tres, l'any 85, quan érem una Comunitat petita, 
una Comunitat que estavem pendents de les transferencies, 
ara executam a un nivell de decimes per sobre la mitjana de 
tot l'Estat Espanyol i a pesar d'aixo vostes insisteixen i vos
tes dieun que, per exemple, no hi ha política de Govern. Bé, 
els senyors que han intervengut han donat idees, han fet pro
postes, ha parlat de política de cojuntura, de política d'es
tructura, jo no he sentit res positiu de voste, no em pareix 
parlamentariament molt habil entre persones ja conegudes 
dir que el Sr. Quetglas ha dit, perque ha dit el mateix que 
jo; no, el Sr. Quetglas ha dit coses diferents, a posta li he 
de dir que m'ha paregut que no ho ha estudiat, o no ho sé, 
no ho sé. 

Nosaltres hem fet un pressupost pensant en l'home, pen
sant en la societat i jo sé que els únics arguments que puc 
enfront de voste, que és un brillant economista, que és una 
persona que fa molt de temps que és aquí, és d'anar per fei
na, el que deia qua1cú l'altre di a, jo sé que perque la societat 
m'entengui, som una persona de dretes, una persona que si 
parlo de Nietzche, vostés diran si parla de Nietzche és un fei
xista, perque Nietzche ... eh?, ara si parlo per exemple, no ho 
sé, de. .. , etc., etc., sé que tenen un estefeotip, i jo dic en aquest o 
moment que nosaltres creim en la societat i en unes dades 
que s'han exposat aquí, unes dades que té tothom i és que 
és un fet que la nostra Comunitat per habitant de dret, per 
habitant de fet, administra millor que les altres Comunitats, 
inverteix més, no va a un nivell d'execució més baix; jo, tal 
com voste va ' dir ahir, I'any passat -diu- ens veurem a la 
liquidació, i ens veurem a la liquidació. 1 jo he defensat la 
liquidació del 85, que no era tema meu, amb la cara ben 
alta i les recomanacions, les recomanacions de la Ponencia 
i deIs tecnics, deIs nostres, deIs seus, deIs del PSM-EEM, tots, 
han fet unes recomanacions acceptables d'una Comunitat que 
administrava quan no tenia la Llei de Funció Pública, etc., 
etc., i voste, amb la seva habilitat parlamentaria, ha reprovat 
com reprova els pressuposts de la Comunitat, i em parla 
d'unes incorporacions. 

Sr. Alfonso, tenim un sistema d'entrar dins l'Autonomia 
tard, malament, vigilats, i aquesta Comunitat, a pesar de vos
tes, anava executant els pressuposts com podia i efectivament 
es duia un retard, es duia un retard i hi ha hagut unes incor
poracions, hi ha hagut unes incorporacions d'un any que el ,. 
pressupost va ser aprovat el mes d'abril o el mes de maig, 
que hi va haver eleccions, que practicament ens varem tro
bar amb mig any i al final que várem fer? Varem incorporar 
ortodoxament, tal com diu la Llei de Finances, tal com diu 
una Llei de Finances feta per un Govern minoritari, perque 
en aquesta Comunitat, per bé o per mal, no hi ha hagut mai 
un Govern majoritari que hagi pogut fer una llei que pugui 
comparar-se amb les altres. I..:altre dia un company seu duia 
un llibret vermell on hi havia les L1eis de Finances de totes 
les Comunitats, jo voldria que eomparassin l'altruisme amb 
que s'han fet les Lleis de Finances a altfes Comunitats amb 
la nostra Llei de Finances i die en aquest moment que no
saltres hem incorporat aquestes, naturalment que les hem in-
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corporat, la maquina administrativa era en marxa amb plu
rianuals, amb fons, ete., ete., i s'havia d' ineorporar, pero bo 
hem incorporat molt bé, ens vemem a la liquidació i ens veu
rem si és necessari davant el 'Iribunal de omptes, que el 
desitjo, i aquestes incorporacioos, Sr. Alfon o, voste sap que 
hi ha incorporaeions per generació d'ingressos, voste 110 sap, 
no ha dit, no val ara, no val, voste no ap que el Govern 
de Madrid va enviant fons nostres quan li pareix bé, i aquests 
fons s'han de generar i voste, naturalment, tOl el que pareix 
de més són incorporacions, com quan parla amb la genl, mo
difieacions de eredit, qualsevol cosa per a voste, ón I ran fe
reneie , no esta bé, jo comprenc que aquest argument real
ment són difícils davant el poble, tenen tresoreria, no gasten, 
pero naturalment tenim la tresoreria que hem de tenir i te
nim una tresoreria ajustada i administrada, bé, dones ens hau
rem de deciear a través d'aquests Srs. Diputats, a parlar al 
poble i intenter perdre més temps a convén<;:er la gent. 

Dir que el mes de novembre, perque el nivell O del Ca
pítol VI d'Obres Públiques, que aquesta dada no la record, 
vol dir que els ordinadors funcionen cada dia i es van mo
vent, jo el que record és que aquesta mateixa can<;:ó la varem 
tenir l'any passat i unes dades menys favorables que aquestes 
es varen convertLr a final d'any, no dia 30, no día 30, perque 
naturahnem I'any acaba dia 30, e varen convertir, sí no, ha 
diré de memoria, el nivell va arribar al 67 0/0 i el pagat 
mé d'adjudical va arribar al 91070 per tam dir quc enguany 
la Comunitat, que ja s'hagut d'enfrontar a un pre upoSt de 
20.000 milion de p . seles, de manera que ja tenim I expe
riencia de pOder admini lrar, per les dades que tenjm, a mi 
em preocupa el tancamen t, jo cree que de del punt de vista 
de lecnica presSUpOStllria, cm fa la impres ió que vaig mas a 
ll an~at, de manera que ens veurem a la liquidació, i j li en
viaré cada mes, cada més, fins i tal dia 30, perque vos tes 
puguin dir a la gem tot el que diuen de «lo devengado y 
lo cobrado» el enviaré el pres UpOSl. 

Ara bé aoem aJs pres upo ts, a aquesla falta d políti
ca. l:agricultura, jo ere' que rcalment hem viSl ben ciar que 
volem sostenir aquest reixement, hem parlat també del lu
risme, bé, és que vo. tes n aecepten res, he dit de la inna
ció, quan he dit de la inflació he dit una veritat que l'ha 
desconcertat perque no pareixia que parlava bé d'una cosa, 
sí, la inversió és un tema que no és meu, que ho fa el 00-
vern Central, que !luita i aixo m'afavoreix, pero també ha 
de reeoneixer que tal com va passar l'any 74, el tema del tu
risme és un tema que és una font de riquesa, el tema de la 
construcció, el tema de la indústria i el tema de l'agricultura 
els volem equilibrar. Parlam d'un creixement sostengut, te
nim unes dades, volem estar entre els tres o quatre primers, 
volem evitar la despoblació en agricultura, fer crear la ren
da, etc., etc., i d'aqui anam a un ' pre tipO IS. He parla! d'ull 
pla triennal i jo, la verilal, quan d'aquesl pla leienna! pa al 
pla anual jo veig una congruencia, una congruencia que. per 
cert el darrer que rn'esperava amb un pres upost modests 
que rca lment fin a ui s'havien discutit empre per capÍLols, 
per cccion , e tic con ten! que el debat pressuposlari s'elevi 
creia que aqui d ins i per aUa rora, a mé d'aqueslS quatre 
dllcul de regla de lre no n'havia sentil mai, creia que havia 
compl it la lIei, erec que I'he complida i havia presentar do
cumentació ta l com m'anava fent unes taules d'equivaleneies. 

Bé, aque l objectius polities, que els millorarem, aquest 
pla triennal, aque t any del 89 els proposam i parlant de sis
temes i plans educatius que recu!lla preparació de les trans-

ferencies, ('ordenació de ('en cnyan~a, de la llengua i cultura 
catalana, jo ho tenc aqltí, en el programa, dios la funció 4. 
«Producción de bienes públicos de carácter social» Educa_ 
ció, Ensenyanc;:a, ... i plans educatius, en 245 rnilions de pes
setes, que a voste li pareixeran poe, pero que jo tenc notes, 
que campar el pressupost de Cultura de Balears amb el de 
Catalunya i al «per capita» anam millor que Catalunya, per
que manejam poques xi fres , i jo no seria just en aquest mo
ment, que dins una !luita de distribució de prioritats jo m'en
frontas amb la Consellera de Cultura dient aixo, perque és 
el mateix que s'ha dit abans de Presidencia, quan les xifres 
són tan petites, les proporcions no valen; si una Conselleria 
és el 2,43, dones no val, és com el tema del PIB, que ha 
passat amb el PIB, per que puja més aquesta Comunitat? 
Que tenia un PIB tan baix que qual~evol modificació li fa 
un percentatge més elevat. Aleshores tenim 245 milions per 
a reeiclatge de programes de pla d'adults cree que I'objectiu 
és noble, hi ha unes activitats, cree que s'han de complir i 
es poden controlar. 

Per descomptat, si hi hagués reciprocitat no es podria 
parlar. Promoció cultural en els aspectes d'arts plastiques, dra
matiques i !liure; dones aquí hi ha programa cultural per a 
aquest any entre 121 milions, que !liga amb el pla triennal, 
que !liga amb la política que he descrit, que a més a nosal
tres ens interessa moltíssim, que promociona, divulga i fo
menta en tots els ambits i tots els nivells de manifestacions 
culturals. Tenim normalització lingüística i parlo de la cultu
ra i he comen¡;:at per la cultura perque cree que la cultura 

·és el tema més important, perque sense cultura no serem per
sones i si no som persones no serem independents. Norma
litzaeió lingüistiea, quant a la utilització oficial de l'idioma 
i la divulgació de la !lengua catalana, el Sr. President de la 
Comissió d'Economia i Hisenda, dones tenim el 4.30 protec
ció del patrimoni, que assignam a una partida modesta, 405 
milions de pessetes per a preservació i millora del patrimoni 
moble i immoble, així com del patrimoni arqueologic, que 
és que no feim res, que aixo se'n va en sous, i aixo és per 
a enguany. Promoció de l'esport a través d'associacions de 
l'escola i de la medicina esportiva, així com la millora i crea
ció d'instal·lacions, són objectius que !liguen amb aque!les 
lÍnies direetrius que he descrit abans, hi ha un punt debil 
que era poc explicitat, hi ha un programa de prom oció es
portiva que parla de promoeió d'esport escolar, associacio
nisme esportiu i gestió d'instaJ·lacions, que vostes poden veure 
quines aetivitats són. Assisteneia hospitalaria a través de la 
gestió correcta, aquí estic segur que hi pensava, pero ningú 
no n'ha parlat, ha estat una opció que s'ha pres anant cap 
a un camí que no tenim cost efeetiu per pagar-lo i aleshores, 
sl,lposant que realment d'aixo treurem qualque contrapartida 
economica, pero que hi ha 507 milions de pessetes per a mi
llora i ampliació de I'Hospitat Joan Mareh . que pagarem amb 
els nostres doblers, sense cost ereetiu, per poder demostrar 
que el poc que tenim ho administram millor, no perque els 
altres ho facin malament, sinó perque el principi de I'auto
govern, el principi de la Constitució és que la despesa s'apro
ximi al !loe on es realitzi per poder ser controlat, a posta 
ho volem demostrar. 

Centres Assistencials, promoció i ajudes socials, bé, aquí 
hi ha un total de 1.672 milions de pessetes, assisteneia a 
col·lectius, infancia, vells, neeessitats, quan mirem possible
ment programa per programa podrem veure en segons quins 
casos que jo ho he reconegut a qualque Diputat que ha in-
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tervengut, que qualcun ha anat a menys, les coses han de 
ser aixi, i a través de les xifres no hi haunl problema, pero 
aquí hi ha aquesta inversió, aquí hi ha aquest programa, aquí 
hi ha aquestes activitats. 

Atenció a centres comarcals, el programa 4.122 amb un 
objectiu, amb una activitat. Promoció de la salut, hi ha 287 
milions, campanyes de vacunació, epidemies, ete., etc. Pro
moció de l'habitatge, i tot el tema de promoció de vivenda, 
que és el cas que a qualcú li pot pareixer que ha de ser més, 
pero que anam vorejant, anam tapant, intentam arribar a 
tots els temes. Anem per exemple al tema de planificació i 
construcció d'infrastructura i carreteres, aquí els socialistes 
catalans sempre es queixen que la Generalitat fa poques ca
rreteres, jo cree que aquí feim menys carreteres i donant a 
carrete res la visió social primera i després de creació de ri
quesa que té, jo cree que no feim les carreteres que hem de 
fer, és a dir, si nosaltres comparam els «ratios», comparam 
la inversió, de cop i volta l'Estat ha dit ara em pos afer 
carreteres, un pla extraordinari, no sé quants de milions, faig 
la RENFE, cree que nosaltres ens quedam endarrerits, jo cree 
que en aquest moment, és una petició del Parlament, la in
versió pública que ens correspon a nosaltres no ens arriba, 
bé, la intenarem complementar d'una forma ordinaria o ex
traordinaria. 

1 tot aixo, amb quins doblers ho feim? No ho feim, no 
ho feim, com voste diu. En primer 1I0c, naturalment, jo par
tese d'un principi que per a mi el VI i el VII, la meya expe
riencia dins la Comunitat no fa que no ho pugui creure, són 
inversions. Estic conforme que hem de mili orar tal vegada 
la forma d'administrar el VII, absolutament d'acord, pero 
conforme perque es logic, perque el que no pot ser és fer 
uns objectius i després, amb la forma de distribuir-ho, can
viar aquests objectius, pero aquí nosaltres proposam 8.629 
milions de pessetes d'inversions enfront a 6.989, un increment 
d'un 23,5070 que es concreta, no anam marxa enrera, no hi 
ha immobilisme, en aquest moment la maquina del Govern 
fa feina, els funcionaris fan feina, s'executen projectes i l'any 
89, si Déu ho vol, es faran i s'invertiran en infrastructures 
de cacreteres 2.445 milions, en hidrauliques 820, en conser
vació de carrete res 772, en promoció turística, tant de bo en 
tenguéssim 4.000, 450, en estructura agraria 251, aixo és avan
yar, aixo és fer feina, tal vegada és en l'única cosa que ens 
rodem comparar amb vostes. que estam disposats afer més 
feina, després la forma en que es ven la feina no sé com 
ho feim. 

1 eom evoluciona? Dones el (jovern continua apostant 
per la inversió, el Govern ja no vol llegir aquestes dades que 
voste no vol veure, en les quals la nostra inversió és de les 
més altes que hi ha a totes les Comunitats, tant en Capítol 
Vi com en VII, acceptant que efectivament el VI ha baixat 
un punt, pero és que, a més, si parlam de serveis mínims 
és perque aquesta gent que ha hagut d'entrar a la Comunitat 
és per dotar deIs mínims serveis que no teníem per atendre 
el ciutada, i la prova és que quan vostes vegin la metodologia 
que es discUleix és ben dar que objecuvament era impossi
ble que des del moment de fer les transferencies sense mirar 
si varen ser ben o mal negociades, basta veure en aqueIl mo
ment, per exemple, una cosa molt petita, Transports, 4, 5 o 
6 milions de pessetes, si no hi ha problema; un funcionari, 
tres funcionaris, tres cadires, tal, pero a veure, i a Astúries, 
que va passar? 1 a Cantabria? Te n'adones, quan profundit
zes, que hi havia una situació de fet, que no la resol la fórmu-

la de transferencies que fa que tu tenies un punt de partida 
inferior. Aixo és positiu, aixo és el que feim i aixo és el que 
jo li he de dir perque jo l'he escoltat a voste i almanco voste 
m'escoltara a mi, pero, i dient-ho en foraster perque jo ho 
vaig aprendre en foraster, aquí no hi havia Universitat quan 
jo ... , parlem d~<origen y aplicación de fondos», hala, «a tope». 
Jo tenc 15.643 milions de pessetes per enfrontar-me a des pe
ses corrents, fórmula de transferencies, només n'aplic a des
peses corrents 11.203, deIs quals ja en pas 4.440 a inversió, 
bé 3.900, n'hi ha 441 per a operacions financeres, en van 4.000 
a inversió, després tenc 2.662 «origen inversión», aplicació 
a inversió i al deute, de manera que amb el deute, amb 2.000 
milions estic finan¡;:ant 8.562 pessetes d'inversió, que les trec 
per a una bona administració, i no hem d'oblidar, quan es 
fa aquesta comparació de bona fe, deute 2.000, epr a inver
sions 1.600, és que l'any passat hi va haver deute, i per tant 
hem d'homogeneitzar les xifres. 

El tema d!(aquest caos administratiu». Aquí hi ha mal
ta gent que creu i té esperan¡;:a en el futur; aquí es fan coses, 
jo els vaig convidar un dia que vaig presentar el SICODE, 
va venir molt poca gent, hi va haver gent que va venir, estic 
molt content, no varen venir tots els partits, els hi varem ex
plicar totes les dades, la planificació, les directrius, ho te
níem tot, varen fer una pregunta parlamentaria, ho lIiuram 
tot, tenim moltes coses per \liurar si les demanen o per venir 
a veure-les, hi ha una serie de persones que estudien, que 
fan plans estrategics, que miren a veure quins són els objec
tius que hem d'aconseguir, els processos, els projectes i feim 
uns plans anuals per millorar i tenim confian¡;:a que aquesta 
administració millo rara, no hi ha dubte que d'una simple lec
tura deis pressuposts apareixen disfuncions, apareixen dupli
citats, aixo no se soluciona en dos dies, aixo fins que no es 
faci ... , que jo ho intent fer, és a dir, que jo li dic que a la 
meya Conselleria duc un control de gestió que sé les inspec
cions, les actes, els papers, els raports que em fan i que faré 
en el seu moment un mostreig de trebalI, jo sabré qui ren
deix o no rendeix, etc., etc., per poder anar avan¡;:ant. Nosal
tres tenim molta fe, el President, ho he dit abans, em va en
carregar uns deIs objectius del discurs cap a una administració 
més agil, i aixo ha aconseguirem i ho aconseguirem objecti
vament i podrem discutir si vostes ho haguessin fet millor, 
més rapid, amb menys doblers, amb més modernitat, pero 
no amb una diferencia de 180 graus. 

Aleshores jo intent dur el debat a l'altura que I'han dut 
els altres portaveus, el PSM-EEM m'ha fet mal perque natu
ralment jo també particip d'aquestes idees socials, algun Mi
nistre m'ha parlat de gestió, jo sé que en aquests moments 
es pot millorar molt la gestió, pero fer una auto-crítica no 
significa parlar amb aquest to fúnebre que no tenim futur, 
jo crec que tenim molt de futur, moltíssim de futur, perque 
nosaltres creim en I'home, creim en la persona més que en 
l'Estat o en la burocracia i dic per comen~ar que acabaré 
dient que cree en el futur és en les persones que tenen creati
vitat, que estudien i que fan feina. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ja que ha passat I'hora que hem donat per fer la vota

ció de les esmenes i le xifres globals, jo m'areviria a posar 
les 10 i mitja, sempre que els Srs. Consellers i els Srs. Parla
mentaris tenguessin en compte que és tardo No obstant aixo, 
vostes tenen la paraula, poden exhaurir el temps que dóna 
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el Reglament, i té la paraula per replicar al Sr. ConseJler el 
Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sr. Conseller, els socialistes catalans avui no han ven

gut, contestarem nosaltres. També li diré que cree que el 
Sr. Pujol no li hagués deixat dir el que ha dit aquí ni per 
estructura, ni per fans, ni per forma, si ens hem de compa
rar; evidentment dins Catalunya AP és practicament ine
xistent. 

He escoltat realment amb atenció, amb tata la possible, 
el que deia i no sé que m'ha contestat. Cada vegada estic 
més conven¡;ut, quan voste parla, que som molt cmt, perque 
no hi ha manera de seguir un discurs logic, un fil conductor 
que ens dugui a qualque 1I0c, no hi ha manera. M'ha fet 
un gran elogi quan m'ha dit que ho havia fet molt mala
ment, es tic orgullós que el Sr. Conseller m'hagi dit aixo, per
que vol dir que l'he tocat on Ji feia mal, que és en la desor
ganització i la falta de política, i aixo no m'ho ha conlestat. 

Sr. Conseller, li podria anar desgranant els seus docu
ments, no els meus, els seus. En totes les fases d'execlIció 
pressupostaria són vostés qui donen els documents; o la seva 
administració, com voste deia, és un caos i surt qualsevol 
cosa, i jo no m'ho cree, o la veritat és la documental, i aquesta 
documental no té discussió, ni té discussió de fases, ni té dis
cussió de situació, vostes no inverteixen des de fa sis anys 
ni el 50070 del que s'aprova en cada pressupost i cada any 
que segueix fan afegint al banyat, i aixo és així i no hi ha 
excuses de fons de compensació interterritorial, que tots sa
bem que es pot esperar, pero el tema no és que no venguin 
els doblers, Sr. Conseller, voste tampoc no m'entén a mi i 
jo crec que m'explic bastant clar, el tema és un altre, el tema 
exactament és que es retarden els beneficis de la inversió, és 
que els ciutadans no viuen la bondat d'aquesta Autonomia 
perque aquest Govern conservador no inverteix, no presta els 
serveis públics que pertoca. 

Evidentment que fan coses, incrementen pressuposts, 
transferencies corrents en Sanitat, que ens la pintava tan gros
sa, 1.300 milions, Sr. Conseller, fa segles que va incremen
tant aquesta transferencia corrent, aixo és la gran nomina, 
al Consell General Interinsular ja se'n parlava, per favor, no
més faltaria que ens posas com a gran execució del Govern 
pagar la gran nomina, seria massa. 

Esper que ens expliqui que és el Pla Triennal, aquí hem 
sentit parlar de Pla Júpiter, de Pla d'Inversions i ara ens ha 
sortit un Pla Triennal. Que és, el Pla d'Inversions? Perque 
si és el Pla d'Inversions el que voste ens conta aquí avui, 
no és el mateix que ens contavan l'altre dia, no ens aclarim, 
no lregui plans, treure tants de plans demostra que n'hi ha 
molt pocs, és com aquell picador antic que per tot tenia plans 
i no es menjava una rosca. 

M'ha preocupat moIt un tema, m'ha preocupat molt un 
tema i és la seva declaració d'independencia. 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Per pan del Grup Parlamentari CDS té la paraula el 

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUEIDLAS 1 ROSANES: 
Moltes gn'icies, Sr. President. 
Molt breument, més per cortesia que per una altra cosa, 

jo voldria fer una precisió al Sr. AJfonso. Estic molt d'acord 
i compartesc la seva preocupació 'obre la destinació i la ma_' 
nera com, a través de les incorporacions de remanents pres
supostaris d'anys anteriors, es desvirtua vertaderament la vo
luntat política d'aquest Parlament relleclida a les lIeis anuals 
pero el que jo em deman, r. A1fons0, é si efeclivament aixo' 
que és un problema greu, e oluciona amb una esmcna d~ 
devolució. Jo ja he dit que veig amb molta de preocupació 
la desaparició, per exemple, del text que figura a l'articIe 5.5 
de la Llei de Pressuposts del 1988 que fa que hi hagi un con
trol parlamentari de les modificacions de credit quan aques
tes modificacions signifiquen una alteració suhstancial de la 
partida, pero deixant al Govern un marge de maniobra logic 
derivat de la gestió pressupostaria, i jo els anuncio, Sr. Al
fonso, una esmena del nostre Grup Parlamentari que dema
na la reincorporació d'aquest text, pero no referit només a 
les modificacions, sinó també referit a les incorporacions, que 
crec que és absolutament imprescindible perque les incorpo
racions també tenguin el degut control parlamentari i no sig
nifiquin una via de fuita al control de l'execució pressupos
taria. Per tant, compartim la preocupació fonamental, el que 
passa és que nosaltres almanco per part nostra, intentarem 
arbitrar un altre tipus de mesura. 

Aixo és tot, Sr. President. Faré cas de la seva recoma
nació de br~vetat . 

EL SR. PRESIDENT: 
Es que ara em fan massa cas, ara acabam massa prest, 

no podem vota fins a les deu i mitja. 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Diputat Sr. Miquel Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sr. Alfonso, a part d'haber-lo escoltat, jo també he lIe

git amb molt de deteniment aquesta esmena seva, i la veritat 
és que no m'ha sorpres gens ni una mica, el PSOE ja ens 
té acostumats a aquestes envestides, i voste, Sr. Conseller, no 
es preocupi, aquí el que interessa és sortir a la tribuna i po
sar morat el Govern, un dia el Conseller Tal, i l'altre dia el 
Conseller Qual i així un darrera l'altre fins que acaba l'any, 
que li toca a voste. Que per aixó fa falta presentar un paper 
al Parlament? Doncs es presenta, així com sigui, que moltes 
vegades n'han presentat fets bastant aviat, eh?, fets bastant 
aviat, per tal de complir l'expedient i poder sortir a interve
nir com més vegades millor. Que tractant-se del Conseller 
d'Hisenda ha de ser una esmena a la totalitat per poder in
tervenir? Ido és igual, farem una esmena a la totalitat i la 
qüestió és entrar, intervenir, discutir i posar-lo morat, voste 
i el Govern, i aixo que no reparen en la greu responsabilitat 
que aquest fet comporta per a ells, que tenen, que diuen que 
poden tenir capacitat de govern, pero ho han de fer per po
der intevenir. Aquí, Sr. Alfonso, sembla, com deiem a la pa
geisa i en to cordial, que encara som a terra de moros a 
vegades. 

Presentant una esmena a la totalitat, que en el fons és 
com moltes d'altres que ha presentat, feta aviat i a pesar de 
la intervenció que ha fet el Sr. Alfonso, que ha instat en pla 
molt seriós, la veritat és que aquests fonaments de l'esmena 
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'1 ;: són poc serios os. Comen9a per dir que el Govern és conser-
vador, a la primera retxa; bé, la paraula no ens fa oi, pero 
jo cree que seria millor si hagués dit que és liberal conserva
dor autonomista de centre i fins i tot n'hi ha de progressis
tes, i si no, que estudii els Grups i les persones i si tampoc 
no ho entén després li ho exlicaré, perque tanmateix aixo no 
té més importancia. 

Tornant al primer motiu del primer raonament, diu que 
la primera raó per rebutjar els pressuposts és perque tenen 
una presentació tecnica millor, ido? 1 jo li vull dir, aixo sí 
que li ho vull dir, aixo és seriós, voste ho diu perque millo
rin s'ha de tornar, i em deixi emprar paraules seves que ha 
dit altres vegades, «quan ho he llegit m'he quedat al·luci
nat». Per acabar-ho de compondre continua dient que «té 
una classificació funcional amb utilitat evic!ent de cara al fu
tur», aixo ho diu escrit, ciar, aixo tampoc no és bo, ido si 
no vols tassa, tassa i mitja, no Ji agrada Ljue es canvii' per 
bé, no li agrada que millori perque -també ho diu
comparar-los li d1l feina. no é, que es puguin comparar. és 
que duen feina, sembla que s'estima més que no millorin men
tre 110 molesun, per /lU dlr Ulla ,tll' I paraula; a¡xo tampuL: 
no és un argument, Sr. Alfonso. pe! uemanar la devolució; 
per discutir un poc, vabé, pero pe! uemanar la devolució, no. 

Encara hi ha més, resulta que diu que el pressupost no 
resol el problema, segons ell, de I'organització del Govern i 
ha ha repetit un parell de vegades perque era important. El 
Govern, Sr. Diputat, s'organitza tot sol, i d'acord amb la seva 
organització fa els pr~ssuposts. no faltaria res més que el pres
supost fos d'una organitzacló diferent de la que té el Go
yern, aixo seria un desgavell. Que a voste no li agrada com 
s'organitza el Govern? Jo els comprenc, pero deixin al Go
vern el que és del Govern i no vulguin emprar el Parlament 
per suplir les funcions del Govern, al revés -i voste no can
vii' en aixo. Sr. Forcades- hem d'exigir que el pressupost vagi 
d'acord amb I'organització del Govern, per tal de poder fer 
un bon control de gesuó pressupostaria, pero no conlOnguem 
amb fer 2:estió de Govern. eh? i aixo és compleix com voste 
diu. Per tant aixo és un merit, no és un rebuig. 

Srs. Diputats, aquesta argumentació darrera és encara 
menys seriosa que les altres, maldament pareixi impossible. 
Es una veritat, aixó sí que és una gran veritat, el que voste 
ha dit que el pre<;supo<;¡ ha augmentat un 23070, també ho 
ha escrit, pero també és ver que la despesa corrent augmenta 
un 20,20, és a dir, que I'augment no és més que proporcio
nal, com diu voste, sinó menys, a més aixo ja ho hem expli
cat amb l'esmena del PSM-EEM i abans i no importa parlar
ne pus. Voste escriu que no els preocupa la despesa corrent 
q uan s'explica als serveis públics, pero que no és el nostre 
cas i que na nostra és en general improductiva,. La veritat, 
ens preocupa moltíssim la seva falta de preocupació, ens preo
cupa el que podria passar si vostes fessin els pressuposts, per
que aniríem com les altres Comunitats quant a Capítol 1, 
i aquest fet seria desastrós per als habitants perque ja ha 
hem demostrat abans amb les relacions que tenÍem quan con
testavem al PSM-EEM, pero no hi ha res a dir tampoc so
bre aixo, aixo en el fons és qüestió d'ideologies, el que sí 
és bo és que cadascú expliqui clarament la seva per tal que 
el poble pugui triar la que més Ii agradi, aixo ho tenim clar. 
Nosaltres, efectivament, no som partidaris, em pareix a mi, 
de l'empresa pública macrocefalica que es menja els pressu
posts generals, efectivament no som partidaris d'un interven
cionisme ni d'un dirigisme que coarti la llibertat empresa-

rial; nosaItres, economicament parlant, som més liberals 
conservadors que socialitzadors, crec que també és ciar, i els 
pressuposts fets per nosaItres corresponen a aixo i continua
rem així perque no tenim cap prova que hi hagi un rebuig 
per part de la població a la manera com disposam dels do
blers públics. Jo crec que la petita des pesa -dic petita i ho 
hem dit abans- petita des pesa corrent que feim no solament 
no és improductiva sinó altament rendable tant economica
ment com socialment, perque així ho demostren els indica
dors de que tots disposam. 

Per acabar de contestar el seu escrit, o la seva esmena, 
tampoc no li vull llevar categoria, Ji vull dir que creim que 
aquests pressuposts aprofundeixen tot el que permeten els re
cursos, deIs quals disposam naturalment, no teories del que 
podríem fer i podríem tenir, sinó el que podem fer amb el 
que tenim amb els greus problemes d'aquesta societat balear 
i crec que els abra9a tots i ho hem dit abans. Som també 
conscients que hauríem d'aprofundir més, aixo és ver, pero 
no és culpa nostra, perque no disposam com cal d'aquests 
recursos que mereixeríem; és ciar, amb aquest vímets només 
podem fer un paner maldament que haguem de menester un 
cove. 

Ara bé, el que no li puc admetre, Sr. Alfonso. és que 
argumenti que les analisis fetes pel Govern no es tenen en 
compte a I'hora de plantejar despeses, perque aixo no és ve
ritat. Jo havia apuntar alla el que havia dit d'Agricultura, 
pero he pensat si ara em pos a parlar d'agricultura en parla
rem un quan i com que el Presldent ha dit que lossim breus 
ho he deixat alla, ho deixarem anar i encara tendrem temps 
de descansar, pero és així. t:ánalisi és correctíssima i aixo 
té una repercussió en els diferents prugrames i sub programes 
de despeses amb una rigorositat encomiable i digna d'elogi, 
per aixo jo aprofitaré, Sr. Conseller, I'avinentesa que m'ha 
brindat el Sr. Alfonso per poder felicitar el Govern i la Con
selleria per aquesta excel·lent elaboració deis pressuposts d'en
guany o de l'any que ve, l'any 1989. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari SOCIA

LISTA, el Dipuat Sr. Josep Alfonso i Villanueva. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Voldria fer una afirmació, perque tres vegades s'ha en

trat en el mateix, en comparacions. No hi hares intel·lectual
ment menys seriós que fer comparacions de coses heteroge
nies, les comparacions que avui s'han Ilegit aquí no són 
eomparacions valides intel·lectualment parIant, perque es re
fereixen a Comunitats amb competencies absolutament di s
tintes, moltes amb Diputacions incorporad es, o quaIcuna, i 
per tant no hi ha manera. exceptuant que es faci una homo
geneització, de comparar. Només era aixü com a primer punt, 
crec que és molt poe seriós, intel·lectualment parlant, utilit
zar aquest tipus d'argumenració. 

La política del Govern, Sr. Portaveu d'AP-PL, és la po
lítica de no fer política i si ho reconeixen, em pareix molt 
bé, aixo no crea problemes, no he dit abans i ningú no ho 
ha refutat. 

Que no hi ha duplicitats? El Sr. Conseller d'Economia 
i Hisenda ho ha reconegut, als pressuposts de tots els sub
programes es veuen, el que passa és que avui ens diuen no 
és el moment i després del pressupost que no és convenient. 
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El que no és convenient i no és el moment és, també, i nin
gú no ho ha refutat, perque encara m'agradaria veure qui ha 
refutat el que jo he dit, del que no és el moment és de racio
nalitzar l'administració de la Comunitat Autonoma; d'aixo 
no és el moment avui ni dema, ni per a vostes no ho sera 
mai, perque aquesta és la manera de tenir un embull sufi
cient, i no vull dir embull legal, en absolut no parlo d'aixo, 
un embull político-adrninistratiu suficient que permeti al Con
seller enviar-nos un paper pel setembre que digui que no s'ha 
cobrat un duro i amb tata honradesa dir el nostre Grup que 
no ens ho podem creure, pero el paper era oficial, i que des
prés, en un altre paper oficial ens digui que aquests papers 
oficials no serveixen per a res, perque no és ver el que diuen 
o no ha diuen, bé o a final d'any diran una altra cosa, aquest 
és el caos político-administratiu d'aquest Govern, i aixo es 
demostra quan vostes parlen i sobretot quan presenten do
cumentació. 

Aixo és la crítica al pressupost, que pateix el mateix de
fecte, pero pitjor, perque amb aquest defecte es gasten 2.000 
milions de pessetes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per que em demana la paraula, Sr. Capó? Jo lí deman 

per que la demana, només aixo. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Per contrareplica. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contrareplica, no hi ha lloc. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Bé, ido, conforme. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia vol agrai"r la col·laboració deIs Srs. 

Diputats quan ha demanat que abreviassin, pero només són 
les 10 i quart i hem dit a les 10 i mitja pensant que s'allarga
ría més. Jo els ho agraesc molt i ara resulta que com que 
falta un Sr. Diputat o dos, hem d'esperar que sigui I'hora 
per poder votar, perque així ha preveu el Reglament. No, no 

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ 
Un any 

em puc posar a contar acudits mentre esperam, amb tota se,. 
rietat fins a les 10 i rnitja. 

EL SR. PRESIDENT: 
Essent les 10 i mitja, passam a la votació de les esme

nes de devolució, que es votaran conjuntament perque totes 
dues demanen el mateix, que és l'esmena a la totalitat. 

Per tant, aquesta Presidencia demana a les Sres. i als 
Srs. Diputats que votin a favor de les esmenes de devolució 
i a la totalitat si es volen posar drets. Moltes gracies. 

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

Sres. í Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 20. Vots en contra 

30. Abstencions, 3. Queden, ido, rebutjades les es menes ~ 
la totalitat que acabam de sotmetre a votació. 

A continuació sotmetem a votació les quanties globals 
deis estats deIs pressuposts per a l'any 1989 per un import 
global de des peses i d'ingressos fixat en 20.274.563.731 
pessetes. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? 

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

Resultats de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 20. Abstencions, 3. Queden, ido, aprovades les quanties 
~Iobals que acabam de sotmetre a vota r iñ 

1 passam a votar tot seguit els estats de despeses i d'in: 
gressos de les entiLa[s autonomes j empl-:ses púbhques de
pendents de la Comunitat Autonoma per a l'exercici del 1989, 
fixats en un total de 574.938.215 pessetes. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? Gracies. 

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

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

20. Abstencions, 3. Queden, ido, aprovats els estats de des
peses i d'ingressos d'entitats autonomes i empreses públiques 
que acabam de sotmetre a votació. 

Sres. i Srs. Diputats, s'aixeca la Sessió. 
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