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L- DEBAT DE TOTALITAT DEL PROJEcrE DE 
LLEI DE PRESSUPOST GENERALS DE LA COMUNI
TAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS PER AL 
1990. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, bones tardes. 

Aquesta Presidencia proposa al5 Srs Diputats alterar 
l'Ordre del Día d'avui incloent un punt primer, que seria la 
prestació de promesa o jurament d'acatar la Constitueió i 
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears del nou Diputat, 
Sr. Josep Maria Co~ta i Serra. Si no hi ha inconvenient per 
part del5 Srs. Portaveus, comen<;anem amb aquest punt la 
Sessió d'aquest decapvespre. 

Deman, dones, al Diputat Sr. Josep Maria Costa i Ser
ra, si es vol atracar aquí, a l'escó, per procedir al jurament 
o promesa. 

Il.lustre Sr., jurau o prometeu per la vostra consciencia 
i el vostre honor de complir fidelment les obligaeions del 
carree de Diputat del Parlament de les Illes Balears, amb 
lleialtat al Reí, i de guardar i fer guardar la Constitució 
com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut 
d'Autonomia de les Illes Balears? 

EL SR JOSEP MARIA COSTA 1 SERRA: 

Sí, ho prometo. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes grAcies. 

Podeu prendre possessió del vostre escó. 

Passam seguidament al debat de les esmenes a la tota
litat i fIXació de la quantitat global del5 Pressuposts Gene
rals de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears per a 
l'any 1990. 

Per fer la presentaeió deIs mateixos Pressuposts, té la 
paraula el Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, Sr. Alexan
dre Forcades. 

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

GrAcies, Sr. President. 

Sres i Srs Diputats. Una vegada més, i que duri, deien 
al poble; i tal com ja vaig dir i vaig avan<;ar a la presentació 
deIs darrers Pressuposts Genera1s, a fina1s del passat exerci
ci, l'anterior any de 1988 significa turfsticament, i aleshores 
també en certa forma, economicament per a les nos tres 1-
Ues, per a les Balears, ]'inici d'una fase de menor creixe
ment que podria, fins i tot, devenir en un possible sosteni
ment i amb una duració que tal vegada podria durar un pa
reH d'anys. En aquesta tendencia, no estam so1s, ja que 
també a nivell espanyol s'ha entrat en una dinAmica de me-

nors ingressos per via de turisme, i també es posa d'eviden
cia que s'ha produ"it un canvi significatiu en el model de tu
risme de consum, de turisme massificat, per un altre en que 
prima, substaneialment, la personalització, un gran contin
gut de qualitat, un gran contingut de díferenciació centrada 
d'un mercat amb maduresa, com veurem després. L'any 
1988, com bé poden apreciar dins l'informe economic an
nex al Pressupost representa, sens dubte, el punt d'inflexió 
d'un procés de creixement que ha tengut lloc durant aques
ta decada. Es veu bastant bé, en les dades d'enguany, ja 
que, si bé al 1988 el turisme estranger va créixer un 1'4 per 
cent, durant el present exerciei s'ha produ"it una constatada 
disminució del 4 per cent, i si no fos per les oportunes cam
panyes d'atracció realitzades a nivell nacional, el nombre 
de turistes nacionals ha creseut en un 20 per cent; és a dir, 
que en pan la perdua d'estrangers s'ha compensat amb una 
major afluencia de peninsulars, per la qual cosa la recepció 
de turistes s'acostarA, previsiblement, a un menos 2'5 per 
cent al final de l'exercici. 

També s'ha produIt un canvi en l'evolució interna de 
cada illa. Així, per exemple, a Menorca, que durant l'any 
1988 va créixer en un 10 per cent, presenta enguany una 
disminució, mentres que Mallorca se situa dins la mitjana 
de les tres illes, continuant també per avall l'illa d'Eivissa. 
A aixo, hem d'afegir la xifra que obre el setembre, que ha 
produit una nova disminució de visitants per via d'anul.la
ció de plaoes ja concertades, la qual cosa ha conduIt a un 
incompliment d'una part important de les bones previsions 
de que disposava el sector sobre la base del nombre de con
tractes realitzatS. 

Per un altre ,costat, el resultat de l'enquesta de despesa 
turística corresponent a la temporada alta, que hem fet en
guany per primera vega da, l'any 1989, dóna una disminució 
en termes monetaris de la despesa per turista i dia d'un 3'5 
per cent, rompent per primera vegada la tendencia d'un 
augment nominal de la despesa. Per tant, si corregim inte
rentualment o volent-ho en pessetes eonstants, mitjan<;ant 
l'aplicació de l'IPe, per exemple, tendrem que la despesa 
mitjana per turista i dia podri~. veure's minvada en un 10 
per cent, la qual cosa, si es confirmás a finals d'any, tendrf
em una baixa d'ingressos per turiste del 12 al 14 per cent en 
pessetes constants i en concepte de turisme de la Comuni· 
tal. Insistesc que es tracta d'un valor provisional. 

Pareix 
aquestes xifres i cree que el problema excedeix, en certa 
forma, el que fins avui es deia que era una crisi de creixe· 
ment ja que hi influeixen més factors que poden tenir més 
incidencia en futurs exercicis. Ens referim al fet que no es 
tracta només que a les Illes es constata una menor despesa 
turística per persona i dia, sinó que es dóna la paradoxa 
que és posible que el turiste seguesqui augmentant la seV3 
despesa, encara ... , i e1s resultats siguin diferents. 

Que succeeix? I és que amb l'entrada d'Blpanya en e~ 
sitema monetari eurapeu s'esta aconsegumt una rortalesa 1 

una estabilitat de la pesseta que perjudica al canvi ofert al 
turista. Per tant, ens trabam davant dos nous factors a afe
gir al ja clAssic creixement de roferta, com són canvi men)'S 
favorable del turista i, a més, un augment de la compettn· 
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cía de la resta de pa'isos mediterranis, fins i tot del Carib, 
que estan convertint les Balears en una destinació cara; fins 
i tot, els preus interiors de la Comunitat són, per a molts 
de productes, avui per avui, més cars que en el país de resi
dencia del turista. Es a dir, les Balears són, de cada vegada 
lIlés, menys competitives com a destinació turística. 

Per a mí, personalment, i ha vaig dir I'any 1987 quan 
vaig presentar la primera enquesta de despesa turística amb 
el Conseller Cladera, pens que el tema és ciar ¡ és profundo 
Crec que el mercat turístic ha entrat en la fase de madure
sao Tots vostes saben, quan parlam del cicle del mercat, que 
despres <I'una fase <I'introducció i d'una fase de cobertura, 
passa rn a una maduresa i tarnbé a la ltipermaduresa, i tot 
aL'{() s'aconsegueix jugant amb una serie de parametres, 
coro són e ls productes de dislrjbució, la publicital, la infor
mació, ete., e tc. Per que estam en un mercal de maduresa 
que és definitiu ? Perque tenim un producte completament 
resolt, fins ara; tenim unS m~todes de producció estables i 
simples; hi ha una total transparencia i informaciÓ sobre e l 
producte¡ el productc esta introduH en quasi lOlS el ambits 
socials; hi ha un ampli coneixemenl de les tecniques de 
producció; hi ha un gran no~mbre de compeljdor. ; hi ha una 
gran capacital estructural cxccdentaria; els competidors 
56n, tccnicamenl, equivalents; les marques Hders sacrifi
quen en funció deIs menys penetrats i lenim una penetració 
de mercal moJt repartida, apareixenl moltes emprescs de 
mida familiar. Aixo és aixl i, aleshores, el que sofreix són 
els prcus i sofreixe n els excedents. Pero jo voldria dir da
vam aquesta Cambra el mateix que die quan parl amb em
presaris turfstics, i és que la"gran mesura de la capacita! co
mercial de I'empresari estA quan s'ha d'enfrontar amb un 
mercal madur, quau la competencia és (orta, quan hi ha 
molts de competidors, quall el joc promocional i els marges 
s'esgoten, quan els prcssuposts publicitaris estan ja gravi· 
tam massivament damunt els marges comercials. Aixo és 
quan realment és el repte important per a l'empresari, i I'ú
nica forma de defensar-se en aquest mercat és la creativitat. 
El sosteniment d'una empresa dins un mercat amb madure
sa és la creatívitat, i l'única forma de sortír d'aquest mercat 
madur és la innovació. 

Aleshores, jo cree cabalmenl, donem les voltes que do
nem, tenim un gran mercal, tenim un gran producte, estam 
amb maduresa i, aleshores, amb jnnovació i amb creativitat 
hem d'aconseguir créixer en la mesura que vulguem. 

Sí aixo és un gran repte, també n'hi ha un altre en l'a
gricultura. Els primers indicadors recollits del nou any ens 
presenten un cen, encara, deteriorament del nostre agre, a 
pesar deIs esforc;os que cstam fent per fe r una inf}exió. El 
principal problema, que ja coneixem sObradament, 6s la 
minva prograssiva de la mA o'obra agrlcola i el seu trasvAs 
al sector de serveis o d'industrial. Podem afirmar que els 
darrers anys d'expansió econOm.ica per a I'agricultura han 
suposal un agreujamenl el quecl seu diferencial de renrubi· 
lilal esLigui molt per baix de la indúslria i del lurisme. Po
dem dir, de lOles malleres, que algunes campanyes agraries, 
cam per exemple per a la palata, han donal resultats posj· 
tius. Altres conreus imponams com les hortalisses j els 
fruiters estan senzillament afectats, mentres que les recents 
inundacions, i aixo és un factor que més agreuja o més defi-

neix la baixada, han patit molt pastures, farratges i produe
ció vinlcola, encara que en aquest cas creim que la reeupe
ració és possjble. Les ametles s'han situat en les 20 mil to
nes. En canvi, s'ha de dir i destacar que els productes hortf
coles i les hortalisses, que encara que tenen una producció 
petita resulta alta en valor, ja que compten amb preus re
muneradors de venda, abó com l'allau de la carn a zones no 
devastades per inundacions. Cree que aquest aspecte és un 
aspeete positiu que cal ressaltar, juntament amb l'agricultu
ra de Menorca, molt imbricada amb el sector de transfor

,mació, la qual cosa crec que és un missatge que no ha de 
passar per alt. Dins l'apartat de ramaderia, porcins i aus 
baixen; en canvi, la producciÓ de llet ha crescut. En con
junt, l'agricultura pot tenir en aquest exercici una disminu· 
ció del seu producte sectorial entree un 5 i un 10 per cent. 
Realment, nosaltres, dins els Pressuposts, farem l'adequat 
esfor<; per fer i sostenir aquest sector. 

En canvi pel que fa a la indústria, hem de destacar que 
la construcció fins ara, estA creixent un 5,7 per cent. Aquest 
creixement de la construcció només es dóna, de tates ma
neres, a Mallorca i Menorca, i a Eivissa ha baixat un 6,8 de
gut a la seva rclació, en aquest cas, amb el lurisme, de dos 
anys de recess ió turística. L'activilat de la resta deis sectors 
industrials presenta un discret (ooex de creixemenl, per a 
mi diria un importanl Index, d'un 3 per cenl, destacant la 
bijuteria, que ha superat la erisi transitoria, i destacant 
també el cal~t, que, per primera vegada, les empreses amb 
creativital, amb innovació, han pogut resoldre la crisi mo
netaria, la crisi de la pesseta, i aleshores han canviat d~ 
mercat, han fet no~s dissenys, han millorat la qualitat i han 
penetrat dins xerxes de distrjbució del Mercat Comú, pre
sentant una millora important; en canvi, ha tancat qualcú, 
aquell que només feia feina amb la diferencia monetaria. 

La situació de la indústria podem, dones, qualificar-la, 
en conjunt, e1 'una expansió discreta; que aqucsl exercici 
presenla a més, una característica de olidesa, ates que es 
produeix en condicions monetaries desfavorables i fins i tal 
enmig d'un endurimenl de la política monetAria que esta 
afectant profundamem el seu endeutament financer, ateses 
les constants alces deis tipus d'interés. 

Corroborant l'anteríor, I'energia, la venda d'energia, fa 
facturació només ha pujat, pel que fa referencia a l'alta ten
sió, és a dir, per a usos industrials. Si ens hem de referir al 
consum privat, consum privat de residents, veurem que se
gueix aquest creixement, encara que és d'esperar, d'acord 
amb la tonica de la resta de I'Estat, que s'alenteixi un poc 
al final d'aquest any, tenint en compte les mesures de polí
tica monetAria, la declaració de renda, la inflació i els pro
blemes bancaris. De tates formes, fins al mes de juny, el 
tnHic de mercaderies pels ports balears ha augmentat un 10 
per cent. 

També és important destacar, per la possible relació 
amb el Producte Interior Brut, per la seva incidencia en la 
formació de capilal, l'augmem de dep() its bancaris. Hem 
passal de 534 mil milions a 620, la qual COSa suposa un in
cremenl del 16 per cenl. Aixo, rcalment, és un excedenl im
portant que hi ha dins la Comunital, ¡que ¡se sap aprofi
tar i encarrilar i transvasar I'es talvi cap a dins la inversió 
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productiva, pot esser un punt fort per a la nostra Comuni
tal. 

Jo crec que no hem de finalitzar aquest breu resum de 
I'informe economic financeI' annex als Pressuposts sense 
parlar del factor huma, que creim que ha de ser l'eix de 
qualsevol política economica, perque, als llibres, fa un pa
rell d'anys, parlaven de creixement perque suposaven que 
realment no hi havia atur. Pens que quan hi ha atur més 
important que parlar de creixement, que n'hi ha d'haver, és 
pensar en la disminució d'aturats. Aleshores ens trobam 
que, i són unes dades que estaven equivocades a l'informe, 
és a dir, que les hem rectificades, a l'informe no figuren ai
xí, ens trobam que hi ha un increment, millor dit, perdó, un 
decrement de desocupats que passen de 39.675 a 39.201; re
petesc, són dades que aport verbalment perque a l'informe 
estan equivocades. Aixo suposa que s'ha produ"it un nou 
descens del nombre de desocupats equivalent a un 1,19 per 
cent, xifra aquesta modesta en el seu resultat pero que evi
dencia un important assoliment per al sistema, que és el de 
la contenció de la desocupació, pel que realment aquest 
canvi de model té certs avantatges, i aquest indicador queda 
consolidat pel fet que és el sector de construcció i el sector 
d'indústria, en el seu conjunt, el que produeix major des
cens de desocupats, la qual cosa confirma la bonan~ eco
nómica per a ambdós sectors. També hem de destacar un 
significatiu descens de la primera ocupació, és a dir, perso
nes que s;incorporen al mercat de treball, fonamentalment 
joves, peró que el panorama és encara més encoratjador 
perque realment pensam que és un factor animós, un factor 
positiu que també, dins el conjunt de millora, s'hagi vist 
dins el primer trebal!. També han augmentat moltíssim el 
nombre de contractes. S'ha arribat a 1.266 contractes més 
que l'any passat; aixó és un 7 per cent més. Se segueix, d'a
questa manera, contractant a un bon ritme, encara que se
guim amb una constant al~ en els contractes temporals. 
Amb aixó, ens estam pareixent a la resta d'Europa i ho des
tac també com a mesura positiva perque és millor que la 
gent faci feina de forma, diguem, intermitent que no que 
no en faci, i ho sum al que he dit abans quant a aturats i 
quant a primera ocupació. 

Per aixo, crec que podem dir finalment l'any 89 és un 
any de, tal vegada, menor creixement economic, pero que 
és un any en que estam constatant la necessitat de perfec
cionar el mOdel, de resituar-nos, seguint potenciant el nos
tre sector de servicis, recuperant la perdua de competitivi
tat que tenim en front d'Europa, que tenim per ser espa
nyols, perque davant aquesta situació, ens hem de sentir 
immersos en el conjunt de la crisi economica que té 1'Estat, 
quant a importacions, quant a falta de competitivitat. Jo 
crec que el missatge final és recuperar la competitivitat, re
cuperar la productivitat, i el Govern, per donar exemple, 
presenta uns Pressuposts de productivitat, uns Pressuposts 
que sumen a prop de 25 mil milions de pessetes, Pressupos
ts de la Comunitat, que suposen un increment del 23,19 per 
cent. Atenint l'estructura o naturales a económica dels Pres
suposts, les despeses corrents pugen a 12.419 milions de 
pessetes, i les de capital a 11.900 milions de pessetes, amb 
un repartiment percentual de 49 corrents i 47, respectiva
ment, d'inversió. Si comparam aquests Pressuposts del 90 
amb els del 89, es veu que hi ha una drAstica contenció de 

la despesa corrent i un increment espectacular de la inver
sió com mai no he vist, hem vist, a cap Pressupost deis dar
rers cinc anys de l'Estat espanyol ni de cap Comunitat Au
tónoma. Les des pes es corrents baixen i passen d'un 55 per 
cent a un 49 per cent; visualitz un pas relatiu del 5,5, i les 
despeses per operacions de capital pugen 5 punts, d'un 42,5 
per cent a un 47 per cent. Aquest component estructural és 
conseqüencia de 1'evolució del capitol de despesa. Així, per 
exemple,la despesa corrent,l'any 1989, només puja un 10,86 
per cent quan els Pressuposts pugen el 23. 1 com és que pu
ja ellO per cent quan, realment, els Pressuposts pugen el 
23 i les despeses de personal, a pesar d'haver-se congelat la 
plantilla, pugen un 16 per cent? En primer lloc, perque el 
capitol 2 i el capitol 4, en nombres absoluts, baixen per d'a
vallles xifres de l'any passat, baixant el 2 un 0,02 per cent i 
el4 un 8,45 per cent. 1 l'esfor~ que fa la Comunitat per aug
mentar la productivitat amb el capitol 1 queda compensat 
amb un increment d'un 16,69 per cent enfront al 23 per 
cent d'increment del Pressupost, únicament perque a dins 
el capitol 1 hi ha una partida de 500 milions de pessetes 
que hi hem posat per donar compliment a la Llei de Funció 
Pública. L'increment conjunt de les operacions de capital 
és del 37 per cent, i s'incrementen les inversions reals en un 
34 per rent, quan realment el Pressupost només augmenta 
un 23 per cent. Aquestes inversions reals es concreten en 
dos capitols, el 6, que són inversions directes, que suposa 
un 35 per cent de tot el Pressupost, i el 7, un 12,11 per 
cent; sumats ambdós, arriba quasi quasi a un 50 per cent. 

Els components d'aquestes inversions són tres, fona
mentalment: inversions en materia de carreteres, amb una 
quantia de 4.216 milions de pessetes que representa el 46 
per cent de les inversions; en Agricultura, tant pel que fa 
referencia a infr.aestructures agraries, 'gestió del medi nalu
ralo regulació del sector, s'inverteixen o s'invertiran 2.044 
milions, la qual cosa suposa un 17 per cent del total de les 
inversions; i en sanejament i abastiment d'aigua, ens n'a
nam a prop de 2.500 milions de pessetes, entre inversions 
directes i inversions a través d'empreses públiques. Les tres 
materies apuntades són objecte d'unna atenció preferent 
per part del Govern, que dedjca una quantia apreciable 
deIs seus recursos, i amb aixo creim que es contribueix d'u
na manera decidida a pal.liar dues de les grans caresties 
d'aquestes Illes: I'estat de les carreteres, a pesar deIs esfor
~s que fa el Govern, i la infrastructura d'abastiments i sa
nejaments, amb vista a l'augment de la qualitat de vida, 
sense descuidar el subcomponent de suport de l'activitat 
económica de la Comunitat que proporciona una bona xar
xa de comunicacions, i per altra part es dóna suport decidit 
a un sector tradicional com és l'::tSllcultura, gran preocupa
ció prioritaria del Govern Balear. 

Es pot dir que, en conjunt, el projecte presenta una 
disminució de 5,5 punts de la participació de les despeses 
corrents sobre el Pressupost i un increment de 5 punts de 
les inversions sobre el Pressupost. 

Si ara passAssim a l'examen de l'estructura funcional, 
que pens que ja des de fa dos anys l'estam escometent i que 
és de gran importancia per fer comparacions a nivell d'Es
tat, a nivell de Comunitats, i que ja qualque Grup, enguany, 
hi pren l'atenció, podem dir que la producció de béns pú-
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blics de canicter económic constitueix el primer objectiu 
deis contemplats en el Pressupost assolint una xifra de 
7.830 milions de pessetes; i s'ha de recordar que dins 
aquest grup funcional hi ha la infraestructura basica, els 
transports, les infraestructures agraries, que tenen un ca
racter netament inversor. Segueixen en importancia les ac
tivitats enquadrades en producció de béns de caracter so
cial, que pugen 6.629 milions de pessetes; aquí dins hi ha 
sanitat, educació, vivenda, urbanisme, benestar comunitari 
o cultura. I per tal d'incidir sectorialment a l'ambit econó
mic i, en particular, a l'agricultura, indústria i turisme, en el 
projecte de Pressupost es consignen 3.018 milions per regu
lació económica deis sectors productius. 1 pel que fa refe
rencia a serveis de caracter general, com pot esser, per 
exemple, la funció legislativa, dirigir el conjunt de la Co
munitat, tenim unes despeses d'uns 2.900 milions de pesse
tes. Finalment, el grup de seguretat, protecció i promoció 
social suposa 1.600 milions de pessetes. 

Passant a la classificació organica, hem de destacar en 
primer lloc la Conselleria d'Obres Públiques, que és la que 
té més pressupost, sempre tenint en compte que és una 
Conselleria que fa feina per a la resta deIs Departaments 
del Govern, sia Sanitat, sia Agricultura, sia Turisme. La se
gueix Sanitat, com a segona ConseUeria, i en tercer Uoc A
gricultura, i en quart Uoc Educació. Aquestes quatre Con
selleries assoleixen un 67,5 per cent del total de despesa del 
Govern o del PressuposL 

En el projecte de Pressupost de 1990 es contempla una 
apel.lació a l'endeutament de 3.000 milions de pessetes, tal 
com es mostra a l'elaboració de J'anemenat compte finan
cer de la Comunitat que es presenta per primer any de 
1990. Vull fer referencia que quant a l'apel.lació a la finan
~ció externa, el deute només pujaria a 2.600 milions de 
pessetes peique el mateix any ens endeutam pero en tor
nam 500. Creim que aquesta política d'endeutament és una 
política prudent, justificada i contrabalan~da amb un es
talvi per part del Govern de més de 5.000 milions de pesse
tes. El conjunt de despesses financeres no arriba al 6,5 per 
cent de les despeses o deIs ingressos, la qual cosa esta molt 
enfora de les nos tres possibilitats. 

En un altre ordre de coses, el projecte de Pressuposts 
de despeses que estam presentant, i molt particularrnent a 
les inversions recollides, res pon a la consecució d'uns ob
jectius que ens imposa el marc economic que queda reflec
tit a l'informe económic que ens condiciona la nostra reali
tat insular. 

Com s'ba avan~t, la realitat económica balear es ca
racteritza sobretot per un descens de la participació del 
sector primari en el Producte Interior Brut, i aixo ja fa di
versos anys. Aixo té, a la vegada, una repercusió desfavora
ble en les rendes percebudes peIs agricultors i és necessari, 
per tant, prosseguir en la realització d'una serie d'accions 
que suposin una millora de reguius, una millora de canals 
de comercialització, crea ció de noves activitats, i d'aquesta 
manera s'ha d'aconseguir l'obtenció d'un millor aprofita
ment deIs recursos endógens, la major integració deis sec
tors productius i la genera ció d'ocupacions indirectes 
l'augment del valor afegit i de la renda deIs agricultors. 

S'ha desmentar també que la població dedicada a l'a~ 
gricultura a les Balears és escassa i d'edat avan~da. Aques
tes característiques suposen un fre a l'aparició de noves ini
ciatives, així com a l'impuIs de l'associacionisme agrari, 
amb un baix niveU que té com a conseqüencia immediata 
una escassa participació del productor agrari en el procés 
de comercialització i tranformació del producte. En aquest 
context, el Pressupost de la ConseUeria d'Agricultura i Pes
ca pens que contempla diverses accions encaminades a do
nar suport de manera decidida els objectius descrits abans i 
que, a través d'inversions reaIs, són les següents: inversions 
a zones desfavorides, millora de reguius i d'estructures 
agraries, arees forestaIs, camins ruraIs i lluita contra l'ero
sió i els incendis forestals, 1.400 milions de pessetes. Tran
ferencies de capital a cooperatives i societats agraries, 70 
milions; tranferencies de capital a SEFOBASA, 114, assig
nacions per comercialització, 80. 

S'ha de significar que aquestes inversions pretenen ai
xi mateix exercir un efecte multiplicador en la mesura que a 
partir de la seva pressupostació s'espera obten ir fons addi
cionals de la Comunitat Económica Europea mitjan~nt el 
Fons Europeu d'Orientació i Garnatia Agrícola, FEBA, 
Secció Orientació. Els vull anticipar que fa dos dies hem 
comentat i hem constatat ja amb el Conseller d'Agricultura 
que estan ja venint eIs primers retorns deis anys passats, 
ens estan demanant informació i en data propera tendrem 
més notícies de cara al futur, de manera que, de moment, 
les informacions, i crec que aixo és un esfor~ realment del 
Govern Balear, amb el suport majoritari del Parlament, 
quant a l'orientació d'anar a Brussel.les a pesar del poc cas 
que ens feia el Govern Central, esta ja aconseguint bons re
sultats. 

En l'ambit de desenvolupament i potenciació de la in
dústria balear, es produeix una situació caracteritzada per 
la infrautilització dels medis productius, la inadequada di
mensionalitat de la producció, l'elevat cost de les materies 
primeres emprades i l'escassa normalització del producte. 
Es fabriquen series curtes, hi ha una deficient organització 
de la producció, i davant aixo és necessaria una restructura
ció deIs diferents sectors que, amb la perspectiva de la mo
derada ralentització que es preveu de cara al 90, ha d'inci
dir en una millor qualitat, en millora de gestió i en major 
desenvolupament de la investigació. 

Les accions respecte a la consecució d'aquests objec
tius es revisaran, hauran de ser refor~des sinergicament 
amb mesures de suport a l'activitat comercial, facilitant, en
tre altres coses, l'accés deIs industrials de les Balears als 
nous mercats i fires; no podem oblidar en aquest sentit que 
el sector industrial s'estava caracteritzant fins ara per un al
llament que frena les expectatives deis seu possible desen
volupament. 

Per altra part, s'ha de contemplar, es contempla dins 
eIs mitjans per aconseguir aquests objectius, la necessitat 
addicional d'emprendre un procés de reinduatrialització 
que, encaminat a productes i activitats de futur, procedes
qui a la renovació tecnológica d'aquells sectors més estan
cats, creant noves indústries que nesquin ja mab una com
petitivitat, tant tecnologica com organitzativa i comercial, a 
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l'altura de les empreses europees. 

En resum, s'ha de tenir com a prespectiva la consoli
dació i la [ormació d'un sector secundari que, coordinat 
amb la promoció de tecnologia avanc;ada, permeti incre
mentar la product ivitat, la competitivitat i afavorir la crea
ció de nous productes i linies d'activitat. Dins aquest marc 
apuntat, les accions inversores projectades dins l'area de 
comer~ i indústries són les següents principals: assignació 
per a la reforma i producciq del comer~, a prop de 500 mi
lions de pessetes; inversió en el marc de l'acció rural , 50; 
producció industrial i tecnológica, 235; i un conjunt de 
transferencies a disseny, a empreses de disseny i empreses 
de foment, de més de 100 milions de pessetes. 

Amb independencia de les observacions anteriors, re
sulta evident que el principal factor de desenvolupament 
endogen amb que compta l'arxipelag balear és el turisme, 
sector que en els moments actuals es troba en la definició 
de madures a que hem dit abans i amb una dependencia de 
l'exterior, amb una intensa presencia de "tour operators", 
amb una fragilitat de recursos ambientals i territorials, i 
amb uns símptomes que criden al repte d'una nova orienta
ció de la seva estrategia. Aleshores, aquesta orientació que 
passa per la qualitat, que passa per la millora d'instal.la
cions, fa que la Conselleria de Turisme, amb el suport de la 
resta de ConseIleries, proposi com a objectius, i com a con
seqüencia de la crea ció d'INFROTUR, tranferencies de ca
pital de prop de 400 milions de pessetes per aconseguir 
promoció, per aconseguir comercialització, i transferencies 
de capital a Ajuntaments i a zones turístiques que de mo
ment se xifren en 80 milions, i, per primera vegada, una Es
col~ d'Hosteleria que, dins els Pressupo'sts, esta oontempla-

- da, en un primer tram que seria, diguem, la urbanització i la 
primera planta. Tot aixó dins l'any 1990. 

Si el que es contempla en el conjunt és l'activitat eco
nómica general, pareix cIar que l'existencia d'una xerxa de 
carreteres adients és una condició prioritaria per eliminar 
els escanyaments i promoure el procés de desenvolupament 
integrat, equilibrat, harmónic, i d'aquí que les actuacions 
tendents a millorar les condicions de la infraestructura via
ria revestesquin la majar importancia. Aixo era el tema que 
era discutit i, tanmateix, avui en dia, a nivell d'Estat nacio
nal, a tata la Comunitat i a nivell, diguem, d'Estat, se li dó
na una gran importancia, i nosaltres tots solets procuram 
predicar amb l'exemple. 

Per tant, aquí hi ha un paper preponderant del tema 
carreteres que creim que té també una repercussió de tipus 
social, a part de la millora de sensibilització i articula ció 
adient de l'espai. Jo vull citar els compromisos adquirits 
durant 1990 pel que fa a carreteres, petites i grosses; carre
tera d'Esporles a Banyalbufar, desdoblament de la ronda 
d'Eivissa, autovia central tram 2, via de cintura tram quart, 
carretera de Maó a Fomells, ronda de Sant Antoni Abat, 
carretera d' Arta a Can Picafort, segona ronda d'Eivissa, 
carretera de Sóller a Deia, carretera del Coll d' Arta a Arta, 
carretera d'Ariany a Santa Margalida, carretera de Campos 
a Porrresres; tot aixo, a més, aplicant ja el Decret de Con
tractació Anticipada, i en aquests moments la Conselleria 
d'Obres Públiques esta preparant-se per comenc;ar afer fei-

na dia primer de gener, deixant a part aquelles que per ser 
plurianuals ha comenc;at enguany ja, com vostes saben. 
Aquestes actuacions pugen a més de 4.000 milions de pes
setes. 

S'ha citat anteriorment la necessitat de preservar i ade
quar el medi natural, així com tenim la necessitat de reo
rientar les pautes pel que fa referencia a l'actual model tu
rístic, i en aquest sentit són d'indubtable rellevancia les ac
cions projectades en materia de medi ambient, d'infraes
tructura hidraulica, d'instal.lacions portuaries, etc. S'assig
nen mitjans de més de 2.500 milions de pessetes en materia 
hidraulica i d'abastiment, a ports i litorals 420 milions de 
pessetes, al que és medi ambient pur d'investigació i de 
profundització a l'entorn 120 milions de pessetes. 

1 pel que fa referencia a les qüestions de mercat de tre
ball, crec que és important ser conseqüents amb el que hem 
dit ara, amb el que hem dit de l'important que és el factor 
huma dins el nostre model economic; aleshores, per prime
ra vegada, creim que ens hem marcat un objectiu propi del 
repte que imposen els temps actuals i futurs d'una política 
economica que creim que fonamentalment és el manteni
ment i la creació de !loes de treball, en un context econo
mic d'intensa competencia i de renovació permanent de les 
activitats economiques. Per aquest moti u, el futur, un futur 
que de fet ja és present, es caracteritza per una profunda 
inestabilitat, que si bé ha de ten ir efectes creatius i, per 
tant, positius, amb el consegüent augment de qualitat i de 
benestar, implicara així mateix la necessitat d'estar perma
nentment atents respecte a alio que de canvi, ~e millora, 
d'ajornament que és necessari dins l'ambit de treball, acon
seguir una activitat productiva enpermanent renovació. A 
aixo s'ha d'afegii"la mobilitat geografica de la població es
panyola, que suposa un potencial augment de competencia 
en el mercat de treball de les Illes, competencia tendent a 
intensificar-se. A més, un cop que el període transitori amb 
que el capítol de la lliure circulació de treballadors ha pre
vist ha estat previst en el tractat d'adhesió d'Espanya a les 
Comunitats Europees. En definitiva, ambdós factors de 
mobilitat impliquen potencialment un augment de la deso
cupació dificil de controlar que té el seu origen en factor 
extrainsulars. 

Amb aquest doble escenari apuntat, renovació perma
nent de les activitats economiques i mobilitat geografica de 
la ma d'obra nacional i europea, la gran comesa que comp
ta a l' Administració Autonomica en un context d'economia 
de lliure mercat és la d'aconseguir elevar la qualificació i la 
preparació de la població activa, facilitant amb aixo la seva 
incorporació i presencia en condicions adients al mercat de 
treball. D'aquesta manera, les accions de l'Administració 
en materia de formació professional adquireixen una im
portancia dificil de negar. No cal dir, amb modestia, que els 
objectius en materia de política d'ocupació superen el mare 
de la nostra Comunitat en la mesura que es veuen condi
cionats per decisions de política preses a nivell nacional i a 
nivell comunitario En conseqüencia, les accions a dur a ter
me s'han d'integrar en un marc de coordinació entre les ad
ministracions comunitaria, nacional i auto no mica. Atenent 
les consideracions anteriors, els Pressuposts de la ComuDi
tat Autonoma de les llies Balears per al 1990 preveuen una 
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assignació de recursos per a accions formatives dins el marc 
del fons social, assolint la nostra aportació 300 milions de 
pessetes, i amb aquesta aportació, que es farA de qualsevol 
manera, si aconseguim que s'aprovin els nostres plans, que 
en tenim bones noticies, tendrA un efecte multiplicador de 
quasi 1.000 milions més de pessetes que vendran d'Europa. 

Transcendint l'ambit estrictament economic es prece
uen aro mateix accions inversores en altres meteries i com
petencies d'aquesta Comunitat Autonoma. Pel que fa refe
rencia a la política cultural de la Comunitat, aquesta s'ha 
de basar en el principi de singularitat, mitjan<;ant la preser
vació i el desenvolupament i la potenciació de les nos tres 
diferencies, del nostre fet diferencial. O'aquesta manera, els 
projectes que persegueix la política cultural són d'activació 
de seminaris i departaments que fomentin la nostra identi
tat, la nostra nacionalitat, la potencíació del coneixement 
de la historia i de la cultura autoctones, la normalització 
lingüistica i la promoció de la difusió cultural, mitjan<;ant 
biblioteques, esdeveniments culturals i iniciatives edito
ríals, entre altres. 

Igualment, és d'especial rellevancia la preservació del 
nostre patrimoni, tant l'historic com l'artístic, i la restaura
ció de béns arquitectonics, la protecció i el condicionament 
de jaciments arqueologics i la ereació de bases de dades de 
béns mobles, artístics, documentals, i el suport als museus. 
En conseqüencia, les accions inversores previstes per a 
1990 fan referel}cia a més de 60 milions de pessetes quant a 
potenciaci6 de !lengua, a quasi 100 milións de pessetes per 
a biblioteques, llibres, música i grans exposicions, i a més 
de 200 milions de pessetes per a patrimoni i arqueologia. 

Dins el nou esquema de pressupostació implantat per 
la CAIB el 1990, durant aquest perrade s'han establert uns 
objectius eslrategics que s'han materialilzat en l'elaboració 
d'un pla estrategic pressupostari arrel del qual s'estableixen 
determinalS objectius addicionals als contemplats fins ara, 
com són política esportiva, poHtica sanitaria, vivenda i jo
ventu1. En materia esportiva escolar hi ha una inversió de 
250 milions de pessetes per a l'any que ve, anticipada en
guany com a conseqüencia del conveni que ha elaborat la 
Conseleria de Cultura amb el seu corresponent Ministre 
del Govern Central, la Conselleria d'Educació, per fer una 
implantació massiva d'instal.lacions esportives a dins els 
pobles de les nos tres [lles. També en les accions en materia 
sanitaria i defensa del consumidor pugen a quasi 700 mi
lions de pessetes, i en materia de promoció de vivenda, dei
xant a part rISA VI, hi ha aplicacions directes de 715 mi
lions de pessetes. Accions en materia de joventut, a prop 
de 100 milíons de pessetes. 

Despres d'aquest breu resum destacant i intentant con
nectar les inversions amb els objectius, crec que hem de 
parlar de finan<;ació. Aleshores, si analitzam ['estat d'in
gressos que hem projectat per a 1990, es pot comprovar 
com dins del conjunt d'aquestes es resalta la importancia 
que assoleixen les recaptacions d'imposts directes i indirec
tes. En ambdós casos, es tracta de tributs cedits per l'Estat 
d'acord amb les corresponents Beis de cessió i, per tant, no 
incloem aquí tributs propis, a pesar de la capacitat que te
nim, perque és política del Govern Balear que, fins a 

aquest moment, no ha arribat el moment oportú per fer 
cap opció expressa de política fiscal, tenint en compte el 
gran esfor~ que explicaré que fan actualment els nos tres 
ciutadans. L'import ,total deis imposts, 12.789 milions de 
pessetes, arriba al 51,2 del total deis ingresos, i s'ha de rese
nyar que la recapatació prevista per imposts indirectes arri
ba a 9.500 milions de pessetes, que suposa el 38 per cent 
del total d'ingressos previst. Aquests tributs són així mateix 
els que dins l'estructura d'ingressos apareixen entre els més 
dinamics i se situa la seva taxa, respecte del Presupost de 
1989, en un 32 per cent d'increment; aquesta variació que
da molt per damunt la taxa de variació del conjunt d'ingres
sos. 

Aixo és un indicatiu de resfon; que fan els nostres 
contribuents i de l'esfor~ de gestió realitzada pel Govern 
Balear, sense muntar cap numeret, com ens tenen acostu
mats de vegades altres ... i que ens ha permés superar tran
quil.lament les previsions de recaptació realitzades pel ma
teix Estat. En relació a les transferencies corrents, hem de 
citar la participació en els ingressos de l'Estat amb 1.600 
milions de pessetes, les dotacions a pensions assistencials 
amb 900 milions de pessetes i les transferencies de fons o 
com li vulguin dir de 1.400 milions de pessetes. S'ha de re
marcar que com a resultat de les especificacions anteriors -
s'ha conformat dins la nostra Comunitat Autonoma una es
tructura d'ingressos qualitativament diferent del conjunt de 
Comunitats Autonomes, tot i que en general s'observa que 
els ingressos de la majoria de ComunitalS es nodreixen de 
forma majoritAria a través de tranferencies, tan! condicio
nades com incondicionades, del Govern Central, siguin 
subvencions, sigui n percentatges, sigui el que sigui, esliguin 
o no estiguin explicitades; mentres que nasaltres, més d'un 
50 per cent, enfrant de percentatges ínfims de les altres Co
munitats, estan, diguem, aportades com a conseqüencia de 
l'esfor¡; deis nostres ciutadans, que a més d'haver de pagar 
la renda i les societats i l'IV A, també han de pagar i fer un 
superesfor¡; amb els impast indirectes. 

Per altra part, les consideracions anteriors fan que ens 
poguem preguntar si existeixen en l'actualitat possibilitats 
de reformar el sistema de finan<;ament. Estam parlant d'in
gressos; cree que és un mament oportú per donar resposta 
a qualque inquietud de la Cambra en aquest sentit, meres
cuda pel suporto Hem de dir i hem de recordar que el siste
ma actual té una vigencia del 87 al 91 i que, fins ara, el Go
vern Central no ha manifestat cap tipus d'interés a atendre 
cap de les nostres peticions de reforma a de modificació. 
Segueixen per endavant les nas(res demandes i no hi ha cap 
navetat apreciable respecte d'aixo, Lleval de nous planteja
menlS conflictius que vendran com a conseqüencia del fet 
diferencial de les pluges que ens obligara a plantejar una 
serie de reclamacians de quantitats per recuperar les quan
titats que el Govern de la Comunitat haura d'aportar de 
forma especial a la nostra Comunitat. 

El que sf pOl plantejar una nova controversia i impor
tant és la modificació deis Fons de Compensació Interterri
toría!. Pareix que les orientacions del Govern de la Nació 
pensa donar al Fons de Compensaeió Interterritorial ja fo
ren exposades el passat deu de juliol a Galícia, i encara 
que la hipotetica reforma alla exposada no ha estat encara 
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objecte de debat, hem profunditzat en el Cansell de Políti
ca Fiscal i, evidentment, no ha estat tramitada com a Pro
jecte de L1ei, en conseqüencia no els parl de propostes fer
mes, els parl d'hipotetiques orientacions, pero seria poc 
realista pensar que no continuaran cap aquest camí; els vull 
concretar que el Govern Central es decanta per abordar de 
manera íntegra la reforma completa del Fons de Compen
sació Interterritorial, de l'FCI, tant a la definició de varia
bles com a la ponderació d'aquestes coro tarobé a I'ambit 
d'aplicació del Fons. 

Serien afavorides per aquest Fons aquelles Comurn
tats que hagin tengut en termes l1}itjans una renda per da
vall de la mitjana de I'Estat els daÍTers cinc anys, i aixo se
rien Extremadura, Ceuta, Melilla, Andalusia, Castella- la 
Manxa, Galícia, Canaries, Múrcia i Castella-Lleó. Per altra 
part, pretendria establir una compensació transitoria per a 
les Comunitats Autonomes que quedassin excloses i que 
persistiria fins la negociació del nou sistema de finan¡;a
mento Des de la nostra posició, creim que aquesta proposta 
de l' Administració no resulta satisfactoria per als interessos 
de la Comunitat Autonoma, i en aquest semit a més no es 
pot oblidar que el Fons de Compensació és un element es
sencial del sistema de finan¡;ament autonomic i no pot es
ser objecte d'un tractament singular al marge del propi sis
tema. 

Per altra part, resulta curiós que es pretengui refor
mar el Fons quan l'altre instrument de reequilibri, les dites 
assignacions d'anivellació amb garantía deis serveis fona
mentaIs, que des del primer moment ha demanat aquesta 
Conselleria, que qualque vegada fins i tot des de l'oposició 
m'han dit que hi havia d'insistir m~, a pesar deis estudis i 
de la postura líder que hem adoptat diverses Comunitats, el 
Govern Central es nega de forma reiterada a entrar en dis
cussions. 

1, en definitiva, no hem d'oblidar que aquesta posició 
del Governs, aquesta posició del Consell, del Conseller, té 
el suport del Parlament, que va prendre una resolució dient 
que la reforma del Fons havia d'anar aparellada amb la re
solució deis problemes de suficiencia financera i, en conse
qüencia, així ho vaig manifestar al Govern Central. Per al
tra part, creim que es tracta d'una Llei Orgarnca, es tracta 
de treure conceptes al marge del que preceptua la LOFCA, 
i creim que realment s'estan aficant en un tiranyet pos 
constitucional. Igualment s'ha de dir que la quantificació 
d'aquesta compensació transitoria, que vol fixar unilateral
ment el Govern Central, ens podria crear problemes davant 
la reforma deis sistema de finan¡;ació perque aixo suposaria 
acceptar que el Fons era per a nosaltres inversió nova, 
quan realment, per a nosaltres, el Fons era el Fons i d'in
versió nova només rebem 150 rnilions de pessetes; i alesho
res podrien tenir la prova contra nosaltres wue realment 
acceptam que 1.400 milions de pessetes és la finan¡;ació ne
cessaria per a la nostra Comunitat, sense cap mena de dub
te insuficient. 

1 "abundant" en aquesta qüestió, podem dir que, en 
definitiva, la postura del Govero de la Comunitat represen
tada per aquest Conseller va ser d'oposició a la posició del 
Govern Central. Per tant, ens trobam a les portes d'una no-

va situació perjudicial, pero creim que ara més que mai te
nim tot l'espectre de mesures plantejades, ja que realment 
la nostra negociació creim que és positiva, tenint en comp
te que ara sÓn ells que ens cerquen; concretament, el Mi
nisteri d'Hisenda esta demanant, per primera vegada, reu
nions; ja no som noslatres els que hem d'anar a suplicar, 
són ells que demanen; i crec que bé, realment així s'ha d'ac
tuar. Dones, quina és la nostra opinió?, com podíem arre
glar el tema de carrete res sense tornar les competencies? 
La llastima és que aquestes conversacions s'han tengut amb 
un Govern en funcions, en un ambient distes, i realment no 
ens han de permetre baixar la guardia. 

Aleshores, amb aixo, acab dient que esper que aquests 
Pressuposts de productivitat, aquests Presuposts de compe
titivitat, aquests Pressuposts de contenció drastica de les 
despeses, puguin mereixer l'aprovació de la Cambra i siguin 
perfeccionats durant el debat. 

Moltes grades, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

Comen¡;am, dones, el debat de les esmenes a la totali-
tat. 

Agafi el micrOfon, Sr. Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Sr. President, jo suposava que la presentació per part 
del Conseller ens donaria lloc a un torn de replica, pero, 
personalment, no sé 'si compartesc el sentiment deis altres 
Grups, cree qu~tsi ja obríem el debat de totalitat, si ens 
concedía una mica de generositat en el temps acumulant el 
temps de replica al de presentació d'esmenes de totalitat, 
probablement el debat guanyaria en agilitat. 

Gn\cies. 

EL SR PRESIDENT: 

De totes maneres, sí, jo seré tot el magnanim que si
gui, cree que la presentació del Pressupost dóna lloc a la 
presentació deis Pressuposts, i la replica dóna lloc qua n hi 
ha la defensa de cada una de les esmenes. De totes mane
res, no. Pero serem generosos, podrem ... Aquesta Presiden
cia no sol aturar ningú quan empra arguments raonables, 
en tot cas quan se'n va del tema; per tant, té la paraula el 
Sr. Quetglas en nom del CDS per defensar la seva esmena a 
la totalitat núm. 1677/89. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, Sr President. 

Sres j Srs. Díputats; Sr. Conseller d'Economia i Hisen
da, absent; la primera tentació que nosaltres hem sentil 
quan el Conseller ha comen¡;al a resumir l'informe econo
mie i financer ha estat de treure ja el primer argument peJ 

qua1 nosaltres plamejam la nostra esmena a la totalitat i la J"" 
nostra oposici6 frontal i total al Pressupost. "" " 
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Jo voldria extreure algunes frases que no són tretes de 
context sinó que d'alguna manera resumeixen de manera 
prou indicativa el que és l'informe economic i financer, 
perque la primera resposta que a mi se m'ocorre després 
d'aquesla exposició del Conseller és dir: bé, i tot aixo que 
en ha contal que lé a veure amb el Pressupost? Un altre 
any més, una vegada més, se'ns presenta un informe econo
mic i financer exhaustiu, que perd fulls i fulls en una analisi 
realment interessant sobre l'economia de Dinamarca, per 
exemple, sobre l'economia de Luxemburg; tenim una infor
mació molt puntual i elevada de l'evolució de les taxes de 
productivitat luxemburgueses, o daneses, o holandeses, a 
un nivell absolutament impresionant a l'hora d'alimentar la 
nostra inquietud pel coneixement de l'estructura económi
ca deis Pa'isos Comunitaris; tenim una analisi bastant im
portant de l'economia espanyola i, finalment, entram en 
una analisi de l'economia de les Illes Balears, que té frases 
tan rotundes com, i en tenc algunes assenyalades, l'any 
1988 ha significat turísticament l'inici d'una més que proba
ble fase d'estancament la duració de la qual pot prolongar
se alguns anys, l'ha dita el Sr. Conseller. Una altra que diu 
"la despesa turística per estades segueix la tendencia gene
ralitzada a la disminució o estancament d'aques18 dar
rers", d'aquesta variable tan basica. 

Quan analitza les tendencies económiques de l'any 89 
i 90 diu: el present any sembla confirmar la tendencia re
gressiva els primers indicis de la qual es varen produir ja a 
l'anterior exerci.ci de l'any 1988. ítem más, els primers re
sulta18 -defiñitius de la temporada alta, quant a la despesa 
turística l'any 1989, ens mostren una disminució en termes 
monetaris de despesa per turista i dia del 3,5 per cent, rom
pent per primera vegada la lendencia al creixemenl nomi
nal de la despesa; en termes reals, aquesl descens arriba al 
10 per cent, la qual cosa suposaria una disminució entre el 
12 i mig i el 16 per cent deis ingressos per turisme a la nos
tra Comunitat. Es planteja l'existencia d'una crisi que supe
ra la crisi del creixement de l'oferta. Es parla de la crisi de 
I'agricultura, d.e la erisi de les indústries tradicionals i, final
ment, es pOl acabar amb una frase tan rotunda com : així 
les coses, podem definir l'any 1989 com un any de recessió 
en el qual el creixement del PIB podria ser creixement zero 
o per davall de zero. 

El diagnostic, per tant, no pot ser més pessimista. 0, 
almanco, coincidiran amb mi, Sres. i Srs. Diputats, que el 
diagnostic no és ni de prop optimista. 1 després de tot aixo, 
després d'aquesta memoria que ha fet un diagnostic correc
te i preocupant de l'economia de les Illes Balears, un espe
ra una estructura pressupostar.ia de resposta a aquest diag
nos tic, una estructura pressupostllria que, dins la mesura de 
les possibilita18, que n'hi ha, que n'hi ha bastants, de les 
possibilita18 d'exercici d'una política pressupostaria, hi hagi 
una resposta a una siluació que és preocupant i que to18 
comparlim aquesta preocupació. Una resposta pressupos
laria aCliva, q uc es notaria dins c!s programes de les distin
les seccions pressupo LAries de les distintes Conselleries. 
Hi és, aquesta resposta activa? Malauradament, hem de 
respondre que no hi és en absolut. 

Hi ha, als programes de turisme, per exemple, que es 
desdoblen en ja els tradicionals programes de promoció tu-

rística i d'ordenació de turisme, una articulació en termes 
agressius, en termes ofensius, en termes de preparació d'u
na resposta pressupostaria a aquesta preocupació tan ben 
assenyalada dins la memoria? En absolut. Tant la memoria 
com les xifres, l'únic que demostren és una continultat so
bre la política exercida fins a l'actualitat, incrementant lleu
gerament les xifres de les distintes partides, i aquí n'hem 
sonit explicant que cada programa servira per al que ser
veix, un per a la prom oció turística, l'altre per a l'ordena
ció, un programa per a direcció i serveis generals, amb una 
justificació eslrictament administraliva de la necessitat deIs 
doblers per continuar funcionant. De cap manera hi ha un 
plantejamenl d'anam a posar uns recursos economics al 
servei d'uns objeclius i anam a posar aques18 objectius en 
funció d'una conjuntura economica determinada. 

El mateix pot passar i passa a la Conselleria d'Indús
tria i Comer~, on l'únic que trobam és una reiteració de les 
justificacions de la despesa, pero no de cap manera una ar
ticulació d'una estrategia economica al servei de l'objectiu 
de combatre la recessió, per no parlar d'altres sectors com 
la construcció; una política agressiva en materia d'ocupa
ció, el fantasma de l'atur esta present dins tota l'anlllisi eco
nomica com a producte logic d'una recessió i, en canvi, els 
programes de foment de l'ocupació desapareixen, ja varen 
desapareixer l'any passat quan, per una equivocació parla
mentaria, pel que es veu, es varen aprovar uns incrementr 
de despesa importants de cara al foment de l'economia so 
cial i de les cooperatives; desapareix immediatament i en· 
guany no hi ha un plantejament seriós de programes dé 
promoció de l'{)cupació, etc. Res, en relació a un program~ 
específic per a la desocupació juvenil, etc., etc., etc. 

Ja que el Oovem es mostra incapa~ de donar una res· 
posta activa a aquesta problematica, ja que el Oovem re
nuncia una vegada més a establir una vertadera poUtica 
economica amb l'instrument, un instrument de primero 
magnitud com és el Pressupost, un esperaria, al manco, um 
resposta passiva, una resposta de minoració deis efecte 
d'aquesta crisi, una resposta fonamentalment de minoraci 
deis efectes socials negalius d'aquesta recessió. 1 un voldr: 
veure, o esperaria veure dins aquest Pressupost, una acce; 
tuació de les despeses socials, una accentuació del carllctel 
social, socialment progressiu, d'aquest Pressupost. 1 ana lit
zem, ja que el Conseller ens ha reconegut al nostre Orup 
Parlamentari haver recollit a la nostra critica al Pressuposi 
la qualificació funcional de les des peses, analtizem-les en 
comparació a l'any 89. 

Despeses socials, despeses de seguretat, protecció i 
promoció social que inc10uen centres assistencials, promo
ció i ajuts socials, foments de l'ocupació; baixa, en termes 
monetaris, un 6 per cent; en termes reals, crec que al cap 
de l'any podrem parlar d'un descens, en termes globals, del 
15 per cent. Per tant, hi ha una radical disminució de la 
preocupació en aquesta materia. 

Segona qüestió. El Conseller ha parlat d'aixo en la se
va exposició quan ha dit que l'objectiu prioritari d'aquest 
Pressupost era la promoció de béns públics de caracter eco
nomic, que efectivament pugen més d'un 45 per cent. 1 
quant pugen la promoció de béns públics de caracter so-
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cial? 1 aquí hi entren les despeses públiques en aquelles in
fraestructures que tenen el caracter i la vocació de redistri
bució de la renda: sanitat, hospitals, promoció de la salut, 
sisttemes i plans educatius, vivenda, urbanisme, sanejament 
i abastiment d'aigües, proteceió del medi ambient, defensa 
del consumidor, cultura, tot aquest volum de productes so
cials augmenta un 12 per cent, la qual cosa és practicament 
res en termes reals, en tant que la promoció de béns pú
blics de caracter economic: obres públiques, transports, mi
llora de l'agricultura i del medi natural, investigació i infor
mació, creixen més d'un 45 per cent. A mi, personalment, 
al nostre Grup Parlamentari, Sr. Conseller, ens sembla 
molt bé que hi hagi un increment important de la promo
ció de béns públics de caracter economic. El que no ens 
sembla bé, Sr. Conseller, és que aquest increment de pro
ducció de béns públics de caracter economic es faci a costa 
d'una reducció deis programes de produceió de béns pú
blics de caracter social i deIs programes de seguretat, pro
teceió i promoció social, com és, de fet, en aquest Pressu
post. 

L'analisi de les xifres canta. Abans, els béns públics de 
canlcter social, un total de 5, abans vull dir l'any passat, 
l'any 89, els béns públics de caracter social pujaven a 5,9 
mil milions de pessetes, i era una xifra superior a la produc
ció de béns públics de caracter economic, 5,4 mil milions. 
Ara s'ha invertit el pes específic de cada un d'ells: els béns 
economics, 7,8 mil milions de pessetes, són una xifra consi
derablement superior a la deis socials, 6,6 mil milions. Per 
no dir i per no insistir una vegada més en la desaparició 
practica deis programes d'ocupació en relació al Pressupost 
del 89. 

No és una afirmació gratuIta, Sr. Conseller, no és una 
anrmació gratuHa, Sres. i Srs. Diputats, dir que aquest 
Pressupost és socialment regressiu. 

En tercer lloc, el tercer del nostre bloc d'arguments 
que defensen i argumenten la nostra pretensió de devolució 
al Govern d'aquest Projecte de Llei, és la disrninució del ri
gor i el control en l'execució pressupostaria. 1 uns quants 
exemples, que no exhauriran la relació, seran suficients per 
mostrar als Diputats com hi ha hagut una baixada impor
tant del control i del rigor en l'exeeució pressupostaria. En 
primer Uoe, per exemple, desapareix de l'articulat de la llei 
una qüestió realment important. Sempre, tradicionalment, 
a totes les lleis de pressuposts hi havia un article que deia 
que amb carrec als erMits incorporats no es podran execu
tar tranferencies. Era elemental!. EIs crMits incorporats, 
com els Srs. Diputats saben, són aquells romanents de ere
dits que, sense tenir I'obligaeió pressupostAria d'incorpo
rar-Ios a l'anualitat següent pero per una rao de compromís 
polític o de compromís parlamentari assumit al Pressupost 
anterior s'incorporen al següent per poder desenvolupar 
aquells plans que per raons que no vénen al cas no s'han 
pogut desenvolupar dins l'anualitat. LOgicament, com que 
aquests crMits vénen adjectivats per la seva finalitat, que -
s'ha donat a la Llei de Pressupost anterior, no poden ser 
destinats a una aUra finalitat. Molt bé. Enguany, desapareix 
aquesta limitació, i contra els crectits incorporats es poden 
exeeutar tranferencies, la qual cosa vol dir que comen~m a 
crear un pressupost paral.lel, descontrolat en relació a 

aquesta Cambra, sobre el qual els Diputats no tendran ni 
coneixement ni capacitat de control, que significa un presu
post paral.lel gestionat únicament i exclusivament, com 
veurem després, pel Conseller d'Economia i Hisenda. 

En segon lloe, un altre exemple. La vinculació a nivell 
d'article i programa excepcional deis capftols de despesa 2 i 
6, despesa corrent i inversions, excepcionalitat que s'havia 
mantengut tradicionalment per raons de facilitar la gestió 
pressupostaria, s'estén aquesta vega da al capítal 1, a la ges
tió de personal. Si hi ha una gestió que ha d'estar correcta, 
més limitada que les altres, correctament controlada, amb 
les partides molt precisad es per raons obvies, és la referent 
a personal. Ara, en aquesta redaceió d'aquest Projeete de 
Llei, intentam fer escapol, intentam donar un marge d'arbi
trarietat absolutament injustificat a la gestió de personal, 
dient que la vincularem a nivell d'artiele i programa en tant 
que la resta de la despesa, si realment hem excepcionat ca
pitol 1, capítal 2 i capitol 6, ja la resta de la despesa són 
partides absolutament marginal s, ho sera a nivell de funció, 
concepte i programa. El 80 per cent del Pressupost tendra 
un descontrol relatiu molt gran mentres que només el 20 
per cent aproximadament del Pressupost tendra un control 
en funció, concepte i programa exhaustiu. Estam fugint de 
la restriceió, del control, del rigor en l'exeeueió pressupos
taria que la responsabilitat parlamentAria imposa. 

Fins ara, en tercer lloc, els expedients en els quals la 
Intervenció General discrepas en relació al eriteri del Go
vem, se n'havia de retre compte al Parlamento Les raons 
són obvies. Si un informe de la Intervenció era contrari a 
una aetuació del Govern volia dir, vol dir que el Govern fa 
imposar un criteri polític a un criteri tecnic, la qual cosa, 
en ella mateixa¡·Ílo és necessariament reprovable; pero el 
logic és que quan el criteri polític s'imposa al criteri de le
galitat que imposa la Intervenció, ellogic és que hi hagi al
manco un coneixement parlamentario També ha descompa
regut. Modificacions de credit, no hi ha limitaeions. La Llei 
de I'any 89 preveia donar compte al Parlament del percen
tatge de les modificacions acumulades sobre el credit inicial 
i que la Comissió d'Economia i Hisenda i Pressuposts del 
Parlament podria aturar les modificaeions de erMit que ul
trapassassin el 15 per cent de la consignaeió inicial de la 
partida. Aixo ja va ser una flexibilització important en rela
ció a allo que imposava el Pressupost de l'any 1988, que im
posava un control molt més rigorós i que nosaltres matei
xos, aquest Parlament, va concedir que probablement era 
excessiu en relació a la gestió i ho va suavitzar amb una fór
mula absolutament acceptable, donar compte al Parlament, 
i que la Comissió d'Economia i Hisenda, quan veiés que hi 
havia una serie de modificacions que alteraven profunda
ment la voluntat parlamentAria expressada a l'aprovació 
pressupostaria, en aquest moment podia aturar I'autoritza
ció de noves modificacions, sempre que s'estigués desvir
tuant el Pressupost i, naturalment, amb una votació majori
taria de la Comissió. Aixo, simplement, desapareix. No hi 
ha lirnitació, no hi ha coneixement, ni previ ni posterior, de 
les modificacions de crMit, que han desaparegut del text de 
la llei. 

Altres qüestions. Les despeses menors, que varen pas
sar a 500 mil pessetes, les despeses que no és necessari oon-
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tractar, ara passen a 500 mil. L'any 88, al 89, varen passar 
de 300 a 500. Nosaltres li donarem suport perque varem 
entendre que estava congelat a 300, pero ara estam incre
mentant un 50 per cent més. Comen~m ja a tenif una 
quantitat de despeses considerades menors, doblers de but
xaca, 750 mil pessetes, Sr. Conseller, comen~ a ser molt. 
Contractació directa, passa de 20 milions de pessetes a 50 
milions de pessetes; de 20 milions de pessetes a 50 mílions 
de pessetes. La quantia de contractació directa, Sr. Conse
ller, la quantia de contractació directa esta en funció del to
tal pressupostari, i vos tes estan gestionant 29 mil mílions 
de pessetes. La Comunitat Autonoma, 20 mil enguany. 
Avals, passa d'un total d'aulorització d'avalar de 1.000 mi
lions de pessetes a 1.500 milions de pessetes, un 50 per cent 
d'increment. Pero és que, a més, cada un deis avals que 
l'any passat vare m posar una limitació que cada un deis 
avals no podria superar el 25 per cent de la quantia total, és 
a dir, 250 milions de pessetes, ara passa al 30; ara ja no són 
el 25 de mil, són el 30 de 1.500, ara passen a 450 mílions de 
pessetes, quasi es duplica la possibilitat d'estendre un aval 
per part de la Comunitat Autónoma. A poc a poc, anam 
passant i ens anam alliberant d'alló que per a un Govern 
són corsés, són encorsetamenls, limitacions, peró sota el 
punt de vista de la consideració parlamentaria és rigor i és 
control. 

Aquesta laxitud també es manifesta a la gestió pressu
postaria en la qüestió de les anualitats. Cins anys, poder 
comprometre durant cinc anys les anualitats, a nivell d'arLi
ele, perdó, és pitjor encara, a nivell de capítol, significa que, 
per exemple, del capítol més important en materia d'ínver
sions, per exemple, es podrien empenyorar 1.125 milions de 
pessetes de l'any 91, 965 del 92, 805 del 93 i 805 del 94, si
multaniament, més les empenyuorades del presupost del 
90, podria ser que aquest Pressupost, amb aquest mecanis
me d'execució, deixas empenyorat per als futurs Pressupos
ts de la Comunitat Autónoma ni més ni manco que 5.315 
milions de pessetes d'un sol capítol d'una sola Conselleria. 
En total, podríem arribar a nivells realment impressio
nants, no m'he pres la molestia de fer el calcul, peró real
ment comen~m ja a manejar xifres alarmants que defugen 
un adequat control pressupostari. Tampoc no hi ha control 
parlamentari sobre les incorporacions que contribueixen, 
lógicament, a un nou Pressupost. El descontrol que pretén 
el Govern, jo crec que no és exagerat, Sr. Conseller, si el 
qualificam que com que el que esta demanant a aquest Par
lament és, simplement, un xec en blanc per fer i desfer de
fugint els normals i democratics mecanismes de control. 

Parlarem ara de l'estructura pressupostaria. Vosle sap, 
Sr. Conseller, que quan parla m de pressupost és preferible 
parlar del pressupost consolidat, perque tenim així una vi
sió més manejable del total. Comparant pressupost consoli
dats, estam passant d'un Pressuposts de 20 mil milions de 
pessetes, de 20.000,7 milions de pessetes, a un Pressupost 
de 29 mil milions de pessetes. L'increment és molt impor
tant. D'on suten? Aquest increment surt... D'on es finan
cia? Basicament, de deute: 3 mil milions de pessetes de 
deute de la própia Comunitat més de 3 mil milions d'orga
nismes autonoms i empreses públiques. La resta, augment 
de transferencies de 1'Estat i major recpatació, molta deri
vada per increment vegetatiu, no es posi totes les plomes 

de millor gestió; algunes d'elles, mol tes d'elles, són per pur 
increment vegetatiu. Peri'1 Sr. Conseller, la font fonamental 
de finan~ment d'aquest Presupost no és la bona gestió re
captatoria d'aquest Govern, és el deute, 6 mil milions, més 
de 6 mil milions de pessetes. Que significa? Bé, aixo signi
fica que hem entrat dins una dinamica en la qual el Conse
ller en surt amb una declara ció feta des d'aquesta tribuna 
dient: renunciam a la política fiscal, no trobam oportú po
sar en marxa noves fonts d'ingressos, no trobam oportú po
sar en marxa uns mecanismes de gestió tributaria propis 
que ens perrnetrien, primer, per un costat, incrementar les 
fonts de finan~ció, i per I'altre, establir una política fiscal 
própia, absolutament imprescindible per a un Govern que 
té les pretensions de tenir el nom de tal, hem renunciat, no 
se sap en nom de que, suposam que en nom de mantenir 
una eterna reivindica ció que, en qualsevol cas, no es veuria 
afectada, reivindica ció davant I'Administració Central, s'en
tén, en qualsevol cas no es veuria afectada pel fet que l'es
for~ de rigor pressupostari, que l'esfofl¡: per incrementar la 
finan<;<lció, que I'esfor<; per aconseguir que aquest Govern 
passi de tenir un Pressupost merament administratiu a te
nir un Presupost que incidesqui de manera clara dins la vi
da económica i social de les nostres illes a través de la im
posició de formes tributaries própies. 

Hi ha, li reconec, Sr. Conseller, un evident esfor<; in
versor en aquest Presupost. És obvio Al Pressupost consoli
dat, la inversió real practicament es duplica, passa de 6 mil 
milions a 12 mil milions de pessetes. El que passa és que en 
relació al Pressupost de l'administració estricta, que procla
ma una gestió descentralitzada a través deIs seus organis
mes autonoms i de les empreses públiques, aquest incre
ment de la inversió ITO s'hi reflecteix, logicament, i el que 
passa és que mentres augmentam els capítols de despesa, 
els capítols de personal i els capítols de compra de béns i 
serveis corrents, estam contribuint a una estructura de 
l' Administració de la Comunitat Autonoma cada vegada 
més burocratica, cada vegada més justificada en ella matei
xa, que produeix per ella cada vegada menys serveis, cada 
vegada menys inversió. 

Si les inversions públiques de l'Administració de la 
Comunitat Autonoma descendeixen perque la gestió es 
passa, per un costat, a capital 7, és a dir, a gestió d'empre
ses privades, transferencies de capital a empreses privad es, 
i per I'altre, a gesti6 a través d'organismes autonoms i em
preses públiques, sería absolutament logic, seria absoluta
ment lógic que els capitols de despesa de personal i de 
compra de béns í serveis baixassin, tant i més perque no hi 
ha un increment important en els serveis socials, Sr. Conse
ller. Perque, clar, si em digués no, és que el que passa és 
que ara el capitol 1 i el capitol 2 de funcionaris que abans 
es dedicaven a gestionar inversions, aixó ho hem passat a 
empreses privades O ho hem passat a empreses públiques 
de la Comunitat, peró ara tenim un increment important 
en els serveis socials que presten directament el nostre per
sonal. Peró no és aOO; ja hem vist que els serveis socials han 
baixat en termes relatius i en termes absoluts, segons que 
es miri en un cas o en un altre. Per tant, quina és la justifi
cació del manteniment d'una estructura de despesa corrent 
de personal i compra de béns i serveis corrents, quan la in
versió pública baixa i els serveis socials, l'oferta de serveis, 



2466 DlARI D E SESSIONS / Núm. 69 / 9 de novembre 1989 

també baixa? Cap ni una. L'única és l'increment del man
teniment d'una estructura burocratica sense sentit. 

Per últim, i acab rapid, hem criticat i criticam aquest 
Pressupost perqu~ implanta ún sistema d'execució regres
siu, un si lema d'cxecució centralitzat. 1 em permetra, Sr. 
Conseller, que li llegesqui algunes citacions d'un lIibre per 
al qual vost~ ha confessat alguna admiració, del professor 
Alejandro Nieto, La organización del desgobierno, que diu, 
parlant del Ministeri d'Economia i Hisenda, diu: "Existe un 
órgano administrativo cuya influencia es probablemente su
perior a la de todos los demás, y es el Ministerio de Econo
mia y Hacienda, del que dependen todos los demás, dicho 
sea con los debidos respectos a las Cortes Generales y al 
Consejo de Ministros, porque en la Administración espa
ñola no se mueve legalmente una hoja sin el consentimien
to de este Ministerio". 1 diu més endavant :"Cada Ministe
rio puede hacer lo que quiera con tal de no apartarse ni un 
milímetro, ni una peseta, de lo que le ha señalado el de Ha
cienda". 1 diu més: "En el Estado, todos los Ministerios son 
menores de edad en el sentido mas esrtricto del término, 
sujetos a la tutoría del Ministerio de Economia y Hacien
da". l després acaba, diu: "Una organización basada en el 
principio de la minoría de edad y correspondiente incapaci
dad de sus miembros más elevados no resulta de recibo". 1 
aquesta és l'organització, aquesta és la gestió que el Sr. 
Conseller ens proposa en aquest Pressupost. El Sr. Conse
ller imita aquest model, aquest model d'"organización del 
desgobierno", i ho ha aconseguit amb aquest projecte pres
supostari. les Conselleries són menors d'edat i el Conseller 
d'Economia i Hisenda és l'únic que gestiona. 

Alguns exemples. Les Conselleries apenes tenen ca
pacitat de gestió pressupostaria, no poden autoritzar ni dis
posar des peses més enIla de 8, de 8 i mig milions de pesse
tes. El ConseIler d'Economia i Hisenda, naturalment, no té 
límits. Les incorporacions?, les que el Conseller d'Econo
mia i Hisenda trobi. Les Conselleries no tenen ni capacitat 
de proposta sobre les incorporacions de romanents pressu
postaris de les seves propies Conselleries. Hi ha tota una 
nova gestió, hi ha tot un nou Presupost paral.lel que gestio
na el Sr. Conseller d'Economia i Hisenda. Modificacions de 
cr~dit?, execució centralilzada, Sr. Conseller. Tot aixo con
figura un sistema de gestió regressiu més propi d'una Ad
ministració Local que d'un Govern amb responsabilitat 
parlamentaria, Sr. Conseller, i vost~ ho sap perfectament i 
hauria de fer el possible per evitar-ho. Estam intentant dis
senyar, se suposa, una Comunitat Autonoma moderna. 

En resum i per acabar, un Presupost sense connexió 
amb la realitat socio-economica, sense objectius polítics ni 
economics, ni explícits ni implícits, socialment regressiu, 
d'execució burocatitzada i amb un important deficit de con
trol democnltic, no mereix, Sres. i Srs. Diputats, altre vere
dicte que el retorn al Govern. 

Moltes gracies. 

LA SRA VICE- PRESIDENTA PRIMERA: (Ma An
tonia Alñeñar i Pujadas). 

Para defender la enmienda a la totalidad registrada 

con el número 1.619, presentada por el Grupo Parlamenta
rio PSM-EEM, tiene la palabra su Portavoz, Sr. Serra. 

ELSRSERRAIBUSQUE~: 

Gracies, Sra Presidenta. 

Pregaria al Sr. Vice-president MoIl que llegesqui .. . 

EL SR MOLL 1 MARQUES: 

Amb molt de gust. 

D'acord amb el que preveu l'article 113 i següents del 
Reglament del Parlament de les llles Balears, el Grup Par
lamentari PSM-EEM presenta la següent esmena a la tota
litat al projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Co
munitat Autonoma de les Illes Balears per a l'any 1990 
(deu haver de ser), sol.licitant la seva devolució al Govern. 

Primer. Ens trobam davant uns Pressuposts que po
dem qualificar d'insuficients en el seu conjunt, tant en el 
seu vessant en xifra total pressupostada, 24.974 milions 
532.013 pessetes, com a l'hora d'analitzar la problematica 
social, economica, cultural í institucional que hauría d'a
bordar el Projecte de Llei Pressuposts de les llles Balears 
per a 1990. 

Segon. Les previsions d'increments d'inversions reals 
prevists ens sembla insuficient. 

Tercer. Les prioritats del Projecte de Llei del Pressu
post, pensam que no s'ajusten a uns objectius socials ni 
tampoc a uns objectius de fomentar l'autogov_ern solidari i 
responsable. D'aquesta manera, ens sembla que la produc
ció de béns de caraceter social i la seguretat, protecció i 
promoció social no estan suficientment ateses. 

Quart. Respecte de les inversions reaIs previstes, ob
servam una excessiva quantitat de doblers destinats a 
aquest objectiu i que encara no Jenen la concreció adequa
da. D'aquesta manera, la territorialització necessaria deixa 
molt que desitjar. La xifra de 2 mil 521,6 milions d'inver
sions indeterminades ens sembla elevada. 

Quint. No observam una coordinació real amb els 
Consells Insulars ni amb una gran part deIs municipis. 

Sise. Si bé es fa referencia,a l'hora de les inversions, a 
l'anomenat Plan Estratégico para el Cuatrienio 1989-1992, 
observam una manca total de debat respecte d'aquest Pla i, 
a la vegada, denunciam que eIs objectius actuals del Go
vern de les Illes Balears són molt inferiors aIs exposats fa 
uns mesos, on les previsions d'una millor financ;ació per a 
la Comunitat Autonoma i eIs objectius de despesa sembla
ven més clars. A hores d'ara, la impressió general és que les 
inversions previstes estan practicament només concentra
des a la Conselleria d'Obres públiques. 

Sete. L'increment de tranferencies de capital, que se si
tua en un 48,74 per cent, ens sembla excessiu. ... 
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Vuite. Si bé compartim l'objectiu anunciat de la drasti
ca contenció de les despeses corrents, vista la dinamica que 
el Govern ha duit a l'hora d'executar el presupost de 1989, 
farcit de modificacions de crMit, dubtam de la viabilitat 
d'aquest objectiu. 

Nove. Existeixen lOt un conjunt de programes prevists 
en aquests Presuposts que no creim que el Govern sigui ca
pa~ d'executar-los, vista ¡'experiencia i els criteris que s'han 
mantingut en la presem legislatura. A tall d'exemple, pro
teceió civil, assessoria a corporacions locals, medi ambient, 
treball, sanitat, aceió social, normalització lingüística, mit
jans de comunicació. 

Dese. L'endeutament previst, 3 mil milions, ens sembla 
insuficient si és que es volen abordar amb ambició i objec
tius clars d'autogovern els distints programes pressuposta
ris que resolguin els problemes de les Illes Balears. 

Onze. EIs ingressos prevists pel Govern de les Illes Ba
lears, podem considerar-los no només globalment insufi
cients, sinó que, a més a, més, no existeix un projecte de 
captació de nous recursos per lal de poder tenir uns pressu
pOSlS quanlitativament i qualitativament millors. A tall d'e
xemple, scguim reivindicant J'imposl luríslic com a font 
d'ingressos necessaria per a la no tra Comunitat Autónoma. 

ELSRSERRAIBUSQUE~: 

Gracies, Sr. Moll. .. 

EL SR PRESlDENT: 

Grades, Sr. Vice-president, en funcions de Secretario 

Té la paraula el Sr. Sebastül Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gnlcies, Sr. President. Gracies, Sr. Mol!. 

Hem fet llegir el text per ser una miqueta més breus i 
sobretot per no reiterar aspectes ja presentats per escrit i, 
al mateix temps, per anar explicant algunes de les motiva
cions de la nostra esmena. 

El primer punt que volíem tractar, i com a introduceió 
globalitzadora, és que ens ha sorpres la poca ambició del 
Govern de la Comunitat, de la Conselleria d'Economia, a -
l'hora de presentar aquests Pressuposts. 1 ens explicarem 
per que parla m de poca ambició. Primer, existia un antece
dent de vostes, Srs. del Govern, que durant aquest any que 
encara no ha acabat varem parlar, varem fer propostes no 
només en aquest Parlament, sinó a l'opinió pública i també 
al Govern de l'Estat respecte a canals de finan~ci6 i res
pecte a propostes d'inversió. Fins i tot, a un moment deter
minat, ens va semblar jo cree que a molta de gent, ens va 
semblar que vostes tenien un projecte de país, un projecte 
de pais molt més avan~t, un projecte de país socialment 
molt més progressiu i, a la vegada, uns objectius ja die que 
d'inversions reals importants. Peró, a continuació, es va 
desfer, després d'una reunió a les altures de la Serra ma-

Horquina molt a prop de LJuc, on vos te<> varen canviar de 
posicionaments j, a panir d aquell moment, ens Lrobam 
amb uns retrocessos pensam que evidents. Perque pel que 
coneixem del Pla Estrategic que vostes ano menen, citen en 
aquest projecte de Pressuposts i que n'han parlat algunes 
vegades de passada, la veritat és que aixó no té una ambició 
clara i, a la vegada, nosaltres creim que deixa molt que 
desitjar des d'un punt de vista d'un autogovern seriós. La 
segona cosa que ens ha sorpres de la poca ambició pressu
postaria és que si vostes creuen en un diagnostic economic 
que el 90 sera un any de dificultats, com és que no hi ha 
una valentia?, com és que no anam ja a captar nous recur
sos i plantejam unes reestrucluraeions a lOles les arees 
d'autogovern, si és que el Consell de Govern, olidari amb 
la ConseHeria d'Economia, veu que hi ha coses que fallen a 
l'estructura d'aquesta Autonomia? 

Perque en aquesta introducció també vuU dir que ana
litzant aques18 Pressuposts, Wl s'entem c1aramclll que la 
Conselleria d'Economia pretén ordenar, pre!tn tallar el ba
calla en certa mesura i en certa lógica, atesos una serie de 
vicis de funcionament de distintes Conselleries. Pero és a
qui, aBa on nosaltres ens plantejam: si to18 veim, a partir 
d'aquests Pressuposts i després de dos anys d'altres Pressu
posts, que vos tes estan rectificant coses i estan posant un 
cert ordre a dins els distints programes de les Conselleries i 
el seu grau de compliment, com és que no anam a canviar 
el mal d'origen, que és la mala organització, la mala estruc
tura de moltes Conselleries? 

Exemple: avui de mati un Consel1er del seu Govern 
ens deia a una Comissió a les dotze del mati que només dis
posava, a hores d'ara, del 3 per cent d'una serie de progra
mes pressupostaris; segons les dades de la Conselleria d'E
conomia i Hisenda, encara disposa de més d'un 30 per cent; 
el! ens deia que disposava d'un 3,4 per cenl, i aixo ho hem 
pOgul presenciar tOts els Grups Parlamentaris, i era el Con
seJler d'Acció Social el que parlava. 1 clar, i quan m'ha de
manl i com és que vos tes diuen que jo he gastal poe, bé, 
nasal tres no ha deim, ha diu la Conselleria d'Economia 
amb els seus papers i les eves comptabilitats. És a dir, que 
aquí hi ha coses que estan fallant d'una manera global i -
s'11an de rectificar si volem que I'autogovern funcioni. 

Pero quins són els tres objectius d'un Pressupost que, 
creim nosaltres, els d'Esquerra Nacionalista, PSM-EEM, 
que s'haurien d'haver aportat a quest debat? Primer, de
mostrar una eficacia de l'autogovern, demostrar que l'auto
nomia magra de que disposam, els Pressuposts magres de 
qu~ hem disposat i disposam tenen, han de tenir una efica
cia davant tota la ciutadania. Segon, resoldre els problemes 
del pais, els problemes de les lJIes Balears, que són, evi
denlmenl, per ordre de priorital, els socials, els d'espais na
[urals i després ja els deis aspcctes cullurals, mijans de co
municació, esport. 1 en tercer lIoc, nacionalitzar el país. O 
creim en I'aulogovem i en I'autonomia i la pOlcnciam de 
bon de veres i per tant pretenim nacionalitzar el país, o 
vertaderament la nostra autonomia queda en via morta. 

1 nosaltres creim que vos tes, Srs. de la Consel1eria 
d'Economia, vertaderament coincideixen, hem coincidit 
moHes vegades i cree que coincidirem, en la necessitat d'ha-
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ver de nacionalitzar el país, perque si no sabem que podem 
tancar, i aixó és una evidencia. Pero d'aquests Presuposts 
nasal tres només hem vist dues o tres vegades, una parlant 
de cultura, d'investigació, d'estudis, ¡una altra parlant d'u
na certa voluntat que s'han de tenir més recursos, de, insis
tese, d'un cert concepte de potenciar l'autogovern i de na
cionalització del país. Per la resta, el que hem vist és una 
funció burocratitzadora, una funció administrativa, una 
funció reguladora, aixó sí, centralitzadora a l'execució dels 
Presuposts, pero poca cosa més. 

1 parlem, per tant, d'aquesta valentia que nosaltres 
creiem que era necessaria a l'hora de presentar els Pressu
posts del 90. Valentia que s'hauria d'haver expressat en 
que? Primer, en els problemes quotidians deIs ciutadans, i 
anem a aquests problemes quotidians. 

Un problema que, en part, pot quedar globalment re
solt d'entrada o intentar que quedi resolt és el dialeg social, 
la concertació social, el dialeg institucional. Per aixo, ens 
ha sorpres molt que durant tot aquest any no fos capa~ el 
Govern de posar en marxa el Consell del Turisme, i que 
n'hi tan soIs encara hi ha una previsió concreta que es posi 
en marxa i que tengui un bon funcionament, així com tam
poc el Consell Economic i Social de la Comunitat Autono
ma. Els dos temes són dos incompliments molt greus de ti
pus institucional, pero, a la vegada, dos mares de debat, de 
diAleg entre treballadors, empresaris i institucions per tal 
d'intentar reactivar all0 que no esta activat i intentar regu
lar, normalitzar, les coses que pensem o que pensin els sec
tors socials, sindicats, confederacions empresarials o insti
tucions públiques, que no esta funcionant. 

Segona qüestió. Si estam davant una panonlmica 
d'uns certs problemes de creixement economic, d'uns certs 
problemes socials, segons tots els diagnosties que s'estan 
fent de distintes orbites institucionals, com és que no hi ha 
unes mesures de tipus social que puguin esser diguem 
amortitzadores, que puguin esser senzillament rectificado
res d'aquesta situació que pareix que s'anuncia no excessi
vament positiva? 1 és aquí on nosaltres voldríem haver vist 
als Pressuposts que vos tes, a través de participació ciutada
na, a través de mesures arriscades, valentes, estassin propo
sant un marc social, un marc economic social com a objec
tiu bAsic i que, de fet, ens servís per intentar resoldre pro
blemes. 

Pero es fixi bé, Sr. Forcades, no només a curt termini 
vostes no incideixen en aquest tema sinó que tampoc no ha 
fan a mig termini, perque ben aviat tenim l'Acta Única Eu
ropea, ben aviat tenim l'Europa social, l'espai social euro
peu, i no hi ha tampoc en aquests Pressuposts cap progra
ma concret respecte a alIó que ve d'aquest context europeu. 
En canvi, i aquí ve un defecte gros, pensam nosaltres, del 
seu pressupost, existeixen uns conjunts de reiteracions en 
el pressupost que vostes volen executar l'any 90, reitera
cions d'incompliment del 89, del 88" del 87. A tall d'exem
pIe: electrificació rural, eina essencial si volem que l'agri
cultura pugui, almenys, tenir una qualitat de vida i pugui 
almenys intentar alguna cosa. Insistim, amb pressuposts 
moIt baixos per a quest concepte i amb projectes d'electrifi
cació rural que són els mateixos d'anys passats. Exemple: 

Escola d'Hostaleria. Bé, voste ens ha dit avui, es fara la pri
mera planta, es comen~ra l'obra i la primera planta; pero 
per favor, fa quatre anys que estam amb la mateixa Escola 
d'Hostaleria, exactament amb la mateixa. Escola de Turis
me, aquest pie sí que ja pareix que ja no anam tan fins, és a 
dir, que fins i tot amb l'Adminsitració Central no s'ha arri
bat a l'acord d'una vegada per totes de tenir una 6nica Es
cola Superior de Turisme, una única, de qualitat, competi
tiva i que fos un model a tot el context mediterrani, que és 
el que hauria de ser. Aixo també és un altre objectiu que 
ens queda bastant, bastant marginal. 

AlLres im:ompliments molt més greus potser siguin 
Escoles de Natura, que s'havien d'haver creat fa més de set 
mesos i no s'han creades, o encara coses que ja són, bé, de 
la més absoluta ineficacia i de la més absoluta insensibilitat 
social. Des de l'any 84, el projecte d'un Centre de Minusva
lids Profunds, únic en aquestes illes, esta en principi eo
men<;at, i avui ens deia el Conseller de Governs que acaba
ra a finals del 90, si tot va bé. Més de cinc anys per fer l'ú
nic Centre de Minusvalids Profunds que aquesta Comuni
tat Autónoma ha de tenir. Per tant, Sr. Forcades, Srs. del 
Govern, nosaltres, i només hem tret un paren d'exemples, 
ens trobam davant uns Pressuposts que els veim que conti
nuen la tonica d'altres anys; administrativament, vostes in
tenten resoldre algunes coses; pero que, en definitiva, no 
estan abordant el problemes de fons, el problemes reals. 

1 anem un poc a aquests problemes de fons o a aquests 
problemes reals. El primer, sense cap tipus de dubte, és el 
problema del treball, és el problema de la gent que s'ha 
d'incorporar a un mercat de treball, d'una gent que cada ve
gada té menys forínació professional qualificada, i que més 
necesita d'aquesta formació professional qualificada i que
vostes, en aquests objectius, els tenen poe en compte i sem
pre d'una manera subsidiaria, i, a més a més, si ja hem co
men~t en aquest any 89 amb unes inieiatives modestes de 
cooperativisme i d'economia social, que per a nosaltres, 
que som el Grup que més va propugnar per aquestes alter
natives polítiques, no és satisfactori el que s'ha fet, pero sr 
que reconeixem que qualque c6sa s'ha comen~t a fer a 
partir d'allo que aprovarem el desembre de l'any passat, a 
aquest mateix Parlament, resulta que enguany aixo ens que
da molt a l'aire, ens queda sempre no ja només subsidiari 
sinó eom a residual. És el mateix problema del treball juve
nil. Tallers ocupacionals, cursos de formació, borsa de tre
ball per a joves, centres d'experimentació tecnica, relació 
estreta de tota l'area de joventut del Govern amb la Conse
neria de TrebalI, un intent que totes les Conselleries abor
dassin el problema del teban juvenil amb profunditat, tol 
aixo no ha trobam en aquests Pressupasts. 

1 seguim amb al tres problemes que nasaltres veim que 
aquests Pressuposts haurien d'haver abordat. problema 
central de la Conselleria de Sanitat i d'Acció Social; salari 
social, pensions assistencials, seguim exactament igual que 
el temps del franquisme, exactament igual que el temps del 
primer Govern democraric a l'Estat, exactament igual que 
amb els pitjors vicis de l'Administració Central. No hem 
donat ni una passa respecte al canvi conceptual i adminis
tratiu i burocratic de les pensions assistencials. Pins i 10t 
una Autonomia més magra que la nastra com és la de Ma-
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drid es planteja a hores d'ara el tema del salari social com a 
un deis objectius de l'any 90. 1 aquí, a les Balears, que som 
una Comunitat molt més rica, amb possibilitat d'intentar 
rectificar aspectes hitories deficients, resulta que no som 
capa~s d'abordar-ho. Se'ns diu, aixo sí, als Pressuposts, de
dicarem 134 milions per a les borses de pobresa, pero aler
ta, 234 milions a subvencionar entitats que faran feilla dins 
el tema de les borses de pobresa, no a abordar el problema. 
Igualment podem parlar del segon gran tema, que és el te
ma de la droga en aquestes illes. No és suficient parlar de 
100 milions al Pressupost com qui diu farem una col.lecta 
dominical o una subscripció pública per al tema. Aixo no és 
una qüestió profunda, no és, en absolut, de rebut davant el 
segon o un deIs problemes més importasnts d'aquesta illa 
com és el problema de la droga. No es por tenir la cons
ciencia tranquil.ia i la política d'un Govern tranquil.la no-

. més subvencionant el Projecte Home o donant unes beques 
d'El Patriarca, a evangelístes, etc. Cal tenir un pla real des 
de la base fins a la darrera instancia del problema de droga, 
i no es té, i no es té en absolut en aquests moments. 

Insistim, per tant, que són aquests temes de treball, 
sanitat, acció social, els temes basics que ens hauria agradat 
veure amb una valentia, aquests temes com la formació 
professional mateixa, que lan dispersa esta en els progra
mes i tan abandonada, excepció feta pOlser d'alguna cosa 
que s'ha comenc;ada a través de la Conselleria de Turisme, 
pero aixo sí, que tampoc no ho fa la Conselleria de Turis
me, sin_ó que ho fa un Sindical amb un concert amb aquesta 
Cónselleria. 

Pero també hem d'anar al tercer gran problema que els 
ciutadans reclamen i reclamam constantment, que és el deis 
espais naturals. Bé, aquí si que hem cercat peIs Pressuposts 
per tot eIs volums, i no hem trobat practicament res. 100 
milions, ens ha dit voste, per a espais nacionals purs, una 
cosa així ha dHa, espais naturals purs. Bé, ha he entes així i 
he pres nota perque m'he preocupat i m'ha agradat el con
cepte. Vertaderament, ciar, voste es referia a la investiga
ció, etc. a la feina d'aquest tipus. Bé, lloable, perfecte, pre
ciós, pero i aquests espais que hem protegit i que estan tan 
abandonalS? Com el Trenc, per exemple, on la gent ja ha 
pintat "cuento" damunt el retol del Govem de la Comuni
tat que diu que cap alla es va a I'espai natural protegit del 
Trenc. Ens han posat alla damunt "cuento" a tots els retoIs, 
amb la vergonya de tots els ciutadans, supos, i sobretot de 
10ts els que som avui en aquesta sala. Pero ciar, davant tot 
aixo un es demana, pero bé, i que hem de fer?, l'any 90, hi 
haura cap actuació concreta de nous espais na1uraIs?, hi 
haunl cap actuació concreta que els que actualment estan 
protegits estiguin nets, preservats, amb un pla didactic per
que eIs que eIs visitin puguin aprendre i perque a la vegada 
poguem gaudir de la natura en tota la seva dimensió? 
Tampoc aixo no hi és, tampoc aixo no hi éso 

Bo sigui aquest programa d'investigació d'aquests 100 
milions de pessetes que no ens hi oposarem, que pareix que 
esta a la Conselleria d'Obres Públiques, perque és evident 
que eIs estudis són necessaris, pero ens fan falta passes 
molt més decidides, molt més concretes, molt més ciares, 
d'uns objectius Msics avui en dia a la nostra societat que és 
el deis espais naturals. No voldríem que una de les veus 

que més darrerament hem sentides acomplís els seus augu
ris, i és que els compromisos amb els constructors ens inva
lidassin quaIsevol pretensió de protegir espais naturals. Ai
xO és una de les coses que més se sent i que més se sent 
sobretot després de veure poli tiques concretes com pugui 
ser la de Cala Mondragó o com pugui ser la d'altres 1I0es. 
Pero, evidentment, citam Cala Mondragó perque és la més 
recent, i es diu molt, hi ha massa autoritats relacionades 
amb el Govern que tenen massa compromisos amb cons
tructors concrets. Ciar, per tant, que proposa el PSM-EEM 
en aquests casos? proposa coherencia; planíficació, cohe
rencia i valentia, i sobretot complir unes previsions, uns 
programes, pero sobretot definir que és el que vol el Go
vern, i aixo és el que aIs Pressuposts nosaltres no veim en 
absolut, que és el que el Govern vol en aquests grans temes 
socials, d'espais naturals, o, entrant al darrer apartat, d'a
questa planificació cultural. 

Excessives partides pressupostaries obertes, excessius 
programes oberts a cultura, pero sense concrecció, i sobre
tot dos que nosaltres creim que en aquests moments també 
els ciutadans d'aquestes ilIes voldríem que fossin amplia
ment atesos: l'esport de base, l'educació ffsica, i no només a 
les escoles amb aquest programa concertat amb el Ministe
ri d'Educació i Ciencia, sino esport popular, espart per a 
tota la pablació, educació física a I'abast de tothom que la 
vulgui fer; i política de mitjans de comunicació nacionalit
zadara, de normalització lingüística, d'obertura informati
va. 1 a aixo no hi ha referencies concretes, Srs. del Govern, 
no hi ha projecte, no disposam d'alternativa. 1 és per aquí 
que el noStre Grup creu que ha de ser crític constructiva
ment, crític en un sentít d'exposar-los aBo que pensam, fer
ho amb esmena total i amb es menes parcials, pero facem 
un projecte de país, facem-lo de bon de veres, coordinant
nos amb les entilats socials, empresaris, treballadors, enti
tats de lOt tipus; coordinem-nos amb els Ajuntaments i els 
ConselIs Insulars, cosa que no s'ha fet; la territorialització 
de les inversions no esta feta correctament, suposam que és 
perque els projectes no estan fets adequadament, pero per 
a aixo existeix el Govern, per a aixo el Govern ha d'agafar 
el timó, i l'ha d'agafar no només a l'hora de preveure, a 
l'hora de dir com s'ha de fer la despesa, com s'ha de fer els 
expedients i posant normes restirctives, que ha ha de fer, si
nó que també a l'hora d'exigir responsabilitats i de fer que 
aquesta Comunitat Autonoma entri en un camí de redrec;a
ment que nosaltres voldrfem que a hores ,d'ara hi hagués 
entrat, pero en un camí de redrec;ament de resoldre els pro
blemes del país, de la vida quotidiana, de la qualitat de vi
da, fent un autogovern efica~ i volent vertaderament que 
aquest país avanc;:as cap a unes cotes d'autogovern millor, 
social, cultural i amb un esperit d'obertura i de resoldre els 
problemes quotidians. 

Gracies. 

EL SR MOLL 1 MARQUES: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. 

Si no hi ha cap Grup Parlamentari que vulgui prendre 
postura o que vulgui contestar, aquesta Presidencia consi
dera que a aquestes altures del debat ens hem guanyat un 
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descans de quinze minuts. 

Se suspen la sessió per espai de quinze minuts. 

EL SR PRESIDENT: 

Recomen<;a la sessió. 

Per defensar l'esmena a la totalitat presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat 
Sr. Josep Alfonso i Villanueva. 

EL SR JOSEP ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats presents, Sres. i Srs. 
Diputats que supós que aniran compareixent en aquesta re
presa de sessió. 

Discutim una esmena a la totalitat del Pressupost de la 
Comunitat Autónoma per a 1990, i fer aquesta discussió es 
podria convertir facilment en un exercici de repetició de 
consideracions, arguments, crítiques, que ja es varen dir en 
un acte molt semblant l'any passat. Que el Govern presenta 
un projecte pressupostari que no té en compte la situació 
économica i social d'aquestes illes ho varem dir ja l'any 
passat. Que els urgents problemes de reactivació económi
ca d'aquestes illes són ignorats per aquest Govern, per 
aquest Govern conservador, ja ho hem dit. Que existeix 
una constant denúncia pública sobre el greu problema de 
desequilibri entre oferta i demanda turística, d'obsolescen
cia de plantes hoteleres, de creixement excessiu de l'oferta, 
d'un canvi del signe de la demanda, no són qüestions, pa
reix, que preocupin, pressupostariament parlant, el Govern 
del Partit POPlJLAR. Que la indústria de les illes, la tradi
cional, esta en un continuat procés de decadencia, ho estan 
dient tots eIs estudis económics. Que els únics sectors in
dustriaIs que tenen una tendencia al creixement són aquells 
que deriven de l'activitat turística, també ho estan dient 
tots els estudis económics, amb el perill acumulat que sig
nifica una situació d'estancament del sector turístico Que 
l'agricultura, i perdonin que repetesqui perque estic repe
tint, el famós germa petit que ha de ser ajudat pel germa 
major, se segueix encollint, representant en aquests mo
ments 1'1,80 per cent del PIB de les Illes, sense que la Hnia 
d'actuació del Govern aconsegueixi, ja no sabem ni si ho 
intenta, incrementar la seva rendibilitat i fer un futur si 
més no possible, també ja ho hem dit. 1 així podríem conti
nuar; repetiríem alIo dit eIs anys anteriors, repetiríem a110 
dit al debat de Pressuposts de l'any passat, denunciarfem, 
en definitiva, la falta d'operativitat d'un Govern quant a la 
correcció de les preocupants tendencies regressives de la 
conjuntura economica actual. Si continuas amb aquest dis
curs, Srs. del Govern, seria entrar dins la tecnica del casset
te, entrar dins la tecnica de muntar un rMio-cassette aquí, 
anar-me'n a seure i esperar que s'acabas. 

Pressupost continuista, igual, un poc superior incre
mental. Variació discutible de,l pes específic d'inversions i 
despeses corrents. És exactament el mateix. La resposta 
hauria de ser la mateixa. 

Pero vull entrar en aquesta discussió dins el camp que 

el Govern va voler plantejar l'any passat d'una forma ino
portuna pero que enguany ja s'hi pot entrar, que és la dis
cussió funcional d'aquest Pressupost. Estam d'acord amb el 
Sr. Forcades que és aquesta discussió funcional la que ens 
donara una primera visió de cap a on pot anar l'actuació 
del Govern, al marge, és clar, que de totes les memories es
tudiades, la concreció és practicament inexistent. El volum 
d'inversió previst, exclosa una generica aplicació en carrete
res, molt generica, és totalment inconcret; no sabem, en de
finitiva, en que vol intervenir el Govern. El Govern no sap 
el que vol fer, cosa perfectament possible, o no ho vol es
posar en aquesta Cambra perque així li queden les mans 
més lliures. No és d'estranyar, per tant, la dificultat real
ment important que tenim per entrar en detall en la previ
síó pressupostaria d'aquest Govern. No hí entrarem perque 
és absolutament ímpossible amb un detall programa a pro
grama, programa a programa, en la discussió que voste vo
lía, enguany que es pot fer, de la distribució en grups i fun
cions d'aquest pressupost. Peró sí, amb caracter general, 
donaré qualque_dada, deIs principals grups d'aquest Pressu
post. 

Grup 3. Potenciació i promoció social. Disminueix 97 
milions de pessetes, un 6 per cent menys, en termes mone
taris; tot ho direm en termes monetaris. Grup 4. Béns PÚ
blics de caracter social. Augmenta 140 milions de pessetes, 
un 2,5 per cent d'augment. Grup 5. Béns Públics de carac
ter económico Augmenta 2.450 milions de pessetes, un 45 
per cent d'augment. Grup 6. Regulació economica. Aug
menta 120 milions, ellO per cent d'augment. Grup 7. Re
gulació de sectors económics. Augmenta 105 milions, un 3 
per cent. 

Que vol dir.tot aixo? Vol dir, primer, que l'actuació 
en materia social és totalment regressiva; que la previsió de 
regulació economica és també regressiva. Els dos grans 
grups socials, el 3 i el 4, el de regula ció economica, el 6 i el 
7, s'incrementen molt per davall l'increment global del 
Pressupost. Només s'incrementa l'actuació en béns públics 
de caracter economic, en definitiva, perque aixo és el que 
es pot produir, l'únic que s'incrementa és carreteres. 1 aixo 
és precisament l'actuació del Govern, actua d'esquena a la 
realitat social i economica i la seva feina és exclusivament 
amb criteris de facilitat d'inversió. 1 hem de dir que, per 
desgracia, ni aixo són capa~s de fer. 

Si entram un poc més en profunditat en l'actuació de 
programes, podríem parlar de programes simptomatics en 
materia social, promoció i ajuts sociaIs, que inclou droga
addicció, tercera edat, borses de pobresa, assistencia domi
ciliaria. L'increment és menys del 0,1 per cent. On són 
aquestes declaracions tan gros ses i importants sobre eIs 
gravíssims problemes de la droga? Qué fa la Comunitat 
Autonoma? Per que utilitzen aquest doble llenguatge de 
donar la importancia, que la té i molta, a l'actuació sobre 
drogaaddicció, i en canvi vostes no fan absolutament res. El 
Pressupost segueix essent regressiu. 

Programa de foment d'ocupació. 16 rnilions. No té 00-

mentaris. No importa parlar-ne, pero, curiós, hi ha un pro
grama especial que es gestionara amb el fons socials euro
peus de 248 milions de pessetes;-pero esta, no a la secció de 

.t 
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treball, I'han situat a la secció 31. Qui gestionara aixo? Sr. 
Conseller de Treball, ens temem molt que voste no gestio
nara aixo, que el Govern no té confian~ en la seva gestió, 
que els 500 o 800 milions que, via fans socials europeus, 
poden venir a aquesta Comunital AUlonoma, i com ens de
ia el Conseller, per a promoció social, educació, elc., de ca
racter social, no siguin gesLionats per la ConselIeria de Tre
ball. Que fa voste en el Govem? 

Pero, arnés, hi ha una altra cosa. Aquest importantís
sim programa, li dedica la memoria dues retxes. No sabem 
que faran amb aquest programa. Jo crec que ni vostes sa
ben el que valen fer. Programa de la Direcció General i 
Serveis de Sanitat. Compren guarderies, minusvalids pro
funds, tranferencies a locals de tercera edat. Baixa un 4 per 
cent en termes monetaris. Com veim, l'actuació és realment 
progressiva. 1 si parlam de maleria de salÚlal pública, ja sa
bem que els interessa poc, ja sabem que els inleressa poe la 
sanitat pública, el Presuposl és encara més regressiu que en 
el acial. Els programes de promoció de la salul, cenlres 
comarcals, inspecció sanitaria, control sanitari, no és que 
siguin inexislenls, no ho són pero c\arament insuficients. 

Podríem fer en aquest moment infinitat de preguntes. 
Quin control sanitari exerceixen sobre els escorxadors? 
Quin nombre d'ínspeccions efectuen, fan a bars, restau
rants, hotels, etc.? Es fa complir en edificis per a bars, res
taurants, hotels, etc., la normativa sanitaria en tots aquests 
locals? A una pregunta que varem fer, resultava que s~ha
vien fet 170 inspeccions en un any. Realment, réalment, 
ates el nombre d'hotels i el nombre de locals que hi ha en 
aquesta Comunitat Autonoma, no és no només suficient, és 
absolutament ridícul. 

La veritat és que en mat~ria social i de benestar social, 
. l'esfor~ pressupostari de 1990 no té cap relació ni una amb 
I'estructura economica de les nos tres illes i molt menys 
amb els controls imprescindibles per a una economía basa
da en els serveis. No volem insistir més en la disminució re
al, en pesseta constant, en els programes de cultura, quali
tat d'edificació, protecció del medi ambient, normalització 
lingüística, joventut, etc. Seria repetir els mateixos argu
ments. Els béns de cankter social són contemplats pel Go
vern de la Comunitat Autónoma com a una obligació que 
s'ha de fer, pero que no tenen una atenció pressupost¡lria 
del Govern o la tenen molt pobra. 

Vos te, Sr. ConselIer, deia l'any passat, i ho deia al 
PSM, que participava de les idees socials que s'exposaven 
en el debat. Jo no dubt de la seva paraula. El que sí afirm 
és que el Govern nO té les mateixes idees que VOSle en 
aquest campo No participen, com voste, de la preocupació 
deis greus problemcs socials de la Comuniral AutOnoma de 
les Illes Balears, deis ciuladans de les illes Balears. 1 el pit
jor és que tampoe d'aq uest Pressuposts no es dedueix que 
es prcocupin per l'aClivitat econOmica. Hem dh que els 
grups de f1JnCÍÓ que es dediquen a ('aclivitat economica i 
no, exclos el grup 5, que es dedica a béns de cracler públic, 
són, tenen increments ridículs, alesa la situació que previsi
blement, segons la seva memoria, entrarem a l'any 1990. 

És evident, Srs. del Govern, que amb un increment del 

23 per cent del Pressupost, qualque grup, qualque nombre 
de programes, s'ha d'incrementar. ~ evident. El primer 
que s'incrementa és aquell programa, aqueU grup que in
clou la Presidencia del Govern, inforrnalica, euriós, que 
augmenta en 900 milions de pessetes, un 43 per cent. El se
gon, carreteres, ports, s'incrementa en 3 mil milions de pes
setes. 

Hem dit moltes vegades, i aquesta analisi funcional ho 
corrobora totalment, que vostes tenen com a fonamental 
de la seva activitat política fer alió facil. No complicar-se la 
vida, no fer [Tonl als problemes, o fer front als problemes 
que tenen una salució inversora senzilla. És vera, que hi ha 
greus problemes a la xarxa de carreteres, és vera, pero no és 
menys vera que els problemes d'aigua, de depuració, de cla
vegueram, de marginaci6, de pobresa, dins una societal lan 
opulenta com la societal de les lUes Balears. són problemes 
urgentíssims, més que urgents, ¡que s'haurien d'adaptar 
pre.<;supostariamenl, i no es traclen, no tenen la lendencia 
que tenen aquells al tres. Per a aquells problemes socials, 
etc., es cobreixen els expedients. 

Per a carreteres, tots els fans de la Comunitat Auto
noma i quan c1eim tots volem dir LOts, perque no hem d'o
bUdar, no podem oblidar que en aquests moments el Go
vero pensa dedicar entre unes inversions extraordinaries a
provades fa molt poc temps i les d'aquesL Pressuposl, aregit 
a allo que ens véngui deis Pressupos1S anteriors, aproxima
dament de 12 a 13 mil milions de pessetes per a carreteres. 
Basta que.es dediquin a sumar. 4 mil milions de pressupost 
extraordinari, 5 mil milions més conservació de pressuposts 
d'enguany i 3 mil, 4 mil milions, no ho sabem, perque la 
comptabilitat esta molt endarrerida, de romanents dels 
anys anteriors. 

Vostes creuen que tenen capacitat per dur endavant 
aquesta gestió? Nosaltres creim que no. L'experiencia, els 
darrers anys ens ho han avalat, i els darrers anys que tenim 
constancia exacta avalada per t~cnics exteriors a aquest 
Parlament, indiscutibles en aquests moments, és que vos tes 
inveTtiren en obres púbUques 3.359 milions I'any 86, un 60 
per cent del Pressuposl definitiu d'aquesl any. És possible 
que es pretengui invertir prAclicamem quatre vegades 
més? Ningú s'ho creu, ni vos tes. S'havien d'haver replanle
jal el Pressupos1 en funció que s'havía aprovat un credíl ex
lraordinarí de la mil miLioos de pessetes, deIs quals no sa
bem com es dedicara perque no varen voler vos tes que ho 
sabéssim, perO que tenien unes previsions deIs quals una 
parl mo1t impon3nt anava a carreteres. 1 aixo, la verital, és 
que és moll seriós, és molt important, el d~ficil d'inrres
truclura de carreLeres d'aquesla Comunital Autonoma, pe
ro que deim que és absolutamem impossible que tenguin 
capacital de gestió per dur-ho endavam, i mOll més quan 
curiosamenl, curiosamenl, el que ba de maure aquesta ca
pacit31 de geslió, que és el capÍlol 2, amb una idea, és la 
meya opioló, equivocada de conteoció de la despesa públi
ca, perque si hi ha serveis a donar, la despesa s'ha de fer. 
En aqucsl lema, quant a aixo, curiosament disminueixen. 
És impossible que els programes acumulats d'inversió que 
vQstés tenen les duguin a efecte, i ens trobarem amb quan
titat d'inversió no realitzada. 
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POdríem entrar, perque aixó no es pot deixar al marge, 
encara que facem la discussió funcional, en una rapida visió 
de la distribució económica. És vera que han dit i és vera 
que segons els papers la plantilla pressupostaria no aug
menta. És vera. No és menys vera que el cost de personal 
en aquesta Comunitat Autónoma augmenta un 16,69 per 
cent, 940 i busques mílions de pessetes. Pareix que el qui té 
la culpa és I'aplicació de la L1ei de Funció Pública. Nosal
tres creim que és una aplicació o una culpa molL grossa que 
I'increment, al marge de I'increment normal de salaris, pu
gui represen tar d"un 1] a un 12 per cent. Tal vegada és pos
sible. Pcrc) és un incremenl de la despesa corrent de perso
nal del 16,69 per cen l, ho ha dit e l Conseller. S'augmenten 
les inversions. És vera, capltol 6 augmenten aproximada
ment en 2.250 milions un 34 per cent. També ho ha dit vos
te, no hi ha cap problema, peró no és menys vera que en 
aquest Parlament ningú que s'hagi estudiat el Pressupost 
sap on van. Aixó també és vera. Sera perqué la manera com 
hem discutit el Presupost, o la velocitat, no ha permes que 
els Consellers es presentassin davant les Comissions a ex
plicar-ho. Peró, per descomptat, les memories, llevat d'una 
simple relació no valorada ni compromesa de carreteres, 
ningú no sap on van les inversions. 1 també és vera que hi 
ha un tipus d'inversions, que es diuen assistencia a fires, 
despeses de marketing, estuis, accions promoCÍonals, et., és 
a dir, inversions inmateríals que no creen actiu, que supo
sen una quantita\ no menyspreable, 1.268 milions de pesse
tes. Hi ha també un increment important de tranferencíes 
de capital, i una disminució de tranferéncies corrents. No 
pot estar relacionat un tema i un allre? S'ho han plantejat, 
Srs. Diputats? Jo Cree que el Govern sí. No s'ha produIt, 
Srs. del Govern, un pelil lran vasamem complable O de 
concepció, peruque en un Pressupost no és de compcabili
lat, sinó de concepció d'a llo que és la Iranferencia corrent a 
la tranferencia de capital? I llavors queda molt més her
mós tenir més tranferencies de capital que tranferencies 
corrents. Nosaltres creim que la cosa pot anar per aquí. 

I cree que queda un tema que n'haurfem de parlar, que 
és parlar d'ingresso i deute. Ens preocupa moltíssim la si
tuació del deute de la ComUllitat Autonoma. En preocupa 
moltíssim la dec\a ració de prindpis reta per la memoria, fe
ta pel Conseller, de no rec6rrer a ingressos vía imposts pro
pis. 1 li direm que per que ens preocupa. En aquests mo
ments, el Parlament ha aprovat, a proposta del Govern, un 
volum de deute de 12.500 milions de pessetes. Ens propo
sen una emissió de 3 mil milions en Pressupost i uns crédíts 
no molt dars, no molt dars en quant a formulació, supo
sam que serA ben cIar, pero no molt dars en quests aspecte 
perque hi ha una simple retxa en els Presuposts de les enti
tats autónomes de 3.580 milions. Tal vegada ens equivo
cam, no ho sé, crec que no. Ens n'amam a un volum total 
de deute de 19 mil mílions de pessetes. Quan aquest Presu
post, avui vespre, estiguin aprovats, i s'emetin els deutes 
que ha aprovat el Parlament, haurem, estarem endautats en 
19 mil milions de pessetes, aproximadament. 10 mil mi
Iions, 2.500, 2.700, de viva; l'any 88, enguany el que !ti hagi, 
3 mil milions, 3.500 milions. Sumin. No els paTeix altament 
perillós. A nosaltres ens pareix altament perillós. Ciar que 
és possible. Tal vegada no és tan perillós si mantenen els 
saldos de tresoreria que tenien dia 31 de desembre del 86, 
perque es podria quedar reduH aquest deute amb el saldo 

de tresoreria que tenien a 10 mil milions, perque tenien en 
aquells moments 9.331 milions de pessetes en tresoreria. Si 
en aquest moment disposen d'aquells milenars de milions 
de pessetes en tresorería, ja no seria tan, tan perillós. 

Srs. del Govern, aquests nombres són absolutament in
controvertibles, no hi ha discussió, i el Conseller ho sap tan 
bé com jo, els hi pue desglossar un per un. En definitiva, 
per acabar, aquest és un Presupost que nosaltres i altres 
Grups, tota l'oposició, diu que s'ha de tornar al Govern, 
perque és inoperant des del punt de vista d'activació econo
mica, regressiu en alió social, molt difieilment executable 
en quant a fons públics, quant a béns públks economics, i 
deixa la Comunitat Autonoma en una situació finan cera re
alment molt difícil. 

Moltes grades. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs. Portaveus que vulguin intervenir per fIXar posi-
. ? Clons .. 

Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr. 
CarIes Ricci. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Grades, Sr. President. 

Seré molt curt en les expressions que vull donar. Tots 
els Grups, haig de reconeixer que tots els que han presentat 
esmenes' a la totaWat han dit punts que no sois són interes
sants sinó més Dé necessaris d'incorporar o corregir en el 
Presupost presentat pel Govern. Cree que amb els límits de 
la nostra capacitat economica, que és molt limitada indis
cutiblement, vers el que voldríem fer i per a l'economia d'a
questes illes, hem de fer esmenes, esmenes i correccions 
m8ximes possibles, per<) aixo sense desquaLificar cap deIs 
Grups polflics, perque crec que tOts eUs han presentat, in-
isteixo, idees prou bones per tenrr-les molt ben en complc. 

He de dir que cap d'elle..<;, amb el global amb que ho prese
nen, mereix el suport de fer possiblc que .tornin els Pressu
poSts presemaLS pe! Govern endarrera. Vull repetir una ve
gada més que són molt eIs punts que s'han dil, que cree que 
són molt iJ1lcressants i que haurem de tenir molL en comp
le en les esmenes, i és aquesta la labor que a partir d'avui 
intentarem fer lO! plegats per míIJorar el futur present de 
les nostres illes. 

GrAdes, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes grAcies, Sr. Portaveu. 

Aquesta Presid~ncia, d'acord amb el que disposa l'arti
ele 82 del Reglament, notifica als Srs. Diputats que les vo
tacions ¡cndran lloc a les 9 del vespre, 21 hores. 

Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el 
Sr. Miquel Pascual. 
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EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

D'una ana.lisi comparatiu de la Llei de Pressuposts deIs 
darrers anys, 86,87,88 i 89 amb el projecte del 90, el primer 
que crida l'atenció és que mai, d'aquestes lleis, cap d'aques
tes lleis no presenta un tant per cent tan baix d'operacioos 
corrents, concretament la del projecte és del 49,73 per cent, 
quan totes les neis deis altres anys superaven el 50 per ceot 
i arribaven qualque vegada flns i tOl a156 per cen t. Pel COD

trari, aquesta mateixa analisi, si anam a les operacions de 
capital, ens trobam que mai cap d'aquestes lIeis ha tengut 
un percentatge tan gros d'operacions de capital. Hem arri
baL al 47,65 per cenl quan hi ha hagul anys que ha estat al 
42,40 per cent. 

Aquí, en aquestes esmenes a la totalitat, s'han discutit 
moltes coses. Es podra. discutir la distribució, més o manco, 
pero no es pot discutir, de cap manera, i l'únic que ha inci
dit sobre argumentacions que puguin afectar aquestes xifres 
ha estat el Diputal Sr. Alfonso, 'luan diu, quan ha posat en 
dubte que si s'han canviat panides del capítol quart al capí
tol sete, pero no ha dit quines, i precisament nosaltres li 
voldríem demanar que diglli quines són aquestes partides 
que desconeixem ¡que nosalues pensam que no n'hi ha 
cap, no hi ha cap partida del capItal quatre que hagi passat 
al capnol sete per canviar de conccpte; per tant, s'ha de dir 
que de tOIS ac¡uest Presupo lS que jo he esmentat a partir 
del 86, el Projecte de Llei, és el més inver:sor, és el que més 
conté 1a despesa pública. 

Ja ho ha dit el Conseller, que les operacions corrents 
creixen el 10,86 per cent, i les operacions de capital el 37,90 
per cent; la mitjana, ecidentment, és el 23,19. És ciar, per 
tant, tenim esmenes a la totalitat quan tenim uns presupos
ts, uns projectes de pressuposts que són el més inversors de 
tots el darrers anys. Podem parlar de la distribució, natural
men!, d'aquests recursos, i pot haver discrepancies. Un 
Grup de I'oposició diu que tCllim un endeulament preoeu
pant si s'aprova aquesta L1ei de Presuposts. Un allre Grup 
de ['oposició, que tamb6 fa una esmena a la totalitat, diu 
que són uns presupo ts insuficients respecle a la xiCTa total 
deIs presslIposlS. 1 naturalmcnt que es demana, que es de
mana per pan d'aquesl allre Grup, que es posin imposts 
pro pis d'aquesla Comunitat com I'impost turístico PerO des 
de la lectura, lamb6 s'ha de concloure que si s'ha de fer allo 
que diuen les seves esmenes, un pla estrategic ambiciós, és 
a dir, executar el pla estrategic del quatrienni 89-92, evi
dentment, s'ha de recórrer al deute. 

He volgut posar de reUeu aixó perque els mOlius d'a
questes esmenes a la totalitat no són els mateixos, per als 
diversos Grups. Hi ha, com dic, diversos enfocaments, hi ha 
diversos punls de vista, i en aquesl cas de I'endeurament la 
posició del Govern esta precisamenl en una posició entre 
dues parts. Es pot dir, es diu es critica, que l'incremenl 
destinat a la producció de béns públies de caracler econO
mic és excessiu. És possible. Eus agTadararia cvidentmem, 
que la producció de béns públics de canicter social fos més 
grossa, que l'increment fos més gros; també, naturalment, 
el de seguretat, protecció i promoció social; pero hem de 

fer diverses consideraeions. En primer Uoc, des del Grup 
Parlamentan del CDS se'ns ha dit que el grup, la funció 3, 
seguretat, protecció i promoció social, té una disminució. 
Jo no entene on és aquesta disminueió. Segons els nostres 
nombres, augmenta el 3,18 per cent. Ho die perqu~ hem re
passat de la proposta, del segon motiu de l'esmena a la to
talitat del CDS, les xifres de la reducció del 6 per cent d'a
quest capitol, de !'augment del 46 per cent deIs Mos de ca
deter economie i de l'augment del 12,5 per cent de la pro
ducció de béns de carileter social, i aquests nombres jo no 
sé d'on els ha tret el Sr. Quetglas, peró a nosaltres ens sur
ten, respectivament, augment del 3,18 per cent, augment 
del 38,88 per cent i augment del 8,37 per cent. Supós que 
ho explicarA, pero em peos, em peos, em pareix que esta. 
equivocat, els nombres que ha donat el Portaveu del CDS. 

1 també per estudiar aquest Pressupost, aquí efectiva
ment hi ha un increment molt gros de la producció de béns 
de cara.cter economic, pero hem de fer diverses considera
cions. No podem deixar de dir una vegada més en aquest 
Parlament que la finan~ció d'aquesta Comunitat Autono
ma possiblement sigui la pitjor de tates les Comunitats Au
tónomes de I'Estat espanyol. Sabem el problema de carre
teres, l'hem discutít moltissimes vegades, i vull recordar 
unes xifres que va treure la Conselleria d'Hisenda no fa gai
re, repecte a la incid~ncia deis tributs cedits sobre el total 
de la finan~ció de la Comunitat. Quan la mitjana de les 
tretze Comunitats que no gaudeixen de regim foral o que 
no són Canaries o Madrid que no ten en tributs cedits, és de 
1'11,4 per cent d'incid~ncia deIs tributs ceaits damunt el to- . 
tal deIs Presuposts, les Balears tenen un 50,1 per cent i no 
hi ha cap Comunitat Autonoma que passi del 21 per cent, 
excepte Aragó, que té el 39,5 per cent. Aixo vol dir que no
sal tres disposam de més poes recursos, comparativament 
amb les altres Comunitats Autonomes. 

La segona cosa que s'ha de dir i recordar és la famosa 
enquesta de qualitat de vida que diu que som la Comunitat 
Autonoma, en nombre 11, perque tenim una mancan~ 
molt grossa d'infraestructures, basicament, entre altres, i 
aquestes infTaestructures s'han de cobrir, i a posta aixo jo 
peos que són les causes d'aquest tant per cent elevat d'in
crement deIs capítols destinats a producció de béns públies 
de caracter económico No disminueixen els altres. Es pot 
dir que no augmenten en la quantia mitjana del Pressupost, 
pero que l'esfor~ que es fa amb aquest deute públic és pre
cisament per fer inversions a llarg termini, com així demos
tra el compte financer de la Comunitat Autónoma, que ens 
diu que de 18 mil milions d'ingressos corrents, n'hi ha, se' n 
gasten 12.500 de des pesa corrent i 500 d'interessos. Per. 
tant, ens queden 5 mil milions de pessetes per a operacions . 
de capital, i n'hi ha tres mil de deute; per tant, aquests 5 
mil són 3 mil de deute més 2 mil més que surten deIs pro
pis recursos de la Comunitat. 

1 si comparam també aquest Pressupost amb els de la 
Comunitat Autonoma, de les altres Comunitats Autono
mes, evidentment sobre els Presuposts del 89 de les altres 
Comunitats Autonomes perque no tenim les dades del 90, 
crec que val la pena ressaltar dues coses. En primer lloc, 
quan es critica aquí que el capítol 6, d'inversió directa, bai
xa, no creix el suficient, sino que hi ha un increment exces-
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siu del capitol 7, en primer lloc jo he de dir al qui ho diu: 
és que per exemple les inversions que ha de fer el Consell 
Insular en materia de sanejament, en materia de saneja
ment i abastiment d'aigua, degut a un conveni que firma 
amb la Comunitat Autónoma, és que aixó no és una inver
sió que es fa a través del Consell Insular peró amb doblers 
de la Comunitat Autónoma? El capitol 7, no és una inver
sió que fa una altra institució, peró una inversió a la fi? 
Molt bé, evidentment que el capitol 7 és tan important com 
el capitol 6, peró anem a su posar, anem a comparar només 
el capitol 6 deis Pressuposts de les distintes Comunitats 
Autónomes, i ens trobarem amb dues coses, que és que el 
tant per cent de capítol 6 és el 35,54 per cent, i eJ.l els Pre
suposts de 1989 només hi ha dues Comunitats Autónomes, 
en tot l'Estat espanyol, que són Cantabria i Extremadura, 
que passen lleugerament aquests percentatges. 

Peró si anam a la suma del capftol 6 i 7, és a dir, a les 
operacions de capital, ens trobam que els Pressuposts de la 
Comunitat Autónoma tenen, signifiquen aquests dos capí
tols el 47,65 per cent que he dit que és el més alt deis dar
rers cinc anys. Els altres, és que no els hem analítzats, no 
ho sabem, si és més alt o més baix anteriorment. I, de les 
Comunitats Autónomes de l'Estat espanyol, només n'hi ha 
tres que superen aquest percentatge, que són Castella - La 
Manxa, Castella- Lleó i Extramadura. 

S'ha criticat aquí que hi ha poca relació entre I'informe 
economico-financer i els Pressuposts. Molt bé. S'ha criticat. 
Es diu que aquests Presuposts no responen a les necessi
tats, diríem, de rellanc;ament de la nostra economia, a les 
necessitats del nostre poble. Pero no s'ha dit com es farien 
aquests Pressuposts. S'ha criticat, s'ha criticat, s'h¡¡. criticat. 
S'ha dit poca cosa, s'ha dit poca cosa, s'ha dit poca cosa. 
Esperarem a les esmenes parcials per veure en quina direc
ció, després d'escoltar els Consellers, que efectivament, 
efectivament no hem sentít els ConselIers o hi ha una serie 
d'inversions que no sabem on van, esperarem a les esmenes 
parcials a veure on va, a on es dirigeixen les esmenes dels 
distints Grups Parlamentaris. 

Per totes aquestes coses, considerant també i repetint, 
que ja s'ha dit aquí diverses vegades, que no es crea cap 
plac;a nova, és a dir, que el capitol 1 té augment d'un 16 per 
cent pero degut a 500 milions de pessetes d'una borsa per 
complir la Llei de Funció Pública, per tates aquestes coses, 
aquest Pressupost, nasal tres pensam que és el millor de 
deIs darrers anys d'aquesta Comunitat Autonoma. A posta 
lí hem de donar el vot favorable. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula 
el Diputat Sr. Miquel Capó. 

EL SR CAPÓ I GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr. President. 

Efectivament, seré més curt que el Conseller i que els 
esmenants. Molt breument, només el motíu de la meya in
tervenció. Com els Srs. Diputats ja intueixen, és per donar 

suport a la Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat 
Autónoma que ha presentat el Govern referent a l'exercici 
de 1990. Suport al Govern en la Llei de Pressuposts, no so
lament per ser del mateix Grup Parlamentari que el Go
vern, sinó més bé per l'extraordinaria execució deis matei
xos, basada en una planificació de despeses absolutament 
encomiable. Tot aixo ha estat suficientment explicat pel 
Conseller d'Hisenda al qual aprofit aquest moment per feli
citar-lo tan cordialment com efusivament. 

No obstant aixó, aquest tom d'interencions em permet 
de fer una serie de precisions i concrecions en la línia 
apuntada anteiorment, evídentment, la qual no per ser de 
suport és menys important. Com altres Portaveus he sentít 
que han estat parlant de coses dels anys anteriors, de l'any 
passat, jo també vull dir que la Llei de Presuposts de l'any 
1989, ara fa un any, es va ajustar, el model de pressuposts, a 
l'imposat per l'Estat espanyol amb el fi de procedir facil
ment a la consolidació de tots els pressuposts de la resta de 
Comunitats Autonomes, per alIó de les relacions amb Eu
ropa. 

Aquest motiu va fer que el Pressupost de 1989 fos di
fícilment comparable amb el de 1988 en tant que canvíava 
el model i, per descomptat, els parametres de comparació, i 
oblígava a unes excessives operacions de caleul materna ti
ques per poder avaluar la millora o desmillora del pressu
post de que ens ocupam. Evidentment, i no ens enganem, 
tals processos matematics no varen esser confeccionats per 
la majoria deIs Diputats que varen intervenir en el debat. 
En conseqüencia, sí que foren possibles qualque maquiave
lica interpretació molt difícilment discutible, des d'aquesta 
tribuna, ~egut a~propis mecanismes parlamentaris. 

Per descomptat, no es tracta de reproduir aquí el de
bat deIs Pressuposts de l'any d'enguany, o sia, el del Pressu
post, el debat de l'any anterior, en tant que la nostra labor, 
la nostra feina avui és discutir els Presuposts de l'exercici 
de l'any que ve. Pero molts deIs arguments que es varen 
emprar l'any passat, per descomptat criticats pels Grups 
d'oposíció, han demostrat amb el pas del temps que eren 
bons i valids i que, per descomptat, estaven en la !fnia d'a-
110 que varen expressar en les seves intervencions aquest 
Grup que dóna suport al Govern i el Govern mateix. 1 no 
obstant aixo, com anunciava anteriorment, no anam a re
produir aquest debat de l'any anterior, pero sí per alIo que 
aigua passada no mou molins. 

En aquesta ocasió, jo no us, no és la meya intenció car
regar els Srs. Diputats amb dades i xifres percentuals i com
paratives amb altres Comunitats Autonomes, perque ha es
tat sempre la meya tecoica habitual, ja és més que conegu
da per tots, i que el pas d'un any no ha significat més un en
fortiment d'aquestes tesis exposades cada any, i jo, la veri
tat és que no ho vull fer, no us cansaré, pero és que no 
me'n sé aguantar, no me'n sé aguantar perque cada any que 
pass a, cada any és més greu la diferencia. 

Pero no els cansará i els ho promet, només els vull dir 
que les inversions reals a Andalusia són un 16 per cent, a 
les Balears un 35; les despeses de personal a Andalusia un 
41, a les Balears un 28; les transferencies de capital a Anda-
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lusia un 5, a les Balears un 12; quant als ingressos, els im
posts directes a Andalusia un 1, a les Balears un 13 per 
cent. Ja sabem que els cavalls tenen l'epidemia i que hi ha 
problemes per Andalusia, pero La diferencia és molt grossa. 
Imposts indirectes,un 3 per cent a Andalusia, un 38 per 
cenl, etc. Perdona u-me aquestes dades, pero és quan les 
tene a La ma no em puc de posar-les perque no fan més que 
refermar-me dones, sense voler fer vicHmisme, amb el 
greuge comparatiu de la nostra Comunitat enfront de les 
altres de la resta de l'Estat espanyol, excepte honradíssimes 
excepcions que, casualment, són del mateix Grup polític 
que el Govern d'aquí. 

Aquest any, aquest debal, sf que podem fer una COffi

para ció precisa. Aqur no hi 11a excessius calculs malematies 
i en honor de la verital jo esper que tots els Grups de 1'0-
posició ho hagin fel, a pesar que les conelusions a que es 
pot arribar són elaramcnI favorables al GovelO. Ja hQ 'sé, sé 
que és dur, . é que és dur per pan de l opo ició haver d'ad
metre amb un senzill cop d'ulJ, la favorable cvolució d'un 
document tan transcendental com són els Presuposts Gene
rals que comptabilitzen els ingressos i les despeses pels 
quals s'han de regir les actuacions governamenlals del pro
x:im perfode. En honor de la verítat, no scmpre les compa
raeions són odio es; jo us puc assegurar que és un aul~nlic 
plaer, Sr. Conseller, per a un Diputat com el que els parla, 
del mateix Grup Parlamentari que el seu, comparar aquest 
Presupost amb e l de l'any anterior quan lan clarament es 
pot observar una evolució (an favorable des del punt de vis
la de contenció de des peses i d'augment d'inversions i 
d'augment de transferéncies per inversioris; una evolueió 
tan favorable des del pum de visla economic i social, em 
sap moil de greu, Sr. Alfonso, no coincidese amb vos te, ja 
ho sé, pen) que Ji hem de fer, és així; una evolució tan favo
rable atenent e l col.lectius més desfavorits, una evolueió 
tan favorable en l'execució de l'estat d'ingressos. En defini
tiva, una evolució positivament progressista sense oblidar 
en cap moment les motivacions macroeconomiques que 
són, sempre ho hem cregut aixJ, I'autentic motor d'un avan~ 
soeialment positiu. 

Tot aixo ho ha explicat amb una claredat diMana el 
Conseller d'Hisenda, al qual reiter la meya felicitació per
que amb l'abundancia de dades j xifres que eviden tmenl no 
reproduiré per no cansar els Srs. Diputats. Pero sí que es lic 
obligat a donar uoes espinzcILades per corroborar el que he 
exposat anteriorment. L'augmcnt perccntual del Pressupost 
ha quedal x:ifral en un 23,19 per cen!. La conteneió de la 
despesa correnl disminueix en 5 i mig punts percenluals. 
Bis capftols ~ i 4 disminueixen en dos. Les inversions reals 
augmenten un 34,56 per cem i les transferencies de capital 
un 48,74 per cent. La producció de béns púbLics de car:leter 
economic i amb aixo ja entro en la classil'icació funcional, 
és el primer objeetiu deis prcvists als PresuposlS, ens ha ex
plical textua lment el ConseUer d'Hisenda, pero el que ca
raCteri lZ3 encara Olé aquest Presuposl és que la producció 
de béns de caracter social és el segon en importancia, te
nint en compte que gran part de les inversions de canlcter 
econOmic, com són infraestructura básica i transports o in
fraestructures agraries, són un suport basic per a la produc
ció de béns de caracter social, o fins i tat, i si bé no en es
tructura funcional, sf que a la practica són basicament béns 

de caracter social, ateses les característiques socio-agrAries 
de la nostra població rural. AOO, dones, podrfem definir 
que la producció de Mus de cafllcter social és el primer ob
jecliu de la política plantejada pel nostre Govern, encara 
que aixo, que no ha és, paresqui que esta en contraposició 
amb el que ha expressat anteriormenl el ConseUeI. 

Quant als ingressos, si bé el Presupost augmenta un 
23,19 per cent, el total deIs imposts puja el 51,2 per cent 
del total deIs ingressos, i la seva taxa de variació respecte 
del Presupost de 1989 se situa en el 32,7 per cent, la qual 
cosa, evidentment, manifesta una evolució favorable moti
vada exclusivament per l'enorme esfor~ de gestió; tant de 
bo que aquest mateix esfor~ de finan<í3ció fos previst per 
l'Administració Central de I'Estal!. 

Queda, dones, de manifest, l'evolució positivament 
progressista a que al-ludfem anteiorment, i que és, al meu 
entendre, conclusió basica fonamental i primera que de
mostra l'excel.1encia del Pressupost que avui ens presenta 
el Govern. 

Jo, de les esmenes que tene presentades aquí, coinci
desc amb el Portaveu d'Unió Mallorquina i amb el Porta
veu del Grup Mixt, en el sentil que si els anassim analit
zam, a pan que estar[em molta d'estona, cree que s'ha agi
Iilzal el debal per anar-nos en el més aviat possibLe, cosa 
que aplaudesc de la Presidencia pero que, de fet, estam abó, 
no entraré paragraf per paragraf a discutir-les, pero sr tam
bé és obligal dir unes pinzellades per a cada una de les que 
s'han presentat. 

El Grup parlamentari CDS ha presentat una esmena, 
segons el meu pUn! de vista, poe fonamentada, fins i tol 
equivocada, jo cree que equivocada fins i tal a ¡'apartal 2, 
em sembla que no s'lla Ilegit bé O coro a mlnim jo ho he en
tes al revés; diuen que baixen i jo die que pugen, perque la 
memoria diu que pugen, pero en fi, no importa insislir-bi 
més. 

La del Grup Parlamenlari PSM val més no entrar-hi. 
L'any passat va po ar deu punts, fou massa intens el debat, 
va ser massa concenlral, LOES i cada un deis punts, que en 
definitiva es repeteixen quasi quasi els mateixos, i bé, si es
tas més ben feta la podrfem admetre, pero com que segueix 
la mateixa linia de l'any passat, val més no repetir la lliC;Ó 
de I'any passat, si bé és ver que estic d'acord amb segons 
quins punts, coro per exemple, i a més ho sap el Portaveu 
del Partit Socialista de Mallorca, que els Presuposts són in
suficients, i és ver; l'Administració Central ens hauria de 
donar més doblers per dur-los al Uoe on ens toca tenir-los, 
pero no ens els donen i ens hem de conformar amb el que 
renim. I guanl a la del Grup Parlamemari Socialista, jo, 
com sempre, el Sr. Alfonso em sap greu que no hj sigui , 
sempre Ji he de dir el mateix, molt lulbiL, diu unes coses i 
explica unes altres, pero qui mal emén mal respon, i com 
que jo ja inlula que aniria per aquí, la seva intervenció, 'ha 
demostrat que no estam d'acord pel quc ha dil, pel que ha 
dit el Conseller, per al10 que jo he dit pel que diuen els 
Presuposts. Val més no matisar-ho perque seria massa vio
lent i, la verila t, a mi no m'ha agradat mai atacar sinó sola
ment justificar, i bé, en aquesl cas li he de dir al Sr. Alfonso 
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del Grup Socialista que no li he trobat cap justificació jus
tificable; per tant, val més passar a un altre punt. 

Srs. Diputats, per for<?l, hem de ser sincers i aquí es
tam en una tribuna pública, que tot el que deim, poc o 
molt, té una ressomlncia; el que no podem fer és enganar 
ningú i molt menys enganar el poble. Jo, ja ho dic, essent 
sincer, hi ha un aspecte d'aquestes intervencions que hi ha 
hagut fins ara d'aquestes esmenes presentades que no acab 
de comprendre bé. Si hem dit i hem demostrat, i es pot jus
tificar, que el Presuposl que presenta el Govern, comparat 
amb el Presupost de l'any anterior, és tan positiu, per que 
els Grups d'oposició presentau es menes a la totalitat? Jo 
no··ho entenc. Amb la for~ de la raó que em dóna la com
paració freda i sitematica d'aquesta evolució favorable a 
que hem al.ludit, i vistes la profunditat de les esmenes, jo 
m'atreviria a sol.licitar als Portaveus deIs distints Grups 
que també donin suport favorable a aquest projecte i reti
rin les seves esmenes a la totalitat, independentment que 
amb esmenes parcials pugui ser enriquit amb les seves in
tel.ligents aportacions, peIs Grups que conformen l'oposi-
ció. . 

1 en la confian¡;a que els Srs. Diputats d'aquesta Cam
bra sabran entendre el meu atreviment, peró només amb 
una conclusió, per a11ó de positiu que indubtablement ens 
duria, jo acabaré, Sr. President, reiterant la felicitació al 
Canseller pel seu bon saber fer aquest Presupost, reiterant 
el suport del nostre Grup Parlamentari a aquest Projecte 
de Pressuposts per a 1990 presentat pel Govern i anun
ciant, pel que hem dit anteiorment, el rebuig del nostre 
Grup a totes i cadascuna de les es menes a la totalitat pre
sentades. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conse11er d'Economia i Hisenda, 
Alexandre Forcades. 

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

Sres. i Srs. Diputats. 

Intentarem agrupar les esmenes per tal de complir el 
programa. 

N'hi ha una que reitera el CDS quant a la falta d'objec
tius, que també enguany sense repetir el cassette, n'ha par
lat el PSOE, i bé, voste veunl, Sr. Quetglas, que aquí ens 
coneixem tots i voste dins la Cansellería d'Economia i Hi
senda té molts de companys, que l'escoltam cada any, i 
sempre deim dejem si l'any que ve ho feim millor per a en 
Quetglas. No, perdoni. No em faci al.ludir el que diu Nieto, 
a la versió italiana de11libre, .... , alerta!. Aleshores, Alejan
dro Nieto, versió italina, .... Bé, aleshores, nosaltres feim un 
informe economic financer en el qual hi ha un diagnostic, i 
després de fer aquest diagnostic tractam de determinar un 
horitzó i de veure quins objectius hem d'implantar, per a
nar-nos a trobar, a atracar a aquest horitzó, quins projectes 

i com els valoram. Nosaltres creim que aixó esta, al tom 
cinque, no l'han lIegit fins al final, el tema del compte fi
nancer no n'hem parlat, el tema deis objectius estrategics 
no n'hem parlat, i a posta sí realment ho és cert que els al
tres anys compareixíem eIs Consellers abans del debat, i 
aleshores hi havia uns moments per mirar de quina forma 
es podien incardinar com a mínim els programes amb els 
objectius i amb el diagnóstic, peró en fi, per si no han llegit 
els toms, per si la meya intervenció anterior, que realment 
he intentat imbricar una cosa en l'altra, intentaré reiterar i 
precisar el següent: 

L'elaboració d'un programa d'actuacions económiques 
que aglutini els esfor~s pressupostaris del sector públic de 
la Camunitat Autónoma amb vista a assolir l'objectiu de 
creació d'ocupació i un creixement equilibrat i una millor 
adaptació a l'Acta Única del Mercat Camú, a la CEE, supe
rant els desequilibris estructurals que estrangulen la nostra 
economia, punt febles, constitueix un deIs compromisos 
polítics ineludibles dins un programa de Govern en materia 
de política economica. Afirmació filosófica i d'objectius. 

És indubtable que la programació económica, en una 
economia cada cop més internacionalitzada i que registrra 
o apunta un canvi estuctural í tecnologic, no pugui consis
tir, i aixo és doctrina, aixo és pensament; aixó, realment, el 
qui discrepi, discrepa, peró és el qe realment informa la 
nostra actuacÍó; en una regulació de l'economia des del sec
tor públic, dient, per exemple, quins sectors productius 
s'han d'incentivar, quines tecnologies o empreses s'han de 
fomentar. Pel contrari, creim que la programació ha de re
flectir la capacitat del sector públic per marcar una direcció 
estrategica a l'economia, amb un enfocament flexible que 
permeti aprofitar:él dinamisme del mercat, cobrir els defi
cits estreucutrals; evitar els estrangulaments de la produc
ció i satisfer les necessitats de justícia social, salut i qualitat 
de vida, i arribar a la maxima eficacia en la producció de 
béns i serveis públics. El que acab d'exposar entra dins de 
les coordenades d'un plantejament nominalista; avui en 
dia, dins la terminologia d'economia regional, explícita; en
cara que el nostre objectiu és promoure l'aplicació d'un 
plantejament real en el camp de 1\activitat i actuació indi
recta de l'Executiu sobre l'esfera económica regional. 

De l'esmena que s'ha presentat, pareix que s'interpreta 
una limitació que compren sois la contemplació de políti
ques regionals de tipus explícito Tot i aixó, tot i així, l'estre
lla polar de la nostra actuació o concepció pressupostaria, 
com a equip de Govern, és la de promoure l'aplicació d'un 
plantejament realista; programar per influir. Aquest plan
tejament no sois reconeix l'existencia de polítiques regio
nals explicites, aplicades sectorialment i que transcendeixen 
la via pressuposraria; sÍlló que també s'adapta a l'existencia 
de polítiques regionaIs implicites que, en moltes situacions, 
constitueixen un important factor d'influencia i canvi en la 
nostra economia. 

L'analisi d'aquestes politiques implicites és certament 
difícil i l'espectre de les mat~ries amplio És com la part sub
mergida, invisible de l'iceberg. Per polítiques regionaIs iro
plícites entene les conseqüencies a la nostra Comunitat de 
totes les decisions importants a l'esfera socio-económica 
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promogudes i posades en practica per les autoritats cen
trals. L'enfocament contrari d'inlervenció immediala, com 
a crítica als nostres pressuposts, no és en la nostra opinió 
ni adient ni realista. La nostra actuació real ha d'estar basa
da en parametres objectius i sobre dades concretes, i basti 
com a mostra un botó: Comunitats qualificades d'histori
ques, que han accedit a I'autonomia per l'article 151, versus 
el 143; per cert, article pel qual nosaItres en els cinc anys 
pareix que hi havíem de poder accedir o equiparar-nos i no 
ha estat possible; tenen un pressupost amb una influencia 
damunt el seu PIB del 20 per cent, estudiat als graties ma
croeconomies que feim i intercanviam entre Comuinitats; 
fet pel que les seves polftiques explícites gaudeixen d'una 
fundada operativitat i consistencia. 

Pero siguem realistes, la influencia del Pressupost de 
la nostra Comunitat sobre la generaci6 del nastre PIB és de 
l'ardre d'un 2,5 per cent. Vegin, dones, la diferencia d'in
fluencies d'unes i altres Autonomies. A la nostra, que enca
ra estam esperant, com a conseqüeneia de la reforma de 
l'Estatut, poder gaudir deis seus avantatges economies. Per 
tant, crec que la nostra Comunitat, amb els Presuposts, ha 
d'actuar precisament aprofitant el potencial economic que 
ens ofereixen els punts forts de la nostra economia regional 
i que ja he avan~t en la presentaci6 quan m'he referit a la 
part d'actuacions que es contra a l'informe economic finan
cer annex als Presuposts Generals i que ara, sense necessi
tat de repertir les xifres que conté i explicita el tom cinque, 
repetiré. 

Aleshores, repetesc els obj(1Ctius del Govem. Poten
ciar la renovaci6 del sector turístic mantenint el seu caracer 
protagonista o protagonic, cobrir els forLS deficiLS que es 
registren en el sistema d'aacesibilitat, lam a la resta d'Espa
nya com al mercal exterior; i també el de gesüó deIs trans-

. POrt intern, amb els quals potenciarem al mAxim els avan
talges naturals de la no tra ubicació gcognHíca, a la vegad.a 
que s'elimina el coll de botella en el desenvolupament del 
sector lur(stic i potencial. Sé, realHzar importanLS avan<;o 
en la prolecció i. .. del med! ambienl medi ambient que no 
només es troba a la Couselleria d'Obres Públiques, sin6 
que també, si lIeigeixen els programes de la Conselleria 
d'Agricultua, incardinats en el 5.B, hi ha graus inversions 
per als espais naturals. 

Medi ambient, urbans i industrials, sanejament, així 
com la conserva ció i protecció del medi natural, aspeetes 
tals com l'erosió, contaminació, neteja d'aigües costaneres, 
recuperació de zones degradades i protecció d'espais na tu
rals, ja que ta15 accions no soIs milJoren la salut ¡la quaLital 
de vida sinó que també estimulen el <'Teixement i l'incre
ment de la DOSlra capacitat d'atracci6 de noves aClivilats. 

3. Consolidar la infraesrructura d'investigació imbri
cant millar la Universitat, els centrees tutelats d'investiga
ciÓ i les empreses a la vegada que es promou la difusi6 de 
noves tecnologies i J' increment del valor afegit deis produc
les. En resum, aconseguir laxes de creixement modemit
zanl la nostra economia, en especial els sectors més endar
rerils i garanlir la seva competitivitat en el context euro
peu és la vía fonamenlal per aconseguir la creació de lloes 
de lrcball estables i la miUora de la qualitat de vida i, en 

conseqüencia, ha de ser una prioritat basica en l'acció de 
Govem. 

El desenvolupament i la millora deis serveis socials de 
caire basie com la forrnació professional, me pareix que hi 
ba hagut dos Grups que no han arribat a la secció 31, és a 
dir, els programes d'ocupaeió s6n a la seció 31, i tal vegada 
els programes són poc expUcits, com ha assenyalat encerta
dament el Sr. Alfonso, perque són dins el macroprograma 
del Fons Social Europeu, que en aquests moments s'esta 
discutint a Brussel.les, pero que de totes maneres tendra la 
maxima divulgació dios aquest ParlamenL Dedicar una 
alenció especdial a les zones i als col.lecius més afeclaLS per 
la erisí, la pobresa i la marginaci6, ja que la planificació de 
les aetuacians del sector públic ha de tenir en compte la ne
cessitat de complementar les actuacions de caire general 
per tola la Comunltat, amb un disselly de poUtica regional 
enlesa com una cxecució de plaos especials per a zones es
pecialment afectades per la cirsi economica, deis quals po
den veure que dins la Conselleria d'Agricultura hi ha molta 
d'inversió. 

Com ja es pot veure i analitzant, com hem fet, tot l'en
tom economic de la nostra regió, o perdó, Comunitat, cree 
que existeixen bases més que esperan~dores perque pu
guem configurar el nostre futur consolidanl-Io a una quol8 
de creació de riqucsa i beneslar no massa allunyada de la 
que ja Lcnim,canalitzant adequadament o adientment les 
seqüeles negatives, els reptes que abans hem diL 

1 seguint amb el PSOE, jo no puc acceptar la descoor
dinació de programes; cree que és una actuació, una acusa
ció gratuita, que no té, per a mí, cap fonament, i per com
provar-ho basta una ullada rapida al conjunL deIs Pressu
posts, basta Uegif el 10m clnque, el tom sete, el conjunt de 
programes; cree que, rea1.menL, queden lOLS ben expUcits . 
Tal vegada pugui faltar una incardinaeió, aixI com feim, per 
exemple, amb el funcional, fer-ha amb els objectius, perO 
creim que a les tres darreres pi\gines del tom cinque queda
va la cosa bastant clara. 

Es pot parlar que no hi ha claredal, tal vegada, o no hi 
ha explicitació, que era la nosua volunlal, pero res de des
coardinació. L'acusació que no augmentam I'aeció respecte 
de la infreslruclura demostra la fal.lAcia global d'aquesta 
esmena i, paniculannent. e l greu fel, esticdient el que vos
t~ va enuegar per escrit, tal vegada al seu Orup, esta escril, 
no ho repetiré, cm sotmer a all0 que va escriure voste aquf. 
La producció de béus economics, com han dit tanl el Grup 
Popular coro el Grup d'UM, ocupa un Uoc destacat, el pri
mer dels "PresuposlS, i s'ba de recordar que dins aquesl 
grup figuren les infrastruetures basiques les agraries i tam
bé les principals limes inversores de la Comunhal. ToLS 
aquests malius ens fan concretar, en' fan comentar que re
alment el Presupost gira completament d'acord amb la rea
litat de les Balears. 

Passant al CDS, bé, no ens posarem d'acord. Manca 
d'esfor~ financer en creixement eleval. El Presupost conso
lidal passa de 20 mil a 29 mil milions de pesseles. Ja que ho 
ha dit, aixO és cert i creim que realmelll és un esfor~ molt 
important. Sí haguéssim comparat el consolidat, no ho hem 
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fet perque realment creim que la nostra Llei té una certa 
deformació, és a dir, que efectivament nosaltres hem de 
presentar el consolidat; no obstant aixo, a nivell estatal, a 
nivell de Comunitats, no es presenten les empreses públi
queso Voste diu que sí, jo dic que no; mai no el convenceré. 
Miri les altres. L'Estat no presenta les empreses públiques. 
Nosaltres les hem presentat perque ho diu la nostra Llei. 
Passam a 29 mil milions de pessetes. 

Jo crec que hi ha una existencia d'esfor~ financer per 
part de la CAIB, de la nostra Comunitat, realment impor
tant, i crec que realment és una ironia dir el contrari. Tots 
coneixen el contenciós que té plantejat aquesta Comunitat 
respecte del seu sisrtema de finan~ment i, de moment, fins 
a haver exhaurit les possibilitats d'aconseguir una restitució 
de quantitat, i tenint en compte a més que properament 
canvia el sistema de finan~ció, no creim que hagi arribat el 
moment d'exigir al ciutada més esfor~. Creim que un incre
ment d'un 26 per cent, a pesar que qualcú ha dit que d'a
cord amb J'evolució economica de Jes illes, molt bé, estu
pend, és una raó més que els aconseguirem. Allo normal 
era que l'any passat diguessin que no aconseguiríem el que 
hem aeonseguit, de manera que pareix que estam d'acord 
que aconseguirem el que volem aconseguir per finan~r el 
Presupost; aixo no obstant, pareix que no té merit perque a 
més va un poe segons la prosperitat. 

1, com a conseqüericia d'aquest esfor", ja han dit altres 
Grups que s'ha reflectit una estructura de pressupost com
pletament injust. No és just que el 51 per cent deIs ingres
sos de la Comunitat sigui aportat pels propis ciutadans de 
les Balears. Tampoe no cree que sigui admissible intentar 
ajuntar l'endeutament deIs ens públics de les empreses amb 
la Comunitat. Els enfrontam conjuntament, si bé un endeu
tament es comen~ amb un aval perque són empreses que 
ereixen, que tenen el seu propi sistema financer, i meselar 
aixo amb l'endeutament de la Comunitat. 

Jo no pue admetre que a l'articulat del projeete no 
existeixen suficients mecanismes de control. També li vull 
dir que al meu entendre també s'equivoca comparant avan
tprojeetes, és a dir, l'avantprojeete de l'any passat va venir 
exaetament igual que enguany; el que passa és que amb ne
gociaeions amb el CDS, per aconseguir la seva abstenció, el 
CDS va imposar un serie de mesures que no hem vist cap 
tipus de rendibilitat i que varem haver d'acceptar no amb 
argumentacions per aconsefguir l'abstenció del CDS. Si ha
guéssim tengut reunions, tal vegada haunem tengut neces
sitat de tornar acceptar aquestes esmenes que consideram 
de tota mena injustificades. 

Creim que d'aquesta manera queda la Llei de Presu
posts tal com era el primer any, tal com era sempre, que es
ta incerdinada en una Llei de Finances que és la més dura 
de totes les Comunitats, feta peIs Grups parlamentaris en 
una legislatura en que la coalició que govemava era menys 
estable que l'actual. Queden, per tant, infinitats de controIs 
parlamentaris, de la Llei de Finances, de lliurament de do
cumentació, fins i tot han muntat una Comissió, la Comis
sió del 103, que realment no tenia per que existir, perque 
cree que l'important és que els Srs. Diputats analitzin la 
doeumentació que tramet la Conselleria d'Economia i Hi-

senda i facin preguntes oraIs i per eserit i diseutim el con
trol. Li vull dir que el control que fa la nostra Interveneió 
és exquisit. Lí vull dir que tenim amb permanencia el Tri
bunal de Comptes dins la Conselleria, i realment les coses 
es duen molt bé, Sr. Quetglas. 

L'exeeució pressupostaria és regressiva. Sincerament, 
no entenem el significat d'aquest apartat d'esmena. El con
cepte d'exeeueió pressupostaria ha de referir-se, al nostre 
entendre, a la gestió d'estats de la despesa i deis ingressos 
que les lleis de pressuposts de cada exercici estableixen. Di
rem que l'esuetura de la nostra Administració determina 
una autentica desconcentració funcional, un cop que els 
objectius assolits s'assignen a centres gestors detérminats, 
responsabilitzan-los del resultat assolit; aquesta qüestió és 
implícita en una presupostaeió per programes i que, al nos
tre entendre, ha d'aconseguir esser responsable deIs objec
tius, de les aetivitats; fins i tot hi ha una desconcentració 
informatica que fa que realment el qui administra el Pres
supost és la Conselleria. 

1 bé, i acabem amb les inversions reals, 6 i 7. Els altres 
anys, tenia un punt d'agafada, quan realment voste manifes
tava que el ereixement del 7, que el justificava, el justificava 
per moltes raons, el justificava com molt bé l'han justificat 
per exemple el Sr. Pascual i el Sr. Miquel Capó, quan parla
vem de , diguem, desconcentració a través de ConselIs Insu
lars, ens locals, etc., etc. Pero enguany que la quantia no 
augmenta, no té per que donar cap sentit pejoratiu al capi
tol sete, com voste,augmenta an absolut la plantilla. 

1 he fet una afirmació. Voldria veure uns Pressuposts 
de ~ntenció de despeses, de contenció de plantilla, deIs 
darrers cinc anys .. -á cap organisme, comandin o no coman
din vos tes o comandi un altre Grup político Em cenyiré al 
CDS, i les intercalaré, és a dir, comen¡;aré l'una, la deu i la 
tratze. Bé, la xifra total pressupostaria de 24 mil milions és 
el resultat de l'adequació de les despeses a les possibilitats 
reals d'obtenció d'ingressos. Jo li vull fer, una, dir en veu 
alta el que voste ha pensat. Efeetivament, jo cree que vos te 
té bastant de raó en el sentir-se diguem teoricament decep
cionat, pero li vull fer unes reflexions. 

Primer, en un tema de termino logia que nO'li lleva la 
raó pero que és el que empr jo, que és que el pla estrategie 
és una orientació a quatre anys que després es concreta en 
uns programes pressupostaris, en una, diguem, filosofia de
terminada. Pero sí és cert que si contemplam aquelles xifres 
que manejavem en la revisió pressupostaria, realment dir, 
bé, on anam? No oblidi, Sr. Serra, que el mes de setembre, 
en pIe, quan varen venir les pluges, i les pluges, amb tota 
sinceritat, li parlam a una persona honesta, es poden imagi
nar el col.lapse que va ser administratiu, amb independen
cia de l'enfocament que li donam, a dins les Conselleries i, 
concretament, a dins la Conselleria d'Economia i Hisenda, 
que sí en aquest cas té unes facultats diferents a les aItres. 1, 
aleshores, el plantejament d'aquest deute extraordinari, 
d'aquí a final d'any, va fer que la segona fase de Menut, que 
s'havia de contemplar el mes de setembre, dones, per raons 
d'urgencia no es contemplas. En aquests moments no li 
vull fer cap promesa. El que sí li puc dir és que hi ha fet un 
pla esrategic, hi ha unes inversions que creim que són abso-
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lutament necessaries per a la nostra Comunitat, hi ha, d'a
quí a final d'any, una tasca d'establir diguem un pressupost 
extraordinari que ha fet que realment haguéssim de derivar 
els esfor~s cap a un altre costal. 

No obstant aixo, li vull dir que pensi una cosa impor
tant, essent conseqüent, que hem passat de 20 mil a 29 mil 
milions de pessetes, és a dir, que per raons de funcionalitat 
hi ha una desviació d'inversions molt importants que esta
ven dins el projecte discutit amb el Ministre, que no va vo
ler col.laborar, que estan a dins d'mA VI, que estan a dins 
foment industrial i estan a dins l'IBASAR. Aleshores si, 
amb independencia que la qualificació d'aquestes inver
sions, si voste fa comparació i pensa que realment tenim a 
damunt, a primer de gener, el problema de les pluges, que 
realment tal vegada li podem donar suport, amb reclama
cions al Govern Central, el tema justifica en certa forma el 
que voste s'endlJgués una decepció, pero realment nosaltres 
hem d'actuar amb una certa diguem cautela. 

Pel que fa a la territorialització, jo li vull dir que si s'e
xamina amb detall la inversió territorialitzada, s'observa 
que la que no esta terriloríalitzada, en la majoría de casos, 
es tracta d'una inversió inmaterial, com poden ser les inver
sions en promoció turística o en promoció cultural, en edu
cació, en millora pesquera, etc., etc., que són aquelles que, 
per valor de 2 mil milions de pessetes, com voste diu, han 
quedat, de moment, diguem sense ... perque la veritat és que 
ho seguim pel propi interes que tenim i perque no surti 
alió que surt cada any, quan per una petita desviació hi ha 
problemes entre les illes, que anam per aquest camí. 

Coordinació. Bé, jo crec que aquesta coordinació ha 
d'existir. El plantejament de la Conselleria d'Economia i 
Hisenda, no sé si el Portaveu del seu Partit que assisteix a 
les reunions deIs Consells Insulars, creim que ha d'existir i 
creim que a dins el document economic de tractament fi
nancer de Consells Insulars hi ha un apunt del que pensa la 
Conselleria d'Economia i Hisenda, i jo crec, Sr. Serra, que 
sense llevar cap facultat als Ajuntaments i sense llevar cap 
facultat als Consells, si no es posa tota la inversió davant el 
Parlament per fer una adequada distribució, diffcilment po
drem fer dirfem una nacionalització, un esfor~, una exposi
ció de les nostres, i quan dic aixo per exemple estic pensant 
en el pla en curs d'obres i serveis; és un absurd que el Par
lament, que és sObira, en un moment determinat, durant la 
lectura deis Presuposts, no tengui la visió conjunta de totes 
les illes per poder fer una avaluació deis Presuposts del 
Govern millar. Oe manera que accept aquesta filosofia i, de 
moment, dones hi ha actuacions concertades de cementeris, 
de mercats, de planejament urbanfstic, d'assistencia finan
cera, de biblioteques, de sanitat, que naturalment no té la 
importancia que realment voste li vol donar i jo crec que 
ha de tenir. 

Crec que, per aquest camf, precisament, la crítica lleu
gera que jo veig dins la seva esmena de les inversions de ca
pital, és realment un, va en l'ordre que estic intentant d'ex
plicar. 

He pres nota de les revisions pressupostaries. He vist 
les resolucions aprovades de l'any 87, que és el primer que 

m'afecta, naturalmellt les podem llegir, de totes maneres 
no vull fugir que si hem de tenir un debat amb el seu Partit 
o dins la Comissió, l'accept amb tota franquesa per millo
rar el que voste creu que surt malament i que tal vegada hi 
ha problemes de Uenguatge que fan referencia a ajuntar a 
dins i barrejar dins un mateix Index el que són generacions, 
el que són per exemple incorporacions d'anys passats, que 
aixo s'acabara, amb el que són realment modificacions dins 
el Presupost. 

Creim que una pan important del Presupost és preci
samenl la pressupostació per programes, que l'any passat 
en varem parlar molt, que tots esü\vem d'acord j que cree 
que és un compromfs tremend a dins el PressuposL Ara 
que se'n va o s'aixeca el Sr. QuCtglas, jo li vull dir, Sr. Ser
ra, que el seu Grup, que é,<; estudiós, que prenguin esment 
amb el control que s'cstableix a l'article 15 del Projecte de 
Llei de Presuposts. Vos tes veuran que és una novetat, que 
es pot emprar pels Grups d'oposició per controlar real
ment la consecució de les inversions, els objectius i les acti
vitats. 

I jo acabaria, Sr. Presidenl, dient que a dins ellOm cin
que, a Les tres darreres pagines, hi ha una concrecció deis 
sis o sel graos objectju que pretén assolir el Govern, amb 
les inversions que reim per aconseguir aquests objeclius. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari COS, té la paraula el 
seu Portaveu, Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Oiputats. 

Per comen~r distes aquesta intervenció, a mi m'agra
dria que el Sr. Forcades, no des de la tribuna, després en 
prival, m'explica perque lIegeix el Sr. Alejandro NielO en 
itaHa, tan faeiJ com és llegir-Io en castella. que és la versió 
original, a més a més. Seria mo1t més senzill, perqué a Olés, 
no he emes el que ha dil, eh? 1 jo cree que no ha ha enles 
ningú. Per tant, no li puc replicar. 

Miri, hem eludit i estam eludint perque encara volem 
conservar la il.lusió, encara volem conservar el respecte a la 
inslilució democratica que és el Parlament, hem aludil tras
Hadar el debat pressupostari a fer una anali i sobre l'exccu- . 
ció del pressupost. Simplement per no deprimir-nos massa . . 
Perque si cenlrassim el debat presupost.<\ri sobre la seva 
execució, arribarlem a una conclusió realment depresiva 
que el debal que e tam duent a (erme és un debal de fer 
reLXes damunt l'aigua. Perque ciar, és a dir, estam parlant 
d'unes xifres d.'unes qU3milalS, d'uns pressuposlS, que des
prés tenen a veure amb la realitat. 

Per tant, la temptació de comparar ous amb caragols 
és relativament facil des de les files del Govern i des de les 
files del Grup Parlamentarí que el suporten i en aquest 
sentit és amb el que voldria replicar al Sr. Pascual i al Sr. 
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Capó, en aquests moments absents de la Cambra, de la 
manca d'homogeneHat de les xifres amb que comparen. 

És evident que nosaltres, quan deim que han baixat 
les des peses de promoció social i per tant aixo significa un 
accent regressiu en la política social d'aquest Govem, es
tam comparant dues magnituds homogenies, el projecte de 
Pressuposts 89 i el Projeete de Presuposts 90; perque si no, 
si no ens perdrem. Si comen~m a comparar el Presupost 
amb la seva execució, amb les modificacions de crectit, 11a
vors probablement primer, és una anlllisi que és molt mala 
de fer perque les dades que ens envía la Conselleria d'Eco
nomia i Hisenda es fan amb molHssim retard; segona causa 
d'imposibilitat de comparar, Sr. Forcades, s'ha ineomplit 
un prec que es va fer des d'aquesta tribuna al debat de tota
litat del Parlament 89, que era la trames a de l'edició del 
Pressupost de l'any 1989 als Grups Parlamentaris amb la 
mateixa sistemAtica del projecte, perque si no és absoluta
ment impossible comprovar la seva execució, i aixo ho va
rem demanr simplement perque varem saber que l'execuCÍó 
del Pressupost 88 s'estava efectuant amb la base del projee
te, perque no s'havíen incorporades les esmenes aprovades 
en aquest Parlamenl. 1 voste recorda aixo d'aquest debat de 
l'any passat, i va demanar disculpes en aquesta Cambra, i 
consta al Diari de Sessions, i me pareix que és normal de
manr-les, pero enguany tornam a estar en una situació i
gual. No s'han publicat les xifres finals, més que la publica
ció que s'ha fet en el Butlletf Oficial de la Comunitat Auto
noma, que no la recull, la sistematica del projeete, no s'ha 
fet aquesta edició. 

Per tant, a partir d'aquí, la dificultat de comparar unes 
xifres amb unes altres supos que és temica del Govem per 
dificultar el control parlamentari, supos que és aix6, real
ment es fa dificil establir comparacions sobre el que real
ment passa amb les xifres que aqul s'aproven. Es fa tremen
dament dificil. Per tant, com que no volem operdre la il.lu
sió de la institució parlamentaria democratica, comparare m 
Projecte amb Projeete, és l'únic que tenim, i comparant 
Projecte amb Projecte, és a dir, comparant intencions del 
Govern 89 amb intencions del Govern 90, les xifres de pro
moció del grup de promoció social han baixat, i en termes 
reals fins i tot la comparació entre les xifres aprovades per 
aquest Parlament i les de l'any 90, en termes reaIs, també 
han baixal. Aixo li voldria recordar al Sr. Pascual. 

Jo, que el Sr. Capó digui que aquest Pressupost és pro
gressista, jo només ho entenc dins un context, dins el con
text de les seves intervencions, que, la veritat, més semblan 
intervencions de l'oposició .. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr. Quetglas, Sr. Quetglas, el tom és de r~plica al Con
seller, no em tomí a obrir ... 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

O'acord, Sr. President, gracies. 

Miri, jo cree que el gran debat és la implicació, la im
bricació entre l'analisi conjuntura económica i la resposta 

pressupostaria a la situació de la conjuntura economica. 
Voste diu que aquesta imbricació hi és, que s'ha fet una 
analisi conjuntural rigorós, i és cert; hi ha una nalisi con
juntural que a més compartim i que a més li hem dit des 
d'aquesta tribuna que compartim en línies generals el diag
nostic. 

La literatura emanada de la Conselleria d'Economia i 
Hisenda implica, imbrica la situació de diagnostic amb els 
programes que surten del Pressupost, pero la realitat pres
supostaria no, i jo li llan<; un repte, Sr. Conseller: Em digui 
voste primer, si l'analisi de conjuntura s'ha elaborat amb 
caracter preví a l'elaboració pressupostaria o simultani. Se
gon, si com a resultes d'aquesta analisi de la conjutura i de 
I'estructura de les nos tres illes els Consellers han rebut ins
truccions emanades de l'organ corresponent, sigui el Con
seller de Govern o sigui la ConselIeria d'Economia i Hisen
da, de subjectar els seus programes a aquestes necessitats 
de conjuntura. 

Jo no puc creure que amb l'analisi de l'estructura d'a
quest Pressupost aixo hagi succe'it, i més, tots ho tenim bas
tant clar, les redaccions han estat simultanies, i la redacció 
de la memoria s'ha fet amb esperit d'annex, no s'ha fet amb 
l'esperit d'estudi preví de la conjuntura per adaptar els pro
grames a aquesta conjuntura. Per tant, la implicació esta a 
la literatura; a la realitat deis nombres no hi és, Sr. Forca
des, no la veu ningú, perque no existeix. 

Voste parla, hem parlat deIs objectius expHcits i implf
cits i ha incorregut en una contradicció; jo crec que la seva 
tecnica, ja reiterada al llarg de distints anys, és intentar a
provar aquests Pressuposts sobre la base d'usar quasi fins a 
l'abús,.no hi ha'abús reglamentari, per descomptat, de la 
tribuna, per aclaparar de dades i d'arguments i vencer per 
KO. Pero és que resulta que, eIs qui l'escoltam i amb mol
tes dificultats l'entenem, arribam a la conclusió de detectar 
les contradiccions del seu discurs, Sr. Forcades. 

Per un costat, ens diu que no pot fer una política eco
nómica un Pressupost que només representa el 2,5 per cent 
del PIB, llevant el 20 per cent del producte regional brut, 
que representen altres pressuposts. En segon lIoc, ens amo
lla un discurs farragós sobre el que són objectius expHcits i 
implícits, i diu més o manco que els objectius explicits hi 
són, que els implícits es poden veure amb la mateixa trans
parencia i que, en definitiva, hi ha uns objectius de política 
economica als quals se subjeeta el Pressuposts. No m'acaba 
de dir, no ens acaba de dir, Sr. Conseller que amb un 2,5 
per cent del PIB no es pot fer una política económica re
gional? No ens acaba de dir que la insuficiencia del seu 
Pressupost li impedeix plantejar uns objectius de poHtica? 
Ac1aresqui aquesta contradicció. 

Oesprés hi ha una altra cosa que a mi m'ha sorpres, 
provinent d'una persona com vost~, que diu que no es pOl 
mesclar el deute públic del Pressupost de la Comunitat Au
tonoma, el deute públic que assumeix la propia AdminiS
traeió de la Comunitat Autónoma, amb el deute públic que 
assumeixen les altres entitats o organismes del sector pú
blic. Jo li die i per qu~ no? O no són conceptualment el 
mateix? O no són un endeutament global de tot el sector 
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pÚblic, ent~ en una concepció económica del sector públic 
i no en una concepció jurídica davant tercers? Per tant, no 
sOn els ciutadans, en definitiva, a través del seu exercici 
pressupostari els que, a la !larga o a la curta, Ilauran de fer 
front a aquest endeutament? 

Per tant, no em digui que no sOn economicamenl assi
milables. No són jur(dicament assimilables, pero econoomi
cament és exaclamem el mateix, i l'endeutament d'aquest 
Pressupost és de més de 6 mil rnilions de pessetes, i sumant 
amb l'endeutament acumulat, el Sr. Alfonso li ha fel la xi
fra, no sé si cstam al 19 o a118, pero comen~m a arribar a 
nivells preocupants pel que signifiquen d'efecle de bolla de 
neu i de la manca de voluntat de plantejar, d'exereitar, per 
un costat, una poHtica fiscal propia, i per segona atendre 
una solv~ncia financera a través de recursos propis, la qual 
cosa no li rebaixaria ni un mil.lfmetre el seu discurs reivin
dicatiu de noves, d'inerementar les fonts de finan<;ació eXÍS
tents per a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears da
vant de l'Administraeió de I'Estat, diseurs i reivindicació en 
la qual, i li reiter una vegada més, en el que té de rigorós i 
seriós aquest Grup Parlamenwri, Ji dóna suporto 

Per últim, és evident que el que no s'aguanta, el que no 
se su porta és dir que aq uest Pressupost se SOlmer a un figo
fOS control parlamentad perque l'eludeix completamenl. 
La comparaeió que s'ba fel amb unS altres anys és evident i 
només la justificació, que vost~ maleix ha reconegut, jo li 
agresc que per primera vegada un membre del Govern re
coneguí en aquesta tribuna, només el fet qu~ara tenen vos
t~ un Govern de majoria absoluta ho justifica. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

Arribada l'hora anunciada de votació i ates que no s'ha 
acabat el debat, aquesta Presidencia anuncia als Srs. Dipu
tats que la votació tendra lloc una volta acabat el debat. 

Té la paraula, per part del Grup Parlamentari PSM
EEM, el Diputat Sr. Sebastül Serra. 

ELSRSERRAIBUSQUE~: 

Gracies, Sr. President. 

Sr. Conseller, només voldrfem fer una intervenció amb 
cine o sis punts, el més conerets possibles, i a la vegada in
tentant a veure si és possible que vostes siguin receptius a 
aquests punts d.e vista. 

El primer, i valgui la constataeió, és sobre el fet que el 
46,37 per cent de les inversions previstes és a carreteres. 
Aixo, qu~ vol dir? Que només la Conselleria d'Obres PÚ
bliques té projectes o vol dir que no hi ha més, és a dir, no 
n'hi ha més, a dins el Govern en el seu conjunt més que els 
projeetes de carreteres? 

Llavors, segona consideració. El 67 i mig per cent de la 
despesa pública que pensa fer el Govern al 90, la cobreixen 
4 Conselleries: per aquest ordre, Obres Públiques, Sanitat, 

Agricultura i Educació. És greu, és greu. Aixo quasi vol dír 
que en sobren, quantes?, la resta de Conselleries; és a dir, 
aixO també és una segona qOestió. Per ventura podriem es
talviar una serie de milions de Conselleries que ens sobren. 
Vagi un poquet la reflexió. 

El nostre Grup donara suport a projectes seriosos de 
més deute públic, reclamar a l'Estat més doblers, millor 
gestió del Pressupost de la Comunitat, i a dins la millor 
gcs lió més bona polftica sancionadora, que per cert cree 
que es cobren molt poc les sancions que vos tes mateixos 
¡mposen. Cree que hi ha un nivell de rccaptació d'aqueslS 
recursos minim. PerO sempre i <¡uan sigui un projeclc de 
país, un projecte correcte, un projecte rcalment impulsor 
de ¡'aUlogovem; i no amb defecles de geslió com sOn incor
poracions d'anys a nteriors , doblers no gas ta ts, superavits 
estranys, que no comprenem com pOl ser que amb els ma
gres pressuposts que hi ha encara hagin existit aquests su
penlvits. 

Tercera qüestió. Sanejament. És un deIs objectius que 
voste avui ens ha dit dues o tres vegades ¡que dins els Pres
suposts esta pIe, aquest objeetiu. Objectiu que és, en aques
tes illes, prioritari. PerO aquest objectiu requereix uns pres
suposts més ben fets. 

Els 990 mílions prevists, primer, no són suficients, i se
gon, exigeixen una coordinació exquisita amb Ajuntaments 
i ConseUs Insulars. Aquest tema, no comprenem com és 
possible que després de sis anys d'Autonomia i després de 
sis anys de Conselleria d'Obres Públiques, mantenit-se els 
mateixos equips, els mateixos l~cnics, bagi estal possfble 
que encara el tenguem tan a l'aire, tan poe planificat i amb 
ta11 poques garanlies d'execució. El mateix problema, en 
aquest mateix apartat, és el de la vivenda social. 

1 ara ja vénen els darrers aspecles, els darrers qualre 
aspectes més conerets de tots. Primer. Formació Professio
na!. Secció 31. Pero sí, Sr. Forcades, la Sccció 31 és el més 
indeterminat que eos puguem imaginar en aqueslS Pressu
postS. La Secció 31 esta quanlificada, és ¡'únic, perO els 
projectes de Formació Professional no els coneixem, i la 
dispersió del 89, del 88, 87, entre ConseUeries, academies, 
sindicats, etc., és una cosa que, en aquests Pressuposts, es 
dóna peu que continur, en no ser que en les compareixcn
ces aixo quedi rectificat i especificat. PerO aix:f com vosles 
tenen pressupQstada la secció 31 quant a formadó pro fes
sional, és una cosa hipotetica, de La Comunitat Económica 
Europea com vost~ ha dit, pero per altra banda sense pro
cedir de la base de les Conselleries. Per tant, és un repte de 
determinació del que la secció 31 representa. 

Territorialització. Miri, jo ti agafaria la paraula com
pletament. Si tenim una s~rie de mils de milions, més de 2 
mil, indeterminats, gairabé anant cap als 3 mil, els duguin 
al Parlament; els hi duguin, di tU lim-ho per Objectius i per 
illes; és a dir, aclarim que si en aquest moment, vostés no 
ho han pogut acabar de determinar, si que poguem tenir 
veu i ser positius a I'hora de determinar-los. 

Control parlamentario Voste m'ha dit que si llegim bé 
l'article 15, veurem els mecanismes de control parlamentari 
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nous, que vos tes han previst en aquesta Llei pressupostaria. 
Em veig obligat a llegir -li l'article 15, que vostes ens han 
presentat aquí. Diu així, versió en la nostra !lengua: El 
Conseller d'Economia i Hisenda, d'ofici o a instancia del 
Govern, del President o deIs Consellers respectius, exercira 
el control financer i d'eficacia deIs serveis, de les inver
sions, mitjan<;ant l'analisi del grau de realització deIs objec
tius inicialment definits; de l'evaluació del cost de funcio
nament i de l'estudi deIs rendiments que produiran. 

Aixo no és control parlamentari, en no ser que l'ex
pressió President vulgui dir President del Parlament, cosa 
que ,del contex no es dedueix. Ho dic perque ens ho esmeni, 
Sr. Forcades, ens dugui ja una esmena que Ji haurem d'ad
metre perque o bé el text esta malament o bé voste va errat 
quant a a!lo que ens ha dit. 

1 el darrer, Sr. Forcades. S'ha parlat molt avui de te
mes socials i tots els Grups n'hem parlat, pero miri, jo estic 
empeguei't que a la classificació funcional l'objectiu de se
guretat, protecció i promoció social, incloent-hi les pen
sions assistencials, només arribi a 1.569 milions coma 9 i si
gui els sise, el sise objectiu. Aixo, aixo, avui en dia, avui en 
dia, a l'Europa comunitaria i, en fi, de progrés social de que 
tots parlam constantment, no és de rebut. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. Sres. i "Srs. Diputats. 

És evident, després de tot el que hem escoltat, que 
aquests Pressuposts no ten en adob parcial, i no tenen adob 
parcial perque la concepci6 política del Pressupost no per
met d'adobar-Ios parcialment i ho veurem quan, si s'aprova 
avui la quantitat global, després es discutesquin i s'aprovin 
les quantitats parcials. 

També és evident que el Conseller ens ha donat una 
lliC;Ó teorica, una bona declaraci6 d'objectius i, com deia 
clarament el Sr. Quetglas, o se n'ha entemut o intentat que 
IOsaltres no ens en teméssim, que aquesta declaració ma
teixa d'objeetius juntament amb les precisions macroecono
miques que feia, eren la confirmació més exacta que els ob
jectius i la planificació pressupostaria no ten en res a veure. 
Vostes posen objectius i fan un pressupost al marge absolu
tament de les tendencies economiques, al marge de la me
moria economica, que jo estic també absolutament conven
~ut que s'ha fet al mateix temps, si no després que els ma
teixos Pressuposts. 

També és evident, i ningú no ha contestat el contrari, 
que l'acció social del Govem és una acció social en franca 
regressió. Que l'acció a sectors economics del Govem és 
una acció economica en franca regressió, i estam també ab
solutament- conven~ts, i aixo no ho discutirem, que l'ac
tuació sobre infraestructures és una actuació que és activa
dora, evidentment, no n'hi ha cap dubte, pero són dos con-

ceptes bastants distints. 

Sr. Conseller, jo li voldria dir que és impossible fer un 
debat, impossible, quan voste ve a fer la replica d'aquest 
debat havent llegit un foli d'una esmena a la totaJitat i no 
escolta el que, o no té en compte, el que Ji han dit des d'a
questa tribuna. Jo sabia, Sr. Conseller, que voste contesta
ria per aquest metode que crec que és el metode Ollendorf. 
Ho sabia, a posta he entrat a la batalla que voste volia 
plantejar quan no hi havia referencies, l'any passat; he en
trat a la discussió deIs Pressuposts funcional. Curiosament, 
curiosament, voste agafa els seus folis, ens conta el que Ji 
ha parescut, del que havia llegit i no ha contestat en abso
lut temes tan delicats i tan importants com el baix incre
ment d'acció social, l'acumulació increible de projectes 
d'inversió en carreteres, la falta d'actuació o d'incremem 
d'actuació en temes de drogaaddicció, tercera edat, etc.; 
se'ns ha reconegut que no hi havia cap pi a, perque no el 
podfem tenir, de foment d'atur, encara que hi ha prevists 
doblers en eIs Fons Socials Europeus; no ens ha dit absolu
tament res d'aquesta acumulació de deute públic; no ens ha 
contestat el més mínim a aquesta impreeisió, no en les in
versions indeterminades quant a territori, sinó les inver
sions absolutament immaterials quant a inversions; no ens 
ha dit absolutament res, no ens ha ac1arit si de veritat la 
Comunitat Autonoma financerament tendra sortida, si vos
te ja ens anuncia una vegada més un nou pla estrategic amb 
un altre pla extraordinarLLa veritat, Sr. Conseller, que no 
ens ha contestat en absolut a cap deis arguments de l'esme
na a la totalitat. Pero no només al nostre Grup; no ha con
testat més que puntualment el que hi havia escrit als papers 
a 10ts eIs Grups. Me pareix que així, Sr. Conseller, és ¡m
possible fer debats. Es debat allo que es diu en aquesta tri
buna, no només'el que hi ha a un paper escrit. 

Sr. Conseller, aquesta Comunitat Autonoma té proble
mes financers molt greus, o pot tenir problemes financers 
molt greus si vostes són capa~s de dur endavant els pro
grames d'inversió, o almenys els acords d'inversió, que ha 
prevists. Problemes tan greus com que aquest deute públic 
acumulat de 18 mil milions, si s'emet el deute públic que -
s'ha d'emetre, no sabem gaire bé com es podra pagar, en 
quin temps i que suposara com a despesa de deute en el 
Pressupost. Problemes molt greus que tampoc no han acla
rit de tenir un excedent de tresoreria absolutament impres
sionant. 9 mil milions l'any 86, és que no cap dins cap cap. 
D'un Pressupost que hi havia aquest any de 16 mil milions, 
si no m'equivoc, definitiu va arribar als 20 mil milions, 9 
mil milions de tresoreria. Quasi no m'ho puc creure, i és 
vera, i m'ho crec, perque he vists elllibres, he vist les dades. 
Sr. Canseller, voste no ha contestat a res d'aquesta esmena 
a la totalitat. 1 no li hem volgut dir, perque tampoc no hero 
volgut entrar en aixo, perque hi entrarem més endavant, el 
grau d'exeeució. Jo, el que cree que aquest Govem fa pitjor 
es una cosa, i li diré en termes ideológics i no només en ter
mes pressupostaris. Aquest Presupost és poc social, no és 
progressista, pero es correspon exactament amb la seva ide
ologia, es corres pon amb la ideologia conservadora que 
vostes no tenen valor de reconeixer. 

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

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

Sr. President. 

Bé, comencem pel final. No admel que no hagi con tes
taL. Jo duia UDS papers, papers que realmenl hi havia coses 
escrites a mA i a maquina i pareix mentida que ja "el colmo 
de la sombra de la duda" fins i tot s'hagi de pLan tejar per 
uns papers que voste no ha visl. Jo he comestat a all0 que 
cree que he sentil, he contestat d'una forma breu, resumi
da, i he contestat a tOlhom, i a voste el primer,i lenc molt 
de respecle, í sempre ho faré aixf, als papers escrilS a les es
menes a la 10laLilal. Crec que realment m'lla lene que sOt
meue a la disciplina de contestar i vos les, practicament, hi 
llavía dues idees, I'idea de que I'informe economic financer 
no responia als Pressuposts, apuntant-sc el Sr. Quetglas 
que ho havíem (et al maleix temps, no Sr. Alfonso, s'havia 
fel abans, s'havien rebul instrucc.ions, es tenia un ... nO pre
sentat a la cambra, pero es lenia un pla eslrategic i es te
nien moltes més coses. 1 els ConseUers han rebut instruc
dons concretes i, aleshores, dins la lecoica tle pressuposta
ciÓ, s'ha fel i s'lla donat cntrada en funció d'aquesls objec
lius, i hi ha entral carreteres no pcrque és més pressuposl, 
sinó perque és la compelencia exclusiva a que hem de fer 
fronl nasal tres i perque hem vist als es ludis que hi havia un 
efecte multiplicador molt important. 

Sr. Quelglas, jo no he dit que hi hagi majoría absoluta. 
De 10les maneres, li vull dir en aquesl momcm que m'és 
molt més fAcil dialogar, i considerer que el Sr. Rícci té un 
talanl més democdHic que voste. Voste, quan m'ha diL de 
dialogar, dei a, voste: m'heu d'acceplar aixo, aixo, aixo, i aj
XO, i vaja, si no li acceptavem no podfem passar... Tenc una 
oposició intel.ligent, conslructiva; em fa perdre molles ho
res, pero de talam molL més demoenltie que la seva. 

Sr. del PSM, pens que no són el suficientmenl social 
els Pressuposts, ni mai no ha seran sortínt de mi, que em 
lenc per progressisla, em tene per liberal, em lenc per sen
sibililat social, pero tal vegada no tenc unes prioritalS com 
les que tenen vostes; pero realmenl si miram el Pressupost, 
que jo cree, i ha dic, cree que no se'!s han lLegit; jo cree que 
el Sr. Alfonso i el Sr. Quetglas, enguany, no s'llan llegil els 
Presuposts. 

s i Moltes gracies, Sr. President. 
i. 
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EL SR PRESIDENT: 

Per que demana la paraula, Sr. Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Per al.lusions, Sr. President. 

He estat al.ludit i, a més, s'ha posat en judici el meu ta
lant demacnitic, la qual cosa ... 

EL SR PRESIDENT: 

Bé, bé, bé. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

... és bastant més que una al.lusió, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

En trenta segons, defensi el seu talant demacra tic. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Molt bé. Només per contestar en un to jocós. Només 
la ignorancia que demostra el Sr. Conseller sobre les qües
tions formals i pro fundes de la democracia fa que em lIene
gui una acusació seva sobre el meu talant democratic. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Quetglas. 

Acabat el debat, procedeix de otmelre a votació les 
esmenes a la tOlalitat presentades pel Grup Parlamentari 
CDS, pel Grup Parlamemari PSM-EEM í pel Grup Parla
mentari SOCIALlSTA; ates que les tres demanen la devo
lució del Projecle al Govcrn, cree que es poden SOlmetrc 
totes tres a una sola vOLació. Per tant, Sres í Srs Diputals 
que votin a favor de les esmenes a la totalitat presentades 
pel Grup Parlamentari CDS, peL Grup Parlamentari PSM
EEM i pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, de devoiuciÓ 
del Projecle de Pressuposts, es volen posar drels? 

Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Gracies. 

Abstencions? . 

Resultat de la votació: vots a favor, 26; vots en contra, 
29; no hi ha abstencions. Queden, dones, rebutjades les 
esemnes a la totalitat que acabam de sotmetre a votació. 

Procedeix sotmetre a votació les quantitats globals deis 
estats del Pressuposts. 

Sres. i Srs. DiputalS que donen el vot afirmatiu a les 
quaniítalS globals deis estats de des peses i d'ingressos deIs 
Pressuposts per a l'any 1990, fixades per un total de 24.974 
milions 532.013 pessetes, es volen posar drets? 

Sres. i Srs. DiputalS que voten en contra, es volen po
sar drets? 

Absteneions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 29; vats en contra, 
26; no hi ha abstencions. Queden aprovades les quantitalS 
globals deIs PressuposlS que acabam de sotmetres a votació. 
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Passam a votar les quantitats globals de l'estat de des
peses i ingressos del Pressupost de les Entitats Autonomes 
i Empreses Públiques dependents de la Comunitat Autono
ma. Per tant, les Sres. i els Srs. Diputats que donin el vot 
afirmatiu a aquestes quantitats global s fixades en 5.377 mi
lions, 666.600 pessetes, es volen posar drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Gracies. 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 29; vots en contra, 
26; abstencions, no n'hi ha. Queden, dones, aprovades les 
quantitats globals deIs Pressuposts de les Entitats Autono
mes i Empreses Públiques dependents de la Comunitat Au
tonoma que acabam de sotmetre a votació. 

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

26; abstencions, no n'hi ha. Queden, dones, aprovades les 
quantitats globals deis Pressuposts de les Entitats Autono
mes i Empreses Públiques dependents de la Comunitat Au
tonoma que acabam de sotmetre a votació. 

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

.. 
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