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PUNT ÚNIC.- DEBAT 1 VOTACIÓ DEL DICTA
MEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA I 
PRESSUPOSTS SOBRE EL PROJECTE DE LLEI DE 
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AU
TONOMA DE LES ILLES BALEARS PER AL 1990. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, bon dia. 

Comenc;am el debat del Plenari·d'avui al qual se'ls ha 
convocat que té com a Punt Únic el debat i votació del Dic
tamen de la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressuposts 
sobre el Porjecte de Llei de Pressuposts Generals de la Co
munitat Autonoma de les Illes Balears per a l'any 1990. 

Comenc;ant el debat de l'articulat de la L1ei, a l'article 
Ir. no hi ha esmenes presemades; per tant, passaríem a vo
tar-lo directament. 

(Pausa) 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'article Ir., es 
volen posar drets? Gnlcics. 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 28. No hi ha abstencions. Queda aprovat I'article Ir. 
que acabam de sotmetre a vota ció. 

A l'article 2n. hi h~ dos vots particulars, un del CDS 
derivat de l'acceptació de l'esmena 2131 del Grup MIXT. 
Per defensar aquest vot particular i per part del Grup pro
posant, té la paraula el seu Portaveu, Sr Francesc Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gnlcies, Sr President. 

La veritat és que quan nasaltres ens varem plantejar 
haver de reiterar aquesta esmena ens varem trobar amb 
una dificultat reglamentaria perque aquesta esmena s'havia 
incorporat al text en tramit de Ponencia i en tramit de Co
missió, al text. El que va succeir va ser que després una 
posterior incorporació d'una altra es mena va desvirtuar de 
tal manera el text que ens varem veure obligats a mantenir 
l'esmena, el qual podia implicar implicitament el manteni
ment d'un vot particular al texte, per poder defensar la nos
tra esmena, cosa que comprenc que es suficientment com
plicada perque els Diputats de la Cambra que no han estat 
ponents ni membres de la Comissió puguin mirar els pa
pers amb una certa perplexitat. 

El text, tal com venia al Projecte del Govern, exonera
va la Conselleria de Cultura de les vincu1acions del crectit a 
nivel d'article i a nivell de subconcepte que són lógics i nor
mals en qualsevol pressupost en virtut de l'aplicació del 
principi de disciplina pressupostaria. En cap moment no 

hem rebut cap explicació raonable i suficient de per que la 
Conselleria de Cultura només havia de tenir una vincu1aci6 
a nivell de funció, que és tant com dir tots els doblers desti
nats a cada una de les funcions de Cultura, que s6n tremen
dament generiques, podrien ser gastats practicament amb 
una absoluta discrecionalitat per part del titular de la sec
ció. No entenem per que, continuam sense ententre-ho i 
per aixo nosaltres recomenavam, demanavem amb la nostra 
esmena la supressió d'aquests paragraf. 

L'acceptació de l'esmena 2131 no satisfa en absolut la 
nostra pretensi6 de subjecci6 a la disciplina, perque l'únic 
que fa es determinar aquesta discrecionalitat a nivell d'uns 
determinats subprogrames, que practicament són tots tret 
d'aquells de des peses generals, de serveis generals de la 
Conselleria i per tant continua sense tenir cap sentil i, na
turalment, nosaltres continuam sense tenir cap explicaci6 
raonable, que d'altra banda pensam que no pot existir, de 
per que la Conselleria de Cultura no ha d'estar subjecta a 
la mateixa disciplina pressupostaria que les altres Conselle
ries. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes grades, Sr Portaveu. 

Srs Portaveus que vu1guin intervenir? 

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

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Jo no votaré a favor d'aquesta proposta del CDS per
que, al nostre entendre, es suficient fent les parts puntuals 
que marcam en la nostra esmena. 

Gracies, Sr President. 

ELSR PRESIDENT: 

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

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

Nosaltres demanarem que no "es voti a favor d'aquest 
vot particular perque pensam que realment la raó per la 
qual el Grup MIXT va presentar aquesta esmena és coro a 
conseqüencia de la interven ció de la Consellera de Cultura, 
on resulta que per poder-se adaptar a la c1assificació fun
cional del Ministeri d'Educació necessita aquest tipus de 
rectificadó pressupostaria. Altres esmenes han anat per 
aquest camí, pero aleshores el control seria menys ampli 
que aquest que ha proposat el Grup MIXT, que adminis
trativament ens pareix bé. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

-
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Té la paraula el Diputat Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gnlcies, Sr President. 

Jo agraesc la cortesia parlamentaria de la resposta als 
nostres plantejaments, pero he de declarar immediatament 
que és absolutament insatisfactoria perqué no s'ha prodult 
cap explicaci6, sin6 simplement que al Govern li pareix bé -
i per descomptat al Grup esmenant - en un sentit comple
tament distint del nostre-, pero de cap manera no s'ha do
nat cap explicaci6 i la pregunta continua enlaire de perqué 
la ConselIeria de Cultura no ha de ser sotmesa a la mateixa 
disciplina pressupostaria que la resta de Conselleríes. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Conseller; té la paraula. 

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

Ho he explicat: Si en aquest moment no acceptam 
aquesta esmena que va presentar el Grup MIXT, aleshores 
la Conselleria de Cultura es veuria obligada contínuament 
afer modificacions de crMits per poder demostrar que 
compleix la classificació- funcional del .Ministeri d'Educació 
i en realitat poder tenir uns comptes clars i transparents 
amb el Ministeri d'Educació del Govern Central. 

EL SR PRESIDENT: 

Debatut el tema, es que si comen~m, ja li ha explicat 
el perque i vos te li ha explicat per que i ellli ha tornal a ex
plicar per que. Sí. Per intervenir en aquest vot particular o 
per al seu vot particular, Sr Alfonso? 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Es que és exactament el mateix, és el mateix vot parti
cular; per tant farem una intervenció nlpida, si m'ho per
met el President, intentant no dir els mateixos arguments 
que s'han exposat fins ara. 

La veritat és que no aprovam només el vot del Grup 
MIXT, del Sr Ricci, el que aprovam és la intenció del Go
vern, perqué realment el que s'ha produH c,lins aquest arti
ele és un acord previ de Comissió, de Ponencia i Comissió, 
de separar, és a dir, de retirar la desvinculació de Cultura 
quant a la vinculaci6 de crectits, és a dir, la llibertat de Cul
tura quant a vinculació de crectits i després, via es mena del 
Grup MIXT, es torna desvincular Cultura, almanco tots els 
serve!~ generals de Cultura i per descomptat, Sr Conseller, 
no acabam d'entendre l'explicació que ens d6na que s'adap
taria al Ministeri d'Educaci6, el que donam és una llibertat 
absoluta a Cultura per fer el que li doni la gana amb els 
fons de tots aquests subprogrames, per passar de capítol a 
capítol, de subprograma a subprograma, de concepte a con
cepte, de subconcepte a subconcepte sense cap tipus de li-

mitació, sense haver de passar tan soIs per una cosa tan 
simple com és una modificació de crMit, pero hi ha molt 
més: podríem haver provat en aquest moment tants de mi
lions de pessetes per a Cultura i hauríem acabat la historia, 
totes les discussions que hem fet a Cultura després d'aquest 
article són inútils, en aquest moment podríem retirar tot ti
pus d'esmenes, perque, de que serviría que aquest Parla
ment aprovas 100 milions per a Normalització Lingüística 
si l'endema la Consellera o la Conselleria de Cultura els 
pogués dedicar a arqueo logia, per exemple, sense dir res a 
ningú, per la seva voluntat? 

Realment aprovam xifres globals de la Consellreria de 
Cultura sense cap tipus d'obligació per part d'aquesta Con
selleria de dedicar-les a res i ja sabem que de Capítol 1 se
gurament haura de pagar el personal, pero no aprovam ni 
aixo. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Aprofitaré l'oportunitat que em d6na el fet d'interve
nir pel vot particular del Grup Parlamentari SOCIALIS

'TA, si m'ho permet el President, per contrareplicar al Con
seller. 

No podem entendre de cap manera que l'adequació a 
subprogrames o a classificacions economiques o funcionals 
del Ministeri d'Educació i Ciencia obligui la Conselleria a 
desvincular i a donar una absoluta discrecionalitat i lliber
tat en el maneig, en la gestió d'aquesta secció. Que el Con
seIler digui que així és molt més comode, que així és molt 
més agil, que aixÍ no tenim control intern del mateix Go
vern o de la mateixa Administració ni control parlamentari, 
aixo és evident, pero com ha dit el Sr Alfonso l'únic que fe
im és aprovar un xec en blanc sense cap vinculaci6 i a partir 
d'ara, efectivament, si aquesta esmena o aquest text queda 
aprovat tal com ve de Comissió, amb les esmenes de Cultu
ra simplement farem retxes dins l'aigua. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a vota ció els vots 
particulars, que pareix que es podrien votar conjuntament, 
ates que són en el mateix sentit. 

Sr Alfonso? Gracies. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor deIs vots particu
lars del CDS i del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es vo
len posar drets? Gracies. 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjats els vots 
particulars que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votació l'article 2 tal com ve al Dictamen de 
Comissió. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'article 2 tal 
com ve al Dictamen de Comissió. 

Rectificam la votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 
28. No hi ha abstencions. Queda igualment aprovat I'article 
2n. tal com ve al Dictamen de Comissió. 

A l'artide 3r. no hi ha esmenes presentades, per tant 
procedirem directament a la votació. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A l'articJe 41. m3nLenCn 1 s següenls esmenes: El Grup 
Parlamentad CDS, la 1772 i la 1773; el Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, les 1.881,1882 i 1883 ¡el Grup ParIamentari 
PSM-EEM, les 2134, 2135 i 2136. Per defensar le dues es
menes del Grup Parlamentari CDS. Sí, Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr President. Per tal d'agilitar un p e e l debal, ates 
que les esmenes de tots els Grups , ón pnkticament iguals 
les podríem defensar conjuntament i agilit7.arf m el debat. 

EL SR PRESIDENT: 

Perfecte. A suggercncia del Sr Alfonso faríem la defen
sa conjunta, és a dir, les intervencions de cada Portaveu se
rien per defensar les seves i rebatre les deis altres, si hi ha
gués res a dir. 

Té la paraula el Sr Sena. 

ELSRSERRAIBUSQUE~: 

Gracies, Sr President. 

El Sr Alfonso ho ha dit bé, CDS i PSOE; les nos tres 
tendrien un matis diferenciat i haurien de venir després. 

EL SR PRESIDENT: 

D'acord. Passam a defensar conjuntament les esmenes 
1772 i 1773 del CDS i les 1881, 1882 i 1883 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA Per part del Grup Parlamentari 
CDS, té la paraula el Portaveu Sr QuetgIas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Aquest Projecte de Llei té una novetat quant a l'am
pliació de manera important de la capacitat del Govern per 
comprometre anualitats futures en la contractació d'obres, 
de serveis efectuats al Ilarg de la present anualitat del 1990. 
L'ampliació és important, la capacitat que té el Govern és 
de comprometre el 70% de l'exercici immediatment se
güent, el 60 del segon i el 50 del tercer i del quart, de cada 
capílol d'una mateixa ecció, que és una cosa moll imp r-
1ant, és a dir, que el que aUloritzam amb aquest texl del 
Dictamen de la Comissió és la capacitat d'emepenyorar 
exercicis f1JtulS en un volum absolulamen l impressionant, 
fin ' al punt que aquella Conselleri , aquella Secció pressu
posü\ria que té més capacital de despesa, per exemple'la 
d'Obres Públiqucs, aUloril.zarfem que poguessin compro, 
melre despeses per 17.000 milions de pessetes en 5 anuali
tats amb una contrataci6 efectuada l'any 90. 

Que aixo és innecessari? Que aixo no es fara? Jo ho sa
bem, pero si no es fara, quin sentit té, ido, autoritzar unes 
quantitats tan impressionants, tan poc limitatives, referides, 
a més, al capítol de cada secció, que és una consideració 
tremendament amplia, tenint en compte que els anteriors 
pressuposts es referien a articIes, es referien a subconceptes 
i no a capítols sencers d'una secció. 

Nosaltres entenem que aquesta limitació és tan irreal 
dins el món de I'efectivitat que practicament no faria falta 
posar absolutament cap tipus de limitació temporal ni de 
quantia a poder comprometre en els exercicis futurs; sim
plement podríem fer aLIo que el Govern volgués fer i ten
dria exactament el mateix efecte, no té cap sentit limitatiu i 
per tant nosaltres volem reduir aixo a quantitats raonables, 
a quantitats que allarg deis passats exercicis pressupostaris 
s'ha demostrat que han estat més que suficients per atendre 
la necessitat de despesa plurianual, i així nosaltres propo
sam percentatges del 70% per al següent exercici, del 60 
per al segon, del 50 per al segon i el 30% per al tercer. Ai
xo, en quatre anualitats s'ha demostrat que és absoluta
ment suficient i sempre referit a cada articIe d'un mateix 
programa i no a cada capítol sencer d'una mateixa secció. 

De la mateixa manera també trobam excessiu exonerar 
d'aquesta limitació - ni tan sois de la immensa,de l'amplia, 
de la tremenda maniga ampla amb que ve condicionada al 
Dictamen de Ponencia - les suscripcions de títols reprcsen
tatius tant d'empreses públiques com d'empreses privades. 
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Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes 1881, 82 i 83, té la paraula, 
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, el Diputat Sr Alfon
so. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

El tema que debatem reealment és molt important. En 
aquest moment, amb aquest pressupost, el Govern, article 
a article, intenta llevar-se tates les limitacions, en definitiva 
tat el control que en materia pressupostaria li imposaven la 
Llei de Finances i la Llei de Pressuposts, i aquest anicle del 
Sr Quetglas és especialment significatiu perque hem passat, 
i'any passat, d'una limitació de capítol i programa a capítol 
i secció, diferencia importantíssima quant a quantitat, I'a
plicació del 70, 60, etc. per cent a una Secci6 X, la 17, a un 
Capítol cIar, el VI, donaria possibilitals al Conseller d'a
quesla secci6 a endeutar-se per, em pareix que han dit 
17.000 milions de pessetes, aproximadament; a endeutar-se, 
enguany per a cinc anys, per a 17.000 milions de pessetes. 

NosaItres creim que endeutaments d'aquest tipus, que 
possibles endeutaments d'aquests tipus haurien de ser con
trolats, manejats, discutits, etc., al Parlameht, primera limi
taci6, peró no contents amb aixó, no contents amb aquesta 
super-llibertat i aquest increment realment espectacular de 
les possibilitats d'endeutament e n despesa plurianual del 
Govern, per afegit6 alIarga un any més i no contents amb 
aixó continuen mantenint que per adquisició d'accions, 
d'empreses i de participacions no tenen cap tipus de limita-
ci6. . 

Nosaltres creim que les limitacions pressupostaries no 
limiten l'acci6 de govern, fan que I'acci6 de govern sigui 
molt més pensada, que vagi moIt més en funció de les ne
cessitats a mig i a llarg termini de la Comunitat Autónoma 
i no d'aqueIles necessitats puntuals, conjunturals del mo
ment, que pugui tenir un Govern. El que anam a aprovar, 
si s'aprova aquest article lal com ve avui, és un perill a mig 
termini tan gros que la responsabilitat d'haver-Io assumit 
crec que hauria d'espantar a tots eIs Diputats, perque en 
dos anys podem dcixar la Comunitat Autónoma endeutada 
per més de deu i amb aixó no volem dir que el Govern ho 
fací, pero té totes les possibilitats de fer-ho. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Conseller d'Economia i Hisenda Sr 
Forcades. 

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

Sr. President. 

Ni novetat, ni real, ni passat, ni modificació de la !lei 
de Finances en general, és a dir, nosaltres hem intentat re-

posar el sistema de plurianualitat, el que hi havia a la Llei 
de Finances, un exercici i quatre anys més, i el que hi havia 
a la Llei de Pressuposts fins fa un any o dos. En conseqMn
cia ni real, ni rompem amb el passat, ni novetat; era aOO en 
un període que el Govem tenia moltes dificultats per admi
nistrar rapidament les coses tenint en compte com venien 
de Madrid. 

En aquest moment reposam les coses a un nivel! que 
hi ha a tates les Autonomies, miri Andalusia, Canaries, Ex
tremadura, Catalunya, molt manco limitacions de les que hi 
ha aquf, peró arnés, fins i tot administrativament, persones 
que tenen experiencia per manejar aquestes coses i perso
nes que Lal vegada pUgUUl haver abusat en el passat mane
jant aquestes coses; jo ü vull dir que l'objectiu fonamental 
és adequar les fases anuals d'inversió de les obres tecnica
rnCnl i ftnancerament, i aleshores, si hem de fer combina
cions amb limitacions comptables, fa que si realment obser
vassim la comptabilitat, perque ¡'important d'aquí és la 
comptabilitat, o sigui que a les altres Autonomies no hi ha 
limitacions ni de cinc anys, en algunes del que tates parlen 
perque ha han estudiat, és del criteri amb que s'ha de com
tabilitzar i aleshores, tal com era abans, resulta que per 
exemple Obres Públiques, per fer una carretera, aIlo que té 
més poca importancia s6n les fases en que el contractista 
fara les obres, és a dir, si es fara un ten;:, dos ter~s, etc., no, 
han d'anar a cercar combinacions per poder adaptar un te
ma diríem d'administració contable, a la resta. 

En relaci6 a la 1883 hem de dir que hem, de ser realis
tes i aleshores el Govern de la Comunitat Autonoma parti
cipa en una serie de societats que fan una série d'aporta
cions i la realitat és que si no feim aquesta redacció nosal
tres no podrem participar en la vida mercantil ordinaria. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Una vega da més les explicacions no ens satisfan i talve
gada podrfem discutir si la complexitat de determinades 
obres requereix tres o quatre anualitats posteriors a la pre
sent, tal vegada ho podríe.~ discutir i podríem trobar rao
nable que algunes obres requerissin cinc anualitats a con
templar allIarg de la seva execuci6, pero el que no ens pot 
convencer de cap manera és que la vinculaci6 se cenyeixi 
excJusivament a una cosa tan amplia com el volum total 
d'una secci6, perque aleshores aixo fa que la capacitat 
d'empenyorar, d'endeutar exercicis futurs és tan impressio
nant que efectivament, al Ilarg d'aquesta anualitat, si vostes 
volguessin - jo no crec que ho fassin, estic d'acord, aquí no 
jutjam el problema de la voluntat política del Govern de 
fer-ho, jo crec que no ho faran -, pero si volguessin podrien 
empenyorar el volum d'inversions d'aquesta Comunitat 
Autonoma deIs proxims deu anys, i ho podrien fer, alesho
res a mi em pareix que no és responsable per part del Par-
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lament autoritzar el Govern perque jugui en exercicis fu
turs amb una tal manca de control. 

Nosaltres estam d'acord i cree que aquest Parlament 
ha donat sobrades mostres de comprensió en aquelles qües
tions on el Govern necessita ampliar limitacions, marges, 
etc. Amb el que no estam d'acord és a atorgar al Govern la 
capacitat d'empenyorar d'aquesta manera els exercicis fu
turs de la Comunitat Autónoma sense cap mena de control 
i, sobretot, sense cap justificació solida. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr Conscller, vost6 ja donal un parell de raons i una 
l'enlendrfcm, qué és la d'agHitar la vida pública, la lllvcrsi6 
pública de la Comunital Autónoma, aix.<'J cree que ho en
tendria lOlhom, pen) lOl d'una hauria d'haver dil amb qui
nes clifieult.ats i quames vegades s'han lrobal amb diiíeul
lal per utilitzar I'anlic artic\e de úespeses plurianuals 
aquests anys ameriors perque jo no record cap C3S que ha
gin acudít al Parlament per salvar aquestes diñcultaLS, cap 
ni un, no n'hi ha hagut cap, tal vegada en gualque mOlUcn! 
eLGovcrn s'ba trobal pre~cupal per aix<'! lio dUbt, pero no 
ha acudil al Parlamem i tampoc no ha tengul lantCS dificul-
13tS quan ha tengut un problema financer greu o que hagi 
consideral importanl per venir al ParlamenL 

Dcsprés diu que exceptuar de totes aquestes limila
cions la compra d'accions i obligaciones Caria que no po
guessin participar en la vida mercantil. Veig difícil, d'entra
da, que es comprin accions o parLieipacions en pagamenLS 
de 4, 5 o 6 anys, ho veig dificil. Realmenl les socielalS es 
conslilueixen amb una apor13ció mínima del 25 per cenl o 
del 50 per cem i en poc lemps es cobreix el capital; S anys o 
molls rnés anys CIlS pareix excessiu. 

La veritat és que agilitar la vida administraliva, agililar 
la inversió pública és imprescindible en aquesl Cornullitat 
AUlonoma, deu ser imprescindible porque el carr no aca
ba d'arrencar, pero no és via possibilital d'endeulament, 
quan aquesta Comunit3l ja té en aquesLS momenLS un en
deutamenl possible enorme, com podran agilitar la vida del 
país, sinó duenl una adnüni~tració més efica<;, UtlS projecles 
01011 m~ pensalS i ulla aCluació moll més rapida de cada 
Conselleria. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a debatre les esmenes 2134, 2135 i 2136 del 
PSM-EEM. Per defensar-les té la paraula el Diputat Sr Se
bastia Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies Sr President. 

Entram primer al debat de les 2134 i 2135, que de fet 
és el mateix debat que s'ha fet per part del CDS i del 
PSOE, únicament accentuant, accelerant, que nosaltres cre
im que dos anys és ellímit que s'hauria d'establir en aques
ts tipus de compromissos econornics per part de l'Executiu. 
La filosofia és prou clara i és que nosaltres tenim un man
dat de quatre anys, que aquest mandat acaba d'aquí a un 
any i mig i per tant ens pareix que el Hmit que s'hauria d'es
tabUr són dos anys i precisament deim aixo a partir de I'a
nalisi deIs compromisos de despesa d'aquests anys que, evi
dentment, pel que hi ha previst en aquest pressupost, o ens 
haurien de demostrar el contrari, practicament res no pot 
deixar de ser en base als dos anys que nosaltres preveim. 

Pero hi ha un tercera esmena, que és la 2136, en la 
qual valem posar un emfasi encara més fort perque és un 
tema no debatut avui matí, la supressió de l'apartat 4.2.B 
d'aquest article 4. 

Analitzem el que diu l'article 4.2.B que el Govern du a 
l'aprovació d'aquest Parlament. Diu així: "S'exceptuen de 
les limitacions anteriors les despeses corresponents a la 
suscripció i al desemborsament de títols representatius del 
capital d'empreses públiques o no públiques". Si a més a 
més del debat que s'ha fet sobre el número d'anys i els per
centatges, que el Govern no vol que sigui superior a 5, s'ha 
parlat de 4, nosaltres parlam de 2 i després parlam en con
seqüencia d'uns percentatges, si exceptuam aquesta suscrip
ció i reemborsament de títols represenlatius del capital 
d'empreses públiques o no públiques, aquí sí que ja ens tro
bam davant una actuació finan cera bastant desfermada per 
part de l'Executiu, molt més del que s'ha discutit fins ara. 

Per tant, si bé és cert que al primer apartat podem ad
metre que en base a unes inversions que hagi previst un 
Executiu pugui ser possible parlar de quatre o cinc anys, si 
bé nosaltres mantenim l'esperit deis dos, és en aquest apar
tat 4.2.B on no veim com és que el Govern vol incloure 
aquest punt si no ha presentat uns projectes de futur clars 
que justifiquin aquest principi, principi on democratica
ment seria mo11 discutible el control parlamentari mínim, 
pero que, a més a més, és un punt que es posa sense l'expli
cació pública deis projectes. 

Per 13nl, ens pareix que el punl 4.2.B hauria de ser su
primit i, a més, que haurien de ser molt més cautelosos a -
l'hora de fer aquests tipus de principis dins una Llei de 
Pressuposts. 

ELSR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Diputat. 

Per par! del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Només per fer una petita rectificació molt cordial al Sr 
Serra: la nostra es mena 1773 té exaclament el mateix con-

-



DlARI DE SESSIONS / Núm. 72 ( 20,21 i 22 de desembre del 1989 6221 

tengut de supressió de l'exoneració de les limitacions a la 
suscripció i desemborsament de títols representatius pels 
mateixos arguments, igual que el té la del Partit Socialista i 
l'hem debatuda i n'hem parlat, no era cap novetat. Simple
ment aquesta precisió, perque estam d'acord en aquest te
ma. 

De totes maneres, jo també voldria matisar la nostra 
posició. Es difícil admetre, Sr Serra, que la limita ció de 
temporalitat, de projecció d'exercicis futurs, vagi lligada a 
la duració del mandat parlamentari d'un govern, perque ai
xo efectivament ens obligaria que l'any 1991 no es pogués 
emprendre cap obra de canicter plurianual perque condi
cionaria exercicis futurs. 

En el que sí podríem estar d'acord i probablement hi 
estaríem seria en una denúncia en relació amb la falta de 
planejament, en la falta de planificació suficientment con
sensuada i aprovada en aquest Parlament que permeti la 
realització de plans i programes d'actuació que convenient
ment aprovats pel Parlament puguin ser i de fet hagin de 
ser o siguin gestionats pel Govern de torn, siqui quin sigui 
el seu color i sense trobar-se entrebancats per l'alternancia 
logica de Govern amb un sistema parlamentario Pero nosal
tres no podem subscriure amb voste aquesta limitació tem
poral en relació amb la duració del mandat del Govern, 
perque aixo significaría una ruptura en la continuitat d'o
bres i de programacions que requereix¿n una dimensió 
temporal més enlla de la durada logica d'un mandat gover
namental simplement pel fet que l'Administració ha de 
funcionar, les inversions han de continuar funcionant exac
tament igual sigui quin sigui el Govern que ho dugui. 

Efectivament nosaltres, en Ponencia i Comissió, per 
una raó de rapidesa, per una raó d'agilitat i perque la siste
marica era d'agilitar el procés de tramitació, varem recolzar 
aquestes esmenes, pero una vegada vistes i reflexionades, 
francament, anunciam la nostra abstenció. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat... Sí, té la paraula el Sr Conseller d'E
conomia i Hisenda. 

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

Gracies, Sr President. 

No era democratica la Llei de Finances aprovada per 
aquest Parlament? No era democratica la Llei de Pressu
posts de fa dos anys? Aleshores no és més que retornar a 
aquella situació. Tal vegada no maltratam la nostra Auto
nomia? Efectivament, abans s'ha dit i aleshores no m'he a
trevit a contestar als altres perque rcalment podria passar 
una cosa pareguda a l'assumpte de carreteres, on efectiva
ment no hi ha dubte que aquesta situació millora la fincan-
9lció de la nostra Comunitat, que millora les possibilitats, 
pero no la millora de forma diferenciada de les altres Auto
nomies, sinó que ho fa posant-Ia al nivell que tenen les al-

tres, sigui Andalusia, Canaries, Catalunya, el País Basc, 
etc., etc. Per tant, no em pareix bé que en aquest moment 
nosaltres, per un control molt desitjable, perjudiquem la 
nostra Autonomia i, per altra part, crec que qualsevol tipus 
de desgavell es pot concretar, perque quan parla m, per 
exemple, de fer una cadencia de desemborsaments d'ac
cions o de dividends passius, el que feim, d'acord amb una 
empresa pública aprovada pel Parlament, amb uns comp
tes, etc., etc., és adaptar-nos a un pronos tic fixat - el capital 
ha de ser d'aquest amb aquesta participació - a la resta deis 
socis d'acord amb les lleis del mercat. 

Finalment li vull dir una cosa que intentaré repetir du
rant tot el debat: Control parlamentari, tot, pero a vegades 
se'ns escapa, és a dir, per exemple s'ha esmentat que quan 
ha vengut la Comunitat a demanar una intervenció del Par
lament per una obra? Ve ara, en el moment deis pressupos
ts; ralment la cadencia d'actuació de les obres durant l'exer
cici fa que qualsevol parlamentari previ no previst a la Llei 
de Pressuposts retarda un mes, quinze dies, quaranta-cinc 
minuts el termini de realització, de contractació, etc. i, per 
altra part, insistesc, varem fer una Llei de Finances més 
restrictiva que les altres, pero no varem caure en temes que 
suposen estudi. Aquí hem parlat poc de comptabilitat, lle
geixin la Llei de Finances de les altres Autonomies i veuran 
com fan una especial referencia a la forma com aixo comp
tabilitza i jo crec que, realment, si s'ernpra~ el plurianual 
només per finan91r, diríem només per tenir més recursos i 
no en funció d'una realitat tecnica, jo crec que realment el 
Conseller d'Economia i Hisenda quedaria molt compromes 
davant el Tribunal de Comptes. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Sr Conseller, jo estaria d'acord en part amb el que vos
te diu si a partir de cada Conselleria existís vertaderament 
un projecte de futur ciar exposat i que, a més a més, el po
guéssim debatre i consensuar, pero no és així i com que no 
és així i jo diria que hi ha hagut excessiva improvisació i 
que podem parlar de molts casos, pero per ventura basta 
d'un, que és lFEBAL, basta parlar d'aquest, aleshores evi
dentment encara no podem donar per bo el que voste expo
sa, si bé potser des d'un punt de vista filosofic o de princi
pis generals és correcte, llavors a la practica habitual de 
distintes Conselleries que no tenen prou planificació - i 
planificació no vol dir intervenció, aixo ha de quedar molt 
ciar, no vol dir un intervencionisme excessiu - és quan s'ha 
de ser mínimament prudent, jo diria, davant aquest punt. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam a votació les esmenes, que pel 
que es dedueix del mateix debat es poden votar conjunta
ment les del CDS i les del Grup SOCW.JSTA i deman als 
senyors del PSM-EEM si volen que les seves es votin a parto 

.. 
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Bé, n'hi ha una en que voste ha anunciat l'abstenció, 
no? La 2136, em pareix. Sí, Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Sr President, l'esmena 2163 del Grup Parlamentan 
PSM-EEM té exactament el mateix contengut que la 1883 
del Partit SOCCIALIST A i la 1773 del CDS; per tant, con
vé la votació conjunta. Les 2163, 1773 i 1883, perdó, 36, ha 
estat un ball. 

EL SR PRESIDENT: 

Jo demanava als senyors representants de l'esmena si 
podfem fer un sola votació de tates conjuntament. No? 

EL SR SERRA 1 BUSQUETI: 

Sr President, de les nos tres quedarien les 2134 i 2135, 
que s'haurien de votar juntes i a parto 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació, ido, les esmenes 1772 i 1773 del 
Grup Parlamentari CDS. Vol que es votin per separat? Es 
que agrupar desde aquí, les que vostés saben que són i
guals; per mi és impossible. Sí, Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A:: 

Si li pareix bé, podríem votar la 1772 i la 1773 del 
CDS, les 1881, 82 i 83 el Partit SOCIALISTA i la 2136 del 
PSM-EEM. 

ELSR PRESIDENT: 

Mol tes gracies, Sr Alfonso. 

Passam a votació les esmenes 1772 i 1773 del Grup 
Parlamentari CDS, les 1881, 1882 i 1883 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA i la 2136 del PSM-EEM. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. No hi abstencions. Queden rebutjades les esmenes 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar les es
menes 2134 i 2135 del Grup Parlamentari PSM-EEM. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? Moltes gracies. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 5. Vots en contra, 
30. Abstencions, 23. Queden també rebutjades les dues es
menes que acaba m de sotmetre a votació i passam a votar 
l'article 4t. tal com vé al Dictamen de Comissió. 

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

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

Absteneions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 28. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'article 4t. tal 
com ve al Dictamen de Comissió. 

Passant a l'artide Se., es mantenen les esmenes 1774, 
1775 i 1776 del Grup Parlamentari CDS, la 1884 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA i la 2138 del Grup Parlamen
lari PSM-EEM . . 

Per defensar les seves esmenes, per part del Grup Par
lamentari CDS té la paraul<i el Portaveu Sr Francesc Quel
glas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Jo voldria destacar la importancia de l'esmena 1774. El 
text que nosaltres proposam és que no es podran realitzar 
transferencies amb carree als crMits incorporats per aplica
ció del que disposa l'article 6. Jo cree que aixo és molt im
portant per una qüestió de la qual ja haviem parlat en el 
Debat de Totalitat del Pressupost, que en aquesta Comuni
tat Autónoma existeix un pressupost paral.1el que, a més, 
defuig eIs controls parlamentaris normals i ens pareix molt 
greu la intenció de suprimir aquest afegit que figurava en 
tates les lleis de pressuposts, perque no hem d'oblidar qui
na és la filosofia deis credits incorporats. 

Els crectits incorporats són aquells que a causa de no 
haver-se pogut gastar al 11arg d'un exereici pressupostari, 
pero que tenen un compromís adquirít, un compromís sufi
cient perque ja s'han adserit de manera !ligada a una deter
minada despesa, logicament només poden incorporar-se 
d'una exercici a un altre si la finalitat per a la qual s'usaran 
sera exactament la mateixa que es va aprovar en el pressu
post anterior, perque si no és així evidentment violentam el 
pressupost, violentam la mateixa Llei de Pressuposts i nO 
tendría absolutament cap sentit, perque la incorpora ció de 
eréctil té per si maleixa una vocaeió d'excepcionalitat. 

A nosaltres ens preocupa que el projeete del Govern j 

el Dictamen de la Comissi6 hagin suprimit aquest afegit, 
perque semblen manifestar la intenció del Govern d'efec
tuar transferencies i és més, i ja passam a la defensa de la 
següent esmena, la 1975, sense les limitacions logiques de 
qualsevol modificaeió de erectit i sense els eontrols de mo
dificaci6. A través deIs mecanismes de modíficació, efecti
vament, es pOl canviar practicament tot a110 que es vulgui 
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del que aquest Parlament aprova en relació amb el pressu
post. 

En conseqüencia, és logic que havent d'acceptar, com 
s'ha de'acceptar, un determinat marge de flexibilitat en la 
gestió pressupostaria perque és impossible que el Govern 
en el moment de l'elaboració del pressupost tengui clar el 
volum exacte de recursos que necessita per cada un deIs 
seus plans, projectes, programes o intencions de despesa, 
logicament s'ha d'atorgar una determinada flexibilitat, pero 
si aquesta flexibilitat arriba fins al punt de defugir la practi
ca totalitat del control parlamentari el que succesix és que 
de fet la Llei de Pressuposts, l'articulat de la Llei de Pressu
posts roman absolutament inoperant. 

Pert tant, s'ha de cercar un equilibri que permeti una 
agil gestió pressupostaria, pero al mateix temps, permeti un 
control adequat de com s'efectua, de com s'executa el pres
supost, de com es du a terme la des pesa que el pressupost 
proposa. L'any passat i l'altre, amb un esperit de consens 
moll més elevat que el d'enguany o, per ser més exacte, 
simplement amb un esperit de consens que enguany no s'ha 
donat en absolut, es va arribar a acceptar una formulació 
que és la que nosaltres defensam perque figuri enguany en 
relació que quan les modificacions que pretén el Govern 
ultrapassen determinats volums de les consignacions ini
cials a nivell de partida, de secció, d'article, es requereixi 
una comunicació a un determinat nivell de modificació del 
volum tot~l o una autorització previa quan:ja s'ultrapassen 
límits de més enllA del 10 per cent de la consignació inicial 
al capítol o secció es requerira la previa aprovació o sim
plement una comunicació quan excedeixi del 15 per cent de 
la consignacció inicial de capítol o seccions afectades o su
pos in, en ambdós casos, una acumulació del mateix importo 

Creim que d'aquesta manera el pressupost de l'any 
1989 ha demostrat que aquesta formula és absolutament a
plicable, no hi ha hagut entrebanes greus, simplement s'han 
fet algunes comunicacions a la Comissió a causa de modifi
cacions que ultrapassaven aquests límits i les explicacions -
s'han acceptat per la Comissió sense majors problemes; no 
veim, no entenem, no consideram raonable aquesta insis
tencia per part de l'Executiu de defugir, en aquest cas, no 
solament el control parlamentari de l'execució pressuposta
ria, sinó fins i tat la informació per part de l'Executiu a 
aquest Parlament de quines modificacions importants, en 
volums que ja afecten la mateixa voluntat legislativa d'a
quest Parlament, a la voluntat legislativa a la compulsativi
tat de la liD,litaeió de les des peses del pressupost, no ente
nem per que l'Executiu vol defugir fins i tot d'informar 
aquest Parlament. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

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

Gr:lcies, Sr President. 

També, per ser precisos, no acceptam tata la Llei de 
Pressuposts. Aquesta Comunitat té una historia que no co
menc;a amb voste i jo, i aleshores repetesc el que he dit 
abans: que és un retorn a la situació de la Llei de Finances, 
un retorn al que era la Llei de Pressuposts en una epoca 
propera, fins i tot en cas determinat d'aquesta mateixa Le
gislatura. 

Aleshores hi ha un principi general que a més control 
per pressupost, per programes teoricament hi ha d'haver 
més modificacions, aixo ha diuen tots els llibres, perque 
quan realment se sotmet el control per programes el que 
queda clar és l'objectiu i l'objectiu és el que resa. També he 
fet una repassada a la Llei de Finances i no he trobat cap 
tipus de limitació, una limitació acordada amb voste en una 
epoca de consens, que per a nosaItres el consens continua 
perque hi ha altres coses que voste va raonar i queden per
que varem creure que eren interessants. 

Segons el meu record, puc anar equivocat, va ser una, 
va ser una, no trob la paraula exacta, dir una imposició no 
em pareixeria correete, pero sí dins una negociació on a ve
gades has d'acceptar arguments o proposicions del contrari 
o de l'adversari que després, quan realment no discuteixes 
els temes o els discuteixes filosoficament veus que no hi ha 
cap tipus de justificació, tenint en compte que el dret com
parat, el dret financer comparat, en cap llei de finances ens 
parla d'aixó i, arnés, hi ha una cosa important, que és la 
publicació i la informació al Parlament. 

Voste trobara poques disposicions de Finances on hi 
hagi una regulació tan exacta com a l'article 103, només hi 
ha el canari que diu "de les modificaciones se informará al 
Parlamento"; nosaltres tenim un article 103 que ens du a 
informar el Parlament i a passar de totes les modificacions. 
S'ha complimentat la transparencia i el control parlamen
tari, ens pareix que qualsevol tipus de modificació l'únic 
que faria seria complicar la burocracia de l'Administració. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Vol replica o defensar la seva, Sr Alfonso? El que vos
te digui. 

Té la paraula el Sr Josep Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Cercant, com ja ha dit diverses vegades, l'economia de 
temps, no intervendrem per donar suport a les propostes 
del CDS, sinó per defensar les nostres, que són practica
ment iguals. 

Com deiem en I'anterior esmena, Sr ConseUer, a poe a 
poc dins aquesta llei es va derivant a una quasi totallliber
tat del Govern i a una perdua també grossa del control i 
coneixement del Parlament. No Ji ha deiem només per 
aquell article, li ho deiem per tot el que anirem veient i 
aquest és un article més amb el qual el Govern es lleva de 
damunt un paragraf que I'úníc que li demanava era que es 
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publicassin les modificacions de erMit al Butlletí de la Co
munitat Autónoma, que per cert es publicaven molt mala
ment, totes de cop al cap d'un any, pero es publicaven, no
més li demanaven que de les incorporacions de erMit, cosa 
que no es podia preveure massa quan es va fer la Llei de 
Finances i jo en aquen moment sí que hi era, perque no te
nien el volum que han tengut després, incorporacions de 
eréctit de 6.000 o 7.000 milions de pessetes són suficient
ment importants perque s'hi pensi dins la Llei de Pressu
posts i l'any passat s'hi .pensava i es posaven limitaeions a 
aquests pressuposts dobles, paral.lels o com els vulguin dir, 
del Govern. 

Pero el Govern, enguany, per unes altres raons que ara 
diré, no ha volgut continuar amb el consenso L'any passat o 
l'any passat l'altre tenia un eonsens en certa manera obli
gat, un consens amb qualque grup polític pel fet d'estar en 
una situació minoritaria i ara, amb la prepotencia actual 
donada pel vot robat del Parlamentari transfuga Mixt, el 
Govern no només no consensua, sinó que aplica el "rodillo" · 
a les coses més logiques, com veurem al llarg d'aquest de
bat. 

Al llarg d'aquest debat vostes veuran com el Govern 
no té mínimament en compte la logica jurídica o normal, 
económica, senzillament perque ha passat del consens a la 
prepotencia, aixo és així, i quan el Sr Forcades parla de 
consens amb el Sr Quetglas, l'únic que diu ~. que en aque
lla situaci6 es trobava en minoria i quan diti que ara ho vol 
arreglar l'únic q~e diu és que el Sr Cañellas no necessita 
ningú, que ja en té el que lí basta. 

GrAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

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

Esperan¡;a en la justícia, tota; ... utopica també en som 
partidari, pero reduccionismes o dogmatismes no es poden 
admetre i molt manco quan són fruit de no estudiar les co
ses, és a dir, repetim conceptes que si realment s'estudiAs el 
rumb que du el Govern es veuria que hi ha un rumb, que 
no hi ha una deriva, no anam a la deriva quan navegam, el 
rumb és ben cIar, anam a tornar a dur la Llei de Pressupos
ts al que era la Llei de Finances i la primera Llei de Pressu
posts. He parlat de consens, perque quan hi ha hagut modi
ficacions argumentades s'han mantengut, de manera que li 
he contestat per cortesia, i quant al BOCAIB, efectivamenl 
és publicaven molt malament, no perque es publicassin al 
cap d'un any, és publica ven periMicament, pero totes jun
tes, mesclant, a més, un tema que mai no queda aclarit, per
que qualque dia m'agradaria sentÍf-li matisar, Sr Alfonso, 
el que és una transferencia, el que és una modificació, el 
que és una generació, el que és una incorporació, el que és 
un romanent i aleshores, ciar, com que no ho diu, totothom 
rensa que aquí ho modificam tot. 

Parla d'incorporacions; efectivament l'any passat hi va 

haver 5.000 milions d'incorporacions, pero la majoria amb 
AD, ja em dira voste quan realment s'ha disposat la des pe
sa; qua n ja hi ha compro miss os contractuals, de que serveix 
fer aquesta explicació que voste ha fet. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Quetglas. Un moment, Sr 
Ricci, posarem un poc d'ordre. El Sr Ricci té la paraula, su
pos que per al.lusions, perque s'ha donat per al.ludit. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

Sr Josep Alfonso, representant en aquest cas del Partit 
Socialista: Prepotencia, la de vostes, continuada, enutjosa i 
diaria, aquí, quan poden, al Consell de Menorca, sempre i 
on sigui. Coacció, la de vostes .. . 

EL SR PRESIDENT; 

Sr Ricci, Sr Ricci... 

EL SR RICCI I FEBRER: 

D'acord, perdoni, retiraré la referencia al Consell de 
Menorca, que aquí no té res a veure ... 

EL SR PRESIDENT: 

Retiri moltes coses i contesti l'al.lusió. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

L'al.lusió ha dit... 

EL SRR PRESIDENT: 

El Sr Alfonso no l'ha acusat a voste d'usar la prepoten
cia; ha dit que el amb el seu vot, el Govern s'ha aludit i ja 
ha contestat el Sr. Conseller. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Perdó, Sr President. Jo vull recordar que ell ~a dit di-
verses paraules per mi molt incorrectes... . 

EL SR PRESIDENT: 

Contesti a les paraules incorrectes que li ha dit, aixo és 
el que jo li deman. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Jo discuteixo, per exemple, el cas que eH ha dit, que un 
senyor transfuga que ha robat, ha dit la paraula robat, és 
gravat. 

Sr President, s'ha gravat, quan vulgui ho podem discu-

z 



DIARI DE SESSIONS I Núm. 72 I 20,21 i 22 de desembre del 1989 6225 

tir, no robat en el sentit de lladre, sinó que ha robat un vot 
determinat. En definitiva vull dir que la capacitat de con
sens jo la tenc igual enguany que l'any passat, la mateixa ca
pacitat de consens i ho demostro en els momen18 que faig 
unes votacions a favor d'une coses, en contra, o abstenint
me. La capacitat de consens que pugui tenir enguany el 
Govern tal vega da és més forta o més petita d'acord amb la 
coacció que hi pugui haver d'altres grups polítics en un mo
ment determinat, peró en definitiva, Sr Josep Alfonso, li 
vull recordar que aquí, en democracia, cada un vota el que 
troba convenient i que jo, avui, dema i dema passat conti
nuare votant el que trobi convenient i d'acord amb els 
meus ideals polítics i socials. Li deman una vegada més que 
pensi bé el que diu, perque jo no he canviat d'ideal polític 
ni social, jo mantenc exactament les mateixes idees aquí, 
avui i dema. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Rieci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

El Sr Quetglas té la paraula. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Sr Forcades, si m'ho permet li ho diré amb tota cordia
litat, cree que l'hem agafat en aixó que en castella diuen un 
"renuncio", perque vos te, quan ha argumentat contra una 
esmena nostra que demanava que contra les incorporacions 
de credit no es poguessin efectuar transferencies de credit i 
que, a més, en qualsevol cas aquestes s'haurien de subjectar 
a les mateixes limitacions que les modificacions, voste ha 
dit que practicament totes les incorporacions es feien en fa
se AD. Aleshores, si aixó és així, que arnés és lógic que ho 
sigui perque no té sentit efectuar incorporacions a un altre 
estadi comptable, si aixó és així, per que no s'han d'introdu
ir les limitacions? Per que no s'ha d'introduir la limitació 
que no hi pugui haver transferencies de credit? 

Es evident, voste ha reconegut el caracter excepcional, 
el que passa, i si m'ho permet entraré en el terreny que tant 
li agrada i al qual vos te és tan aficionat de la teoria general 
i deIs llibres. Jo Ii vull dir una cosa, Sr Conseller: Aquest 
pressupost - o per ser més exacte, el comporlament pressu
postari d'aquest Govern - vulnera un principí basic de la 
Hisenda Pública, el principi d'universalitat, perque en 
aquest pressupost no s'han recollit totes les despeses que fa 
aquest Govern, perque en aques18 moments tenim tres 
pressuposts paral.lcls de volum important.Tenim aquest, 
practicament no sotmes a controls, com es va veient alllarg 
d'aquest debat del'articulat; tenim un pressuposl de 10.000 
milions de pessetes que no té absolutament cap lipus de li
mitació en relació amb la seva gestió, i després tenim un 
tercer pressupost, que és el pressupost de les incorpora-

cions en el qual voste - o per ser més exacte, el Govern -
pot fer el que vulgui sense coneixement d'aquest Parla
ment, és a dir, estam vulnerant un principi b:lsic de la bona 
gestió hisendística, el principi que el pressupost ha de con
templar totes les despeses que fa el Govern; aquest no les 
contempla. 

A partir d'aquí, jo cree que aquest debat queda essen
cíalment devaluat perque discutim sobre una cosa que no
més és un percentatge i de vegades no és més gran que les 
des peses del Govern. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Si deixa conversar el Sr Alfonso, contestarien to18 dos i 
estalviaríem temps. El Sr Josep Alfonso té la paraula. 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Gracies, Sr President. 

Seré molt breu perque senzillament crec que no val la 
pena contestar al que ha dit el Sr Ricci, la veritat és que elI 
ha deixat un partit polític i ha passat a un altre i aixó és el 
que hem dit i el Govern, evidentment, no eH, ha robat un 
vot que no li corresponia, punt. He dit aixó perque cIar; 
transfuga és un qualificatiu, no és res més. . 

Sr ConselIer, quan voste parla del que són les incorpo
racions, de les fases, etc., té un avantatge enorme damunt 
nosaltres i és senzillament que les liquidacions avalades per 
tecnics tarden quatre anys, aquest és l'avantatge, perque en 
el moment que veim les liquidacions aquest avantatge desa
pareix, alIó que nos al tres hem dit durant dos anys resulta 
que els tecnics ho avalen, curiosament, el 89 no sé que pas
sara, pero el 85 va passar aOO i del 86 encara no tenim la 
documentació, peró pel que sabcm també passara el ma
teix, per tant fins llavors tot aquest temps d'avantatge, tot 
aquest temps. No la tendría - i vosté ha esmentat el Tribu
nal de Comptes - si ja s'hagués arribat a un acord per no
menar la Sindicatura de Comptes, perque després podríem 
saber de gent no interessada, de gent no política, a través 
de persones el carrec de les quals fos per damunt del debat 
polític, si les incorporacions eren molles o poques, si es 
trobaven o no en fase AD, o no hi estaven, si hi havia mol
tes o poques transferencies i modificacions de credit, des
prés ho podríem saber, ara tarda m quatre anys a saber-ho 
igual que tarda m quatre anys a saber altres dades de la Co
munitat Autónoma, dades que la Comunitat comunica al 
Parlament d'una forma tan a la Hetra i vos tes s'han apres 
molt bé de memoria el 103, ellenen super ben estudiat per 
aferrar-se estrictament a la seva lIetra, no al seu esperit. 

Després, anys després ens hem d'assabentar de temes 
que políticament són molt importan18 per a aquest ParJa
ment, a posta Ji dic que vosté en aixo té I'avantatge durant 
tres anys, després el perd; esperem que mol prest Ji puguem 
tornar a dir: Sr Conseller, voste deia aixó, l'avantage no el 
du aquí perque la liquidació diu una altra cosa. 
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EL SR PRESlDENT: 

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

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

Gracies, Sr. Pres~dent. 

Podem fer una lectura conjunta del que opinen els tec
nics l'any 85, conjunta, perque aleshores jo no trec les ma
teixes interpretacions que vos te. Nosaltres complin el 103, 
tal vegada vostes no l'entenen, el 103 realment és per rebre 
la documenlació, repartir-la als parlamentaris i profundit
zar en determinats aspectes. El 103, al meu modest enten
dre, no és per muntar el sistema de "seguiment", entre co
metes, que s'havia seguit fins ara; jo encara no he rebut cap 
pregunta concreta de per que he fet una cosa o no he fet 
l'altra, l'únic que veig són unes declaracions a la premsa so
bre els documents que arriben al Parlament, que na lural
ment ja he apres la lIi<;ó i abans d'enviar-Ios al Parlament 
els coment amb la premsa. 

El Tribunal de Comptes, Sr Alfonso, el ten e perma
nentment dins la Consel1eria i de momen no tenc proble
mes amb el Tribunal de Comptes, perque realment les per
sones que estan a la Conselleria són professionals i el seu 
pas per la política podem dir que sera eHmer. 

.r~ 

Realment veig que alguns argurnents que li vaig donar 
amb motiu e la Llei de CrMit Extraordinari ara els utilitza 
"sensu contrario". AqUÍ no hi ha tres pressuposts, les Beis 
pressupostaries del Govern Central, les nos tres lleis pressu
postaries obliguen a una actuació tal com la que ha tengut 
aquest Parlament qua n hi ha un crMit extraordinari; ales
hores, en virtut del pressupost únic, dia 31 de desembre es 
tanca el crMit extraordinari, i s'incorpora al pressupost del 
90 i queda subjecte al control parlamentari del pressupost 
únic, aixÍ concretament, ho ha fet el Govern Central amb la 
Llei Extraordinaria de Carreteres, vosle diu que no, jo real
ment mai no l'he conven"ut amb els meus arguments, de 
manera que d'acord i quant a les incorporacions jo man
tenc que vos te repassi la tecnica pressupostaria, que repassi 
la Llei de Finances i si l'actuació de la Consel1eria d'Hisen
da s'ajusta a l'article 40 i busques de la Llei de Finances, 
que és el mateix que hi ha a altres Comunitats i aleshores 
hi pot haver un problema polític quant a l'execució, que no 
té res a veure amb la correcta administració d'unes l1eis o 
de castigar el Govern amb unes lleis que erosionen el seu 
funcionament, sigui qui si sigui el governant. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESlDENT: 

Passam a debatre I'esmena 2138 del Grup Parlamenta
ri PSM-EEM. Per defensar-Ia, té la paraula el Diputat Sr 
Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gril.cies, Sr President. 

A l'article 5.1 el Govern presenta un redactat que diu 
namb sujecció al disposat en aquesta Llei - a la Llei de Fi
nances de la Comunitat Autónoma - i a les normes de des
envolupament respectives". Nosaltres pensam que avui per 
avui aquest darrer paragraf, na les normes de desenvolupa
ment respectives", sobra, ja que Llei de Finances i Llei de 
Pressuposts pensam que són instruments més que sufi
cients, com s'ha demostrat en el debat que hem tengut ara 
mateix. 

EL SR PRESlDENT: 

Té la paraula el Conseller d'Economia i Hisenda. 

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

Des de fa dos anys, després d'aprovada la Llei de Pres
suposts, el Conseller d'Economia i Hisenda ha proposat al 
Govern i s'ha aprovat un Decret de desenvolupament que 
fins ara no ha tengut cap petició parlamentaria, cap recri
minació ni cap problema i que ha facilitat moltíssim l'exe
cució deis pressuposts. Quan jo he estudiat la seva es mena, 
tenint en compte que jo no sé el que voste pugui votar cree 
que, admetent l'esperit de l'article, em pareix una cosa nor
mal dins la tecnica legislativa que es posi d'acord amb les 
normes de desenvolupament. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

La tensió entre un Executiu i el Parlament en relació 
amb el control pressupostari és una tensió eterna que tam
poc no l'ha inventada vos te, Sr Forcades, ni jo, per des
comptat, ni aquest Parlament és el primer que la veu. Es 
lógica, és habitual i és absolutament normal: l'Executiu 
pretén un pressupost el més lliure de controls posible i el 
Parlament pretén el pressupost més controlat i més subjec
te per exercir aquest control parIamentari, aixó és normal. 

Per tant, jo cree, Sr Forcades, que en bé de tots i 
sobretot en bé del debat i del pressupost convé no persona
litzar aquest mateix debat en cap cas i objectivar-Io al ma
xim, pcrque voste parla de si no em conveny amb el scus 
arguments, que si només pretencm erosionar I'acció del 
Govern i no és aixó. Pretenem controlar, pre lenem aber, 
pretenem que la Llei de Pressuposts no sigui un conjunt de 
retxes escrites damunt l'aigua i Ji dic aixó perque voste ha 
dit una cosa que simplement, en termes de constatació de 
fets, no és certa. 

Voste diu que la Llei de Crectit Extraordinari és subje
ta a les mateixes limitacions, als mateixos controls i als ma
teixos condicionants que qualsevol partida d'aquest pressu-
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post i aixo no és ver i voste ho sap, Sr Conseller, perque en 
aquest pressupost almanco sabem el que va destinat per a 
Capitol I, a personal, per a despesa corrent, per a inver
sions o per a transfereneies; que és el que va per a carrete
res, per a obres hidrauliques, per a agricultura o per a co
mere; i indústria, pero amb els 10.000 milions de crectit ex
traordinari no sabem absolutament res, s6n 10.000 milions 
de pessetes que vos tes poden gastar com vulguin, dins el ca
pítols que vulguin i dins les seccions que vulguin. Per tant, 
existeix un pressupost paral.lel i, arnés, absolutament des
controlat; no és cert que la gesti6 del crectit extraorinari si
gui sotmesa a les mateixes limitaeions que aquest pressu
post. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Serra? 

Acabat, ido, el debat de les esmenes a I'article cinque, 
passRm a la seva votaci6 i si Ji pareix bé al Sr Portaveu el 
Grup Parlamentari CDS, procedirem a votar les tres con
juntament amb la del Partit Socialista, perque cree que di
uen el malcix amo diferent llenguatge. Quant a la el PSM
EEM, que traeta un altre tema, la votar[em per separat. 

Anam a la votació: Sres i Srs Diputats que votio a fa
vor de les esmenes 1774, 1775, 1776 del Grup Parlamentari 
CDS i la 1884 del Grup Parlamentari SOClALIST A, es vo
len posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 27. Abstencions, 1. 

(Pausa) 

Ens hem equivocat en els resultats, els repetirem. 

Els resultats de la Votació, recomptats, s6n: Vots a fa
vor, 28. Vots en contra, 29. Abstencions, 1. Queden, ido, 
rebutjades les esmenes que acabam de sotmetre a votaei6. 

Passam a votar I'esmena 2138 del Grup Parlamentari 
PSM-EEM. 

Sres i Srs Dipulats que votin a favor, es valen posar 
drets'? Gnlcies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda també rebutjada l'es
mena que acaba m de sotmetre a votació i passam a votar 

l'article Se. tal com ve al Dictamen de Comissió. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 28. No hi ha abstencions. Queda aprovat I'article Se. tal 
com ve al Dictamen de Comisi6. 

Passam a I'article 6e., que té una esmena mantenguda 
pel Grup Parlamentari CDS, que és la 1777. Per defensar 
aquesta esmena, té la paraula el Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Grades, Sr President. 

Com que la defensa d'aqucs ta esmena només suposaria 
reircració d'argumenls ja exposals, perque fa referencia al 
t'et que les incorporacions de crMil lcnguin les mateixes li
mitacions determinadcs per a les lransferencies ele crectit, 
j cree que la podern deixar per debatuda ¡ defensada en els 
seus mateixos termes. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, ido, a votaci6 l'esmena 1777 del Grup Parla
mentari CDS. 

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

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

Abstencions? 

ResuItat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació i passam a votar l'article 6e. tal 
com ve al Dictamen de Comissió. 

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

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

Abstencians? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 28. No hi ha abstencions. Queda aprovat I'article 6C. tal 
com ve al Dictamen de Comisió. 

Passam a l'article n., on es mantenen l'esmena 1885 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA i la 2139 del Grup 
Parlamentari PSM-EEM. Per defensar l'esmena 1885 i per 
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pan del Grup Parlamentari SOClALIST A, té la paraula el 
Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr President. 

Només hero mantengu! una esmena a aquesl article i 
el PSM-EEM n'ha mantengut una altra que lambé era das
sita dins els nostres planlejaments. Parlarem d'aques~ i 
després, en l'explicació del val al PSM-EEM, també parla
rem de l'altra. 

La nostra es mena pretén senzillament que les retribu
cions deIs alts carrees de la Comunitat Autónoma tenguin 
el mateix tipus d'increment que les retribucions deIs alts 
carrees de I'Administraci6 de I'Estat i no, com pretén el 
Govern, que eIs increments deIs alts carrees de la Comuni
tat Autónoma siguin com eIs deIs Funcionaris de I'Admi
nistraci6 General de l'Estat. 

Per que, aixo? Perque creim que la retribuci6 deis alts 
carrees, igual que es fixa la retribuci6 del President, ha de 
quedar completament clara quant a pessetes per a tata la 
Comunitat Autónoma i que aquesta retribució no pot que
dar subjecta a convenis col.1ectius, quan n'hi ha, a pactes -
dins I'Admillisraci6 Pública no es diuen coíivenis coLlectius 
-, a la fa~osa modificació, a I'ihcrement:q~e puguin venir 
de l'aplicaci6 de la Llei de Funció Pública, etc. 

Per tant, la nostra es mena és molt simple: No volem 
que els alts carrees no tenguin un increment de salaris, vo
lem que, percentualment parlant, el tenguin igual als incre
menls deIs seus iguals, almanco en categoria i en nomena
ment, i no als d'aquells senyors que en virtud de pacte, en 
virtut de redistribució de categories que ja veurem, etc., pu
guin tenir com a funcionaris de la Comunitat Autónoma. 

Es evident que no s'entén - aixó crec que no ha entén 
ningú - perque equiparen els increments deIs funcionaris 
als deIs alts carrees, no s'entén, només es pot entendre d'u
na manera, que el Govern que presenta aquest pressupost 
pensa que els funcionaris tendran uns increments de salaris 
molt més elevats que els alts carrees i a posta preveu aixó. 
El fet curi6s és que incrementa el President molt poca co
sa, només un 5%; en lloc seu, Srs Consellers, jo hagués 
proposat que el President també s'hagués incrementat com 
vostes pensen que s'incrementaran els seus salaris, com a 
mínim el percentatge d'increment deis funcionaris. 

La veritat és que haurien d'acceptar aquesta es mena 
perque quedara bastant clar, bastant més lógic que els Con
sellers s'incrementin com els Ministres o com els Directors 
Generals i no com els administratius, auxiliars, etc. Crec 
que la nostra postura és perfectament logica i que el Go
vern l'hauria d'acceptar. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

Per descomptat jo no l'acceptaré i votaré en contra, 
perque si vertaderament és aOO com voste diu, Sr Josep Al
fonso, que a~ significaria que guanyessin més els alts car
rees, a mi, sincerament, no m'importa. En tot cas el que 
m'importa a mi és la bona gestió deIs alts carrees i moltes 
vegades no podem tenir bons gestors d'aJts carrees perque 
voste hauria de saber rnés que ningú, que no es paguen per 
la feina que moltes vegade.<; haurien de fer, si és que la fan, 
pero el que hauria de [er no olamenl aquesta Administra
ci6, sinó la majoria, seria pagar com cal la gent de gran 
qualitat. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Alfonso. 

Sr Ricci, cree que valla pena contestar-lío Estic absolu
tament d'acord que els alts carrees s'han de retribuir bé, ab
solutament d'acord i he d'afegir dues coses: la Comunitat, 
els ciutadans ha de saber quina és la seva retribuci6 i no ha 
de fer números de tres anys; els han de dir, com es diu aquí 
del President, que el President cobrara 6.600.000 pts, punt, 
molt cIar; deIs Consellers haurien d'haver dit que cobrarien 
5.750.000 o 5.800.000, pero no ho saben. . 

Amb el que no es tic d'acord ¡aquesta és la segona con
dici6 és que els alts carrees cobrin molt i es puguin dedicar 
a altres negocis. El alts carrees, els Consellers han de co- . 
brar el que correspon, bé perque hi hagi primeres figures 
en els Governs i han de ser incompatibles amb tot, tret 
d'administrar el seu patrimoni, aquesta és la batalla de sis 
anys del nostre partit, continuam amb aquesta batalla i no 
vull trepitjar l'esmena del PSM-EEM. Estíc d'acord, sí se
nyor, pero que siguin incompatibles amb tot, que la lleí di
gui que no podran cobrar d'altres lloes i aOO no passarien 
coses com les que hem vist en aquest Parlament i evident
ment parl d'aIts carrees, de gent que cobra de l'Administra
ci6. 

Per tant, crec que si no queda clar que no són incom
patibles, com a mínim que ha sigui que no s'augmenten a 
nivell de funcionaris, sin6 a nivell deIs altres alts carrees. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Ricci. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Per coherencia, Sr Alfonso, espero que el proxim any 
posi una esmena que augmenti el sou deis alts canees a un 
nivell suficient i que, al mateix temps, també posi que no 
facin altres coses. 

Gracies, Sr President. 
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EL SR PRESIDENT: 

Pcr pan del Grup Parlamentari PSM-EEM i per de
fensar la deva esmena na 2139, té la paraula el Diputat Sr 
Serra. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

El deba t ja s'ha enceta t i de les paraules de l Sr Ricci 
quasi puc preveure e l seu aCOrd amb aquesl afegitó, del 
qua! ens alegram i no espe rc)vem manco. El texl, I'afegiló 
que proposam és pe r desfcr malentesos, pe r evilar ¡nci
dem com e l yue hi va haver fa poes mesos en aq ues l Parla 
menl i a milja ns de comun icació j en de riniliva per es lal
viar-nos aques t tipus de deba t que s6n profu ndamenl desa
gradables per a l nOSlre G rup Parlarncnl8ri i que, si bé s'han 
dona t tres () qua tre vegades en sis anys, desiljariem que no 
es repetissin. 

Per aixo, que propasa el PSM-EEM? Pro posa que les 
retribucions deIs alts carrees del Govern i d'aquest Parla
menl s iguin incompa tibles amb qua lsevo l a ltra retribució () 
lreball remuneral, excepluanl les provinems de l'adminÍ$ 
tració del seu pa trimoni fa miliar. Pensa m que és un fó rmu
la pro u cla ra en legislació comparada, que és un Lema pro u 
discutil. No vo lem pa rlar de si un 'onselle r, un DirecLOr 
Genera l, un Secre ta ri Genera l Tecnic, un me mbre d la 
Mesa d aques t Pa rla ment o a lLrcs membres de l' Adminjs
tració, din e l que conc ixem per alts carrees, fan o deL"Xen 
ue fe r, pero si vo lem que qucdi prou acLarii'i volem fer his
loria que el nostre Grup, LTadicionalment, els primees anys 
sempre planlejav3 esmenes de reduceió deIs so us , pero va 
a rribar un mo me nt, pe r una banda amb un cen callsamenl, 
pe ro pe r una a llra amb una cena a nAIi 'i de la rca lita! po l(
lica, que de ixar em de fe r-ho, pe ro el que volcm i amb I'es· 
pe ril que ja s' lla exposal fa una esto na, sense por que ningú 
no ens lrepitgi res, el que si volem és que aquests 6.600.000 
del Pres ident o aquests 5.000.000 deis Consellers,o un Di
reclor Genera l o un Seeretari General Técnie, si que volem 
és que només tenguin aquesta retribució i que no els tro
bem a Consells d'Administraeió ni als seus despatxos, els 
horrabaixes, i que no ens trobem que a vegades un membre 
de l'Administració, un aH carree sigui o pugui ser a la vega
da assesor d'una empresa que té un litigi o un conteneiós 
amb l' Administració. 

Pensam qu la fórmula pe r acaba r amb aquest lema, 
seria una L1e i d'lncompa Libilita ts Illoll més seri sa, pen), 
cia r quan es discute ix aq ucst lema ens d íuen: jn en lenim 
una tI 'aprovada [ler aques! Parlamcnl j ens Iri !.tem de regir; 
bé, pero Ilavors hi ha una cosa molt més opera liva i concre
la, que és que la L1ei de PrcssuposlS ho digui. 

Per tant, potser m'hagi a llarga! ulla mica, pe ro com
prenguin que amb aixo el nos lre Grup no vo l limitar ga
naneies, ereim que s'ha de guanya r e l que pCflOca , no en
tram en la discussió de les pcsse tes, pe re) sí que cntram en 
el fons de la qüestió, que és la ineompatibilitat deis alts car
rees del Govern i del Parlament amb qualsevol altra retri
bució o lrebal! remunerat, tret de l'administraeió del seu 
patrimoni familiar. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula, per part del Grup MIXT, el Diputat Sr. 
Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Sr Serra, cree que voste ha entes que jo tal vegada po
dria votar aixo i cree que no m'he explicat molt bé. Jo no 
ha pue votar a favor, senzillamnt perque voste posa una 
part, pero no posa I'altra. 

Diu molt bé que vos les cada any han intenlat reba ixar 
aquestes quantilats, si hagués es ta l po. sible. E nguany ja lla 
decidit que no cal, d 'acord, pero jo insis leixo en el que he 
dil a l Sr Josep Alfonso. F ins a l d ia que no alLres linguem la 
capaci ta t de pagar 3 persones 3mb una qualificació deter
minada LOl a llo q ue verladeramenl mereixen, perque e l me
reíxemenl és un merca t obef{ , de l can e r, el d ía que puguem 
fer a~o aleshores podrcm dcmanar que n.o facin res més, 
Per a~o he dil i torno a dir que si I'any que ve ho vo lem Cer 
així, plantegern seriosa mcnt qu~ ha de guanya r un a lt car
rce pe r la respo nsabilila t que lé i la fe ina que ha de fe r i a 
continuació, sí, diguem-li que no faci res més. 

Gril.cies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

. Un momentet, Sr Serra. Mirarem si hi ha interven
cions i després tendra la replica. Asserenarem els anims. 

El Sr Quetglas té la paraula. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Graeies, Sr President. 

Pe r assenya lar la posici6 del no tre Grup, que no pOI 
se altra, logicamcm , que 'e r favo rable a aquesta esmena de l 
Grup Parlamentari PSM-EEM, sobrelOl recordanl, com no 
cal recorda r, que el nostre O rup va tenir una iniciativa pa r
lamentaria d'una L1ei d'lncompa tibilita ts que afectas e ls al
LS carrecs de l Oovern ¡ que esscJlcia lment venia a re fieclir 
l'esperil d'aqucsta esrnena. Si exis tls la possibilita t de tro
bar qualque mena d'acos tament que asscnyahls una limita
ció, una incompa libililal més ben dit, perd6, als aLL<¡ carrees 
i l'única aUloritz.aciÓ pe r a l'admini lració deL seu pa trimo
ni personal i familiar, nosa lLres nalu ralment també ha re
colzaríem. 

Gril.cies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part el Orup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa
raula el Diputa! Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 
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Tornam a ser a un deIs debats estrella, on habitual
ment cada any passa el mateix, que el Govern no intervé i 
fa bé, trob que en aquest tema fa bé. 

Es proposa una incompatibilitat per a una altra retri
bució, no es proposa per a res més; deim més: nosaltres es
tam disposats a subscriure uns salaris, unes retribucions 
dignes per a aquests alts carrees, no les retribucions que hi 
ha al mercat !liure de treball, entre al tres coses perque les 
vocacions polítiques i el fel de servir el país serveixen per 
qualque cosa, l'honor que tenen i el poder que detenta un 
Conseller serveixen per qualque cosa. 

No podríem parlar que el President de la Comunitat 
Autónoma pogués cobrar més que un President de 1'Estat, 
posem per cas, peró per a unes retribucions dignes no hi 
hauria cap problema, per bé que haurien de ser incompati
bles no només per una qüestió de retribució, sinó senzilla
ment perque és molt mal de fer ser jutge i part i dins una 
societat pe tita com la d'aquestes illes és molt més facil la 
fTicció d'interessos, molt facil, i el que és dificilíssim o quasi 
impossible es poder-se sostreure a aquesta [riceió d'ínteres
sos famiJiars, d'amics, etc., etc. 

A posta, quan hi hagués aquesta tOlal i absoluta ín
compatibilitat deIs alts carrees í Consellers podrien estar 
únícament i excJusivamenl dins la seva feina, únicament i 
exclusivament a la feina política que el Parlament, vía Pre
sident, els ha encomanat. Vostes, senyots del Partit Popu
lar, senyors d'Unió Mallorquina coalligats amb el Govern, 
amb el PP, no volen ser incompatibles i el bo del cas és que 
hi ha Consellers que ho són, el bo el cas és que hi ha un ca
ramull, no molts, quasi la meitat deis Consellers que no es 
dediquen absolutament a res més que a la seva feina políti
ca. 

En quina situació es troben? Cobren més aquests Con
sellers que els qui ten en altres coses? Cobren més que els 
qui es dediquen a la seva feina privada amb tanta o més de
dicacíó que abans de ser Consellcrs? No. Per tant, feim una 
greu injustícia contra aquests Consellers que es dediquen 
totalment i exclusivament a la feina política, injustícia con
tra la qual el Grup PP, que dóna suport al Govern, que el 
Grup d'UM, que dóna suport i té ConseIlers en el Govern, 
haurien de Iluitar, per que no és donas. 

Un deis exemples és el Sr Forcades. Es dedica "whole 
time", tot el temps, més hores de les precises a la feina que 
Ji ha comanal el President de Govern i en definitiva en 
aquest Parlament n'hi ha d'altres que no importa esmentar, 
ho hem fet altres vegades, que fan tanta feina o més al seu 
despatx que a la Conselleria. Ens pareix molt injust i man
tenir tants d'anys una injustícia cns pareix que no és cosa 
bona ni per als Consellers que fan feina ni per aIs que en 
fan manco. 

EL SR PRESIDENT: 

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

ELS SR CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Alexandre Farcades i Juan): 

Crec que estam absolutament d'acord amb la filosofia 
que proposa l'esmena del PSM-EEM, el que passa és que 
el tema és complicat perque hi ha una Llei de Regim Jurí
die, hi ha també un sistema de retribucions que és vigent en 
funció de qui és o no compatible, que és en vigor per I'any 
passat. Jo crec que la primera passa podria donar-se con
cretament quan es presentas un sistema de retribucions, no 
a sensu contrario, i dir-li a l'esntenant, al PSOE, que la re
dacció de l'article s'ha inspirat precisament en una certa se
guretat jurídica, perque hem cregut que l'esperit que hi ha
via al Parlament per donar claredat a les retribueions era 
Iligar els increments als deIs funcionaris, almanco l'any pas
sat en vaig trobar en aquest sentit i, per altra part, Ji vull 
dir que analitzant les retribucions deis meus col.legues i jo 
Ji diré en aquest moment que com que hi ha amistat que ve 
del tracte, jo en aquest moment sé per exemple el que gua
nya un Ministre, el que m'afecta, o el que guanya el Secre
tari General de Pressuposts i no dic que guanyin molt o 
poc ni m'hi vull comparar, perque cadascú ha fa interior
ment, peró realment jo crec que tots tenim una certa inse
guretat, perque si bé ho sé, si a través de la Llei de Pressu
posts es veuen lligar els augments !lostres als augments deis 
alts carrecs crec que ens faltaria informació, que produiria 
més confusió i possiblement seria més beneficiós per al 
Govern de la Comunitat. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. 

Bé, parlem del tema. El nostre Grup, Sr Ricci, Sr Con
seller, en aquests moments accepta transaccionar. Parlem 
del que ha de guanyar un ah carrec, un Secretari General 
Tecnic, un Director General, un Conseller, pero amb dedi
cació exclusiva. En aquest momenl estam disposats a par
lar-ne i amb un cert nivell comparatiu acceptable creim que 
és indubtable que tots podem arribar a un acord. Si s'admet 
la filosofia, com deia el Sr Forcades, el nostre Grup creu 
que si avui hem de consagrar la incompatibilitat certament 
podem arribar a un acord. 

Per tant, en aquests moments fins i tot estaríem dispo
sats a arreglar certes esmenes afavorint així el consens ge
neral, perque una de les victóries importants seria consa
grar la incompatibilitat i ja no parlem només de Consellers, 
parlem d'alts carrees en general, perque no només hem de 
parlar deIs membres del Consell que seuen aquí, sinó deIs 
alts carrecs. 

L'altre dia, passejant per un carrer de Palma, fins i tot 
vaig veure la placa al despatx obert de 1'Assessor Jurídic de 
la Comunitat Autónoma. Em va fer un mal efecte terrible, 
és a dir, que al seu despatx per ventura asessora gent contra 
l'Administració Autonómica lOt i essent l'Assessor Jurídic 
de la Comunitat Autónoma. Vaig quedar un poc esborro
nat, almanco que llevi la placa, és una suggcrencia que farí-
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em al Govern perque em va causar un efecte terrible. 

Per tant, el nostre Grup, que en aquest moment insis
teix en el tema, diu: Sr Ricci, Sr Forcades, diguin la quanti
tat, parlem, arreglem el tema. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam a les votacions de les es menes 
mantengudes. Sí, Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gracies, Sr President, pero hi ha hagut una oferta de 
transacció i no sabem la contesta a l'oferta. Per posicionar
nos hauríem de saber si hi ha transacció o no n'hi ha en els 
termes oferts i aparentment acceptats pels membres deis al
tres Grups. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Aquesta és la interpretació que fa el Sr Quetglas i la 
que fa aquesta Presidencia és que no hi ha hagut oferta de 
transacció acceptada; hi ha hagut al tres coses que han estat 
sortir del debat i com que aquesta Presidencia té l'obligació 
de dur-lo endavant. Sr Conseller, voste accepta la transac
ció d~l S r .sena? 

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

No és el moment parlamentari. Es un tema molt com
plicat per fer una transacció en aquest moment. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Sena. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President; era per una qüestió d'ordre. La 
transacció s'ofereix al Grups Parlamentaris i molt concreta
ment al Grup MIXT, amb el qual hem tengut el debat. 

EL SR PRESIDENT: 

El Sr Serra ha ha acabat d'arreglar, és a dir, que si la 
transacció és amb el Grup MIXT, em pareix el Grup MIXT 
sol difícilment pot fer una transacció. Continuam, Sr Sena. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'esmena 1885 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es valen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 29. Vots en con
lra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 

1885 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'esmena 2139. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
2139 del Grup Parlamentari PSM-EEM i passam a votar 
l'aticle 7e. tal com ve al Dictamen de Comissi6. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'article 7e. tal 
com ve al Dictamen de Comissió. 

A l'article 8e. hi ha una esmena mantenguda del Grup 
Parlamentari CDS, la nO 1779. Per defensar aquesta es mena 
té la paraula el Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

La nostra esmena pretén una correcció important, jo 
diria que en profunditat, de l'increment de retribucions als 
funcionaris de l'Administració de la Comunitat Autonoma 
que el Projecte de Ltei equipara als de I'Administració de 
I'Estat i que nosaltres proposam que s'incrementin amb el 
mateix percentatge amb que s'incrementa l'fndex de preus 
als consum de les Illes Balears per a l'exercici del 1990. 

Efectivament és una esmena de profunditat, és una es
mena important, per aixo crec que val la pena encetar un 
debat en base que, el Sr Conseller ho sap, qualsevol que 
tengui uns coneixements mínims generals de la teoria eco
nomica sap que els funcionaris, igual que els perceptors de 
rendes fixes, cam els pensionistes, s6n de fet víctimes de la 
inflació quan aquesta esta per damunt les previsions pres
supostaries que fa el Govern, que - en tenim constancia rei
terada al llarg deIs darrers anys - sempre queden molt per 
davall de la realitat. 

Alllarg de la seva aplicaci6, alllarg de distints anys ai
xo produeix una erosió de la capacitat adquisitiva deIs fun
cionaris, una erosi6 de la capacitat adquisitiva deis percep
tors de rendes fixes així com de la deIs pensionistes, pero la 
segona part del problema, si m'apuren és niés greu fins i tot 
que la mateixa erosi6 de la capacitat adquisitiva perque 
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aleshores els mecanismes de compensació que s'han de po
sar en marxa, que s'han d'instrumentar, sempre són meca
nismes injusts, són mecanismes discriminatoris, perque la 
resposta de l' Administració contra aquesta erosió sempre 
és afavorir compensatoriament aquelles quantitats no sub
jectes a una reglamentació estricta, que són discrecionals, 
que prenen la forma d'incentius, que prenen la forma de 
complements de destinació, que prenen la forma de com
plements especials, que prenen la forma de retribucions 
que l'Administració de la Comunitat, com qualsevol Admi
nistració, administra d'una manera molt més discrecional. 

D'aquesta manera succeeixen immediatament dues co
ses: una, la submissió o un nivell més aH de submissió dels 
funcionaris als criteris polítics, a la voluntat política del 
Govem i, per conseqüencia, un fet radicalment negatiu, 
que és la desprofessionalització de l'Adminislració Pública. 
Cec que és ben hora que en nom d'aquesta professionalit
zació, perque els funcionaris no vegin l'horitzó de la seva 
carrera administrativa condicionat per la voluntat del Go
venr de tom, condicionat, per tant, del grau de servilisme si 
m'acceptem aquesta paraula probablement un poc exagera
da - en relació amb el Govern, pel grau de submissió si més 
no per raons objectives i efectives. 

Creim que la nostra esmena és radicalment justa, que 
és una esmena objectivament justa i que enceta un debat 
que no és solament de defensa deIs intm-éssos economics 
d'un col.lectiu, per molt respectables i defensables que si
guin, sinó en definitiva també en defensa de la professiona
litat de l'Administració Pública, d'objectivar les retribu
cions de l' Administració Pública i evitar que a través del 
mecanisme d'crosió de la capacitat adquisitiva es convertei
xi en un col.lectiu submís o especialment submís al Govern . 
de torn i subratllar aquesta professionalitat. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Efectivament aixó és un tema molt delicat i jo el veig 
forc;a difícil, pero no sera aquesta esmena que solucioni el 
problema. Aquesta esmena, cal cap i a la fr, diu coses tan 
importants com negastives. Com diu avui mateix el diari 
que explica 1'augment que hi ha hagut el mes passat d'acord 
amb l'índex de preus al consum de Balears, on ningú no es
ta d'acord, on els funcionaris són els primers que diuen que 
ac;o no hi ha qui ha aguanti, perque aquest índex, no ja na
cional, sinó l'índex del qual parlam puntualment, del mes 
passat a Balears, ningú no s'ho creu; supos que és veritat, 
no en faltria d'altra. 

La realitat és que aquest tema no és facil, ho repeteixo, 
perque aquí es parla de servilisme, de 1'augment del servi
lisme del funcionari que diu el Sr Quetglas, peró també es 
pot parlar de quan es fan uns augments directes senzilla
ment perque sí, que moltes vegades no acaben provocant 

una feina millor ni una millor execució del funcionario Crec 
que és molt dificil i sento haver de dir que cree que aquesta 
esmena no ho soluciona. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMOROS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Jo només vull dir una cosa, jo tenc la impressió que la 
Llei 30/84 diu que les retribucions basiques de tots els fun
cionaris de totes les Administracions han de tenir el mateix 
increment percentual. Per consegüent, aquesta esmena no 
és justificada, el que aprovaríem segons l'esmena del CDS 
és iLlegal, i la segona argumentació vol dir que si anam 
amb l'índex de preus al consum de les Illes Balears els fun
cionaris tendran un incremenl superior a si anam al con
junt de negociacions de 1'Estat, o sigui a nivell de tot l'Es
tat. Aixü és una incógnita, no ho sabem, per consegüent lo
tes les argumentacions que diuen que tendran un incre
ment inferior jo pens que en aquests moments no hº saben, 
no saben quin sera l'increment. . 

EL SR PRESIDENT: 

Per replica, té la paraula el Diputat Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Jo voldria fer dues observacions a la replica del Sr Pas
cual. En primer lIoc, la Llei 30 fa referencia a l'estructura 
retributiva dels funcionaris, no obliga en relació amb la 
quanlia d'aquesta estructura retributiva, no obliga de cap 
manera i, a més, en qualsevol cas només fa referencia a les 
retribucions basiques, la qual cosa vol dir que si hi ha una 
exigencia legal que l'incremenl retributiu faci referencia a 
I'índex del preu al consum, aquesta pot venir compensada 
per les retribucions complementaries, 1'estructura, la com
posició i la quantia de les quals és absolutament lliure a la 
determinació per [a mateixa Comunitat Autónoma. 

Per tant, aquest inconvenient no és tal. Si hi ha un im
peratiu legal que determina que l'increment d'un funciona
d en concret i del col.lectiu sigui l'increment de l'índex de 
preu al consum, aixü es pot solucionar a través del meca
nisme de compensació vía retribucions complementaries 
sense més problemes. 

Ara bé, és més important la segona part. Voste diu: Es 
que no sabem si l'increment resultara o no resultara supe
rior. Sr Pascual, és que aquesta esmena no pretén que els 
funcionaris tenguin un incremenl superior o no superior 
als funcionaris de l'Estat, comparativament igualo inferior 
a les altres Comunitats Autónomes, sinó que la seva capa-
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cital adquisitiva IOmangui es table, res més, i que si l'lndex 
deIs pceus al consum de Balears na pujat per damunl de la 
miljana nacional es logic que els funcjonaris que han d'ab
sorbir aquest incremenl a través de les seves retribuciollS 
tenguin un increment per damunt, i si ve per davall, sera 
per davall, .no cercam un avanlatge ni un agravi compara
tiu, simplemem I'estabilització del niveJl de la capacital ad
quisitva, 

Per 1am, en aquest sentil, voste diu: no sabem si que
dara!}. per davall; evidenlment no ho sabem, perO no passa 
res. E l que si sabem és que la seva capacilat adquisilva no 
quedara erosionada i el que Lamb6 sabcm - i amb aixo lam
bé conlCSl al Sr Ricci en relació amb una al.lusió que ha fel 
a la premsa - és que circumstancialment, el fet que un any 
determinat o un mes, per ser més exacte, aquest índex de 
preus al consum es trobi per davall de la mitjana nacional 
no vol dir absolutament res. 

La historia deIs darrers deu anys, per posar un exem
pIe, demostra d' una manera sul'icicnlmcnl clara que I'incre
ment que han reb ul Cls fuocionaris via incremcnl del prcs
SUPOS ! de l'Es laL va mol! per davall de I' increment de l' íll
dex del preu a l consum i insiSLesc en la malcixa idea: EIs 
funciooaris no han perdut capacilal adquisitiva ni indivi
dualmem ni en eonjunl, el que passa és que la recuperació 
u'aquesta capacitat adquisitiva ha vengut per vies no ciares, 
ha vengul per vies nO co nlemplades exaClarncnt dins una 
reglamcntaci6 que fa referencia a l drer del " 'uncionaris; 
sinó per vies de complemellls especrfics, de produelivilat. 
d'incentius que han incremental la dependencia deIs fun
cionaris de la volunlal poHLica del Govern de Lom i aixo 
creim que és negatiu i regressiu. 

Gr;kies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat de l'esmena 1779, procedeix sotrnetre
la a votaci6. 

Sres i Scs Diputats que voten a favor de l'esmena 1779 
del CDS, es volen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vats en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'article 
8e. tal com ve al Dictamen de Comisió. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'article 8e. tal 
coro ve al Dictamen de Comissió. 

Passam a l'article ge., on es mantenen vives les esme
nes 1780 del CDS, 1886 del Grup Parlamentri SOCIALIS
TAi 2140 del Grup Parlamentari PSM-EEM. 

Per defensar l'esmena 1780, té la paraula per part del 
Grup Parlamentari CDS, el Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Sí; gnlcies, Sr President. 

Les tres esmenes s6n exactament la mateixa, es ceferei
xen a la supressió d'un concepte que no té cap justificació, 
on diu "els alts carrees de la Comunitat Autonoma secan 
compensats de les despeses que hauran de realitzar - es re
fereix a .indemnitzacions per raó de servei, viatges, etc. -
més una quantitat complementaria de 5.000 pts per des pe
ses menors sense justificació". El que no té justificació és 
aquesta quantitat complementaria, és a dir, sí són compen
sats de totes les despeses que realitzin per que han de renir 
una compensació addicional. No hi veim cap sentit i aixo 
ho compartim amb la resta deis Grups de la Cambra i pre
conitzam la seva supressió. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus deIs Grups presentants de les esmenes, 
volen fer la defensa conjunta? 

Té la paraula el Diputat Sr Alfonso, per part del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr President. 

Es una esmena classica, com diria el Conseller. Nosal
tres hem defensat sempre que si se'ls paga tot no tenen per 
que tenir una dieta. Si hi hagués qualque quantitat que no 
poguessin justificar, pero es pot justificar tot el que es gas
ta, o justifiquen les quantitats o no tenen dieta. CIar que 
mil duros són mil duros, no és ver? 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d'Economía i Hisenda. 

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

o jo ho he llegit malament o les tres esmenes no són 
iguals. Pareix que l'esmena del CDS efectivament respon a 
la intervenció del Portaveu i també l'esmena del PSM-E
EM, pero la del PSOE, tal vegada per defecte de redaeció, 
cree que suposa que els ho han de pagar tal, és a dir, que 
suprimint el paragraf resulta que ens quedaríem sense les 
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5.000 pts i sense qualsevol tipus de despesa perque no po
dríem basar-nos en res més, perque vegi que hem estudiat 
la seva esmena amb atenció. 

La raó d'aquestes 5.000 pts és cconseqüencia de l'ús 
que existeix en general a al tres Autonomies i concretament 
en aquelles on hi ha un control molt estricte de les despe
ses i li diré, per exemple, que al contrari d'altres Autono
mies no admetem les propines, és a dir, que hi ha aquest 
costum que aquell senyor que vulgui donar propines les ha 
de pagar de la seva butxaca, i tampoc no és just que un se
nyor que viatja i vagi a un hotel, etc., etc., ha hagi de pagar 
ello No admetem les propines i, per altra part, tampoc no 
admetem normalment les declaracions jurades i hi ha mol
tíssimes circumstancies que hi ha un taxi, que hi ha una re
unió, que un no pot demanar el compte o no té temps i en 
conseqüencia l'ús normal de compensació que hi ha a mol
tes parts privades i públiques es justifica amb una aplicació 
molt estricta d'aquestes 5.000 pts, que compensa la falta, 
no de tolerancia, diríem, perque no vull dir que les altres 
Autonomies ha facin malament, sinó la forma estricta que 
es du del control de les despesés deIs alts carrecs. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Sí; gracies, Sr President. 

En to menor, perque el tema no té més transcenden
cia, pero les explicacions del Conseller continuen sense ser 
convincents, és a dir, la propina no és obligatoria i jo cree 
que l'interventor fa molt bé de no pagar les propines, com 
també que a les grans capitals que els Consellers i els alts 
carrees acostumen visitar, concretament Madrid, els taxis te
es ja donen practicament la butlleta justificatoria quasi 
quasi sense demanar-la, basta que vegin arribar una perso
na de l'aeroport amb un maletí i ja la donen, jo no cree que 
faci falta, que sigui necessaria i no hi ha hagut cap explica
ció raonable, és a dir, tot és des pesa justificatoria i si hi ha 
petites quantitats que un alt canee hagi de posar-les de la 
seva butxaca perque fan referencia a despeses que eH troba 
que ha d'efectuar, és logic que ha faci a carree del seu peeu
li particular i no de la Comunitat Autonoma. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr Conseller, jo li demanaria que llegís bé les esmenes. 
L'esmena del PSM-EEM diu exactament "supressió de ra
partat 2 de l'articcle 9"; I'esmena del PSOE diu "article 9, 
apartat 2, suprimir tot I'apartat", exactament igual, ha can
viat la col.locació pero són e~actament iguals i el que voste 

deia no queda ben justificat, perque és evident que l'apartat 
1 defineix quines són les despeses i ha fa per qualque cosa. 
El títol d'aquest article diu "indemnització per raó de serve
is"; per tant, si és una indemnització, aquestes despeses són 
definides, no importa repetir-ha. 

Del que es tracta és del que jo Ji deia, Sr Conseller, 
d'una dieta de mil duros al marge de tates les des peses, no 
és tracta de res més i és evident que no queda clar ni com 
és aquesta dieta, si per dia, si per viatge, si per setmana, 
tampoc no queda gens clar, suposam que es paga per día. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes 1780, 1886 i 2140 deIs 
Grups Parlamentaris respectius, a l'article ge. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les es me
nes que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'ar
ticle ge. tal com ve al Dictamen de Comissió. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 5. Abstencions, 23. Queda aprovat l'artic1e ge. que aca
bam de sotmetre a votació. 

A l'article n° 10 es manté viva l'esmena 1781 del Grup 
Parlamentari CDS. Per defensar aquesta es mena té la pa
raula el Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Aquesta esmena defensa que de tots aquells expedients 
deIs quals discrepas, segons el preyjst a la llei de Finances, 
la Intervenció General i que a pesar d'aquesta discrepancia 
el Govern hagués acordat la seva autorització, simplement 
se'n donara compte al Parlament. Jo crec que aquesta es
mena tampoc no té tanta transcendencia formal, encara 
que creim que és molt important de contengut i m'explica
re immediatment. 

En la seva compareixem;a, si no ho record malament, 
el Conseller va explicar que la supressió d'aquesta es mena 
no tenia cap rellevancia perque quan aixo era vigent en 

l 
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1'antiga Llei de Pressupos15 simplement el Govern no havia 
hagut d'utilitzar mai aquesta comunicació al Parlament 
perque no s'havia produH tal caso Raó de més, al nostre ju
dici, per mantenir-Ia: és absolutament excepcional el supo
sit que contempla, perque es logic que si la Intervenció Ge
neral admet un informe negatiu a una pretensió del Go
vern d'efectuar una des pesa, ellógic és que aquesta despesa 
no s'efectui'; només és que en aquell cas hipotetic que per 
raons politiques, per raons extraordinaries, per una qüestió 
d'urgencia, d'emergencia, d'excepcionalitat, el Govern acor
das que a pesar de l'advertencia de possible il.legalitat de la 
Intervenció General aquesta despesa s'ha de realitzar, sim
plement s'informi el Parlament. 

Per que? Perque el Parlament ha de valorar, al nostre 
judici, les circumstancies polítiques d'excepcionalitat, d'ur
gencia i d'emergencia que han i!.luminat el Govern per 
prendre aquella decisió i perque si no ho fa, a més, el Go
vern es trobara en el futur amb serios os problemes amb el 
Tribunal de Comptes i com que aixó només és contemplat 
en hipotesis realment extraordinaries, simplement el fel -
d'havcr donat compte al Parlament i que el Parlamemt 
n'estigui assabentat ja introdueix un element de transpa
rencia que afavoreix aquest tipus de decisions que només 
serien contemplades, insistesc, en hipútesis extraordinaria
ment excepcionals. 

Per tant, el que ens preocupa és que el Govern hagi 
manifestat de manera evident, explícita, la seva intenció de 

. retirar aquest text que, com eH mateix va'. reconeixer, no te
nia, .no havia tengut una utilitat real perque aques15 darrers 
dos anys no s'havia hagut d'utilitzar mai. Aleshores ens de
manam per que el retira, quina és la raó per la qual aquesta 
precaució no ja simplement de control, sinó d'informació al 
Parlament de suposits excepcionals s'ha retirat del text del 
Govern. No volem pensar que el Govern tengui intenció de 
dur endavant qualsevol despesa a la qual s'oposi la Inter
venció General, evidentment no es deu tractar d'aixo, pero 
ens preocupa perque aixo és una gota més, com ja han dit 
els Portaveus de l'Oposició en anteriors intervencions, en 
el camí de la desvinculació de l'execució pressupostfuia del 
control i ja no tan soIs del control, sinó de la simple infor
mació al Parlament. 

Grades, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? El Sr Conseller 
d'Economia i Hisenda té la paraula. 

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

La darrera expressió "una gota més" m'ha recordat El 
Conocimiento Inútil de Jean F. Revel i jo crec que he d'in
tervenir perque a fon;a de repetir les coses s'arribaran a 
creure que allo que es diu es veritat pel simple fet de repe
tir-ha. 

Em sap greu anar al debat personal, per bé que real
ment jo sempre pens que és voste que el duo En aquest mo-

ment jo he de dir públícament que si vaig dir que mai no 
ha havfem hagut d'utilitzar, rectific, jo no record haver-ho 
argumentat, pero si vosté diu que sí 1'he de creure i retir 
I'argument, no ho record. Aquesta és una cosa més que va
rem haver de ficar en les negociacions amb un grup polítíc 
determinat, en les quals hi havia consens i es manté, i si 
voste llegeix amb deteniment la Llei de Pressupos15 veura 
que aquelles coses que s'havien argumentat s'han manten
gut. 

Dins l'equip de la Canselleria d'Hisenda, to15 els car
rees de confianc;a, to15 els Directors Generals, fins i tot l'In
terventor, que és Director General, no han considerat ne
cessari mantenir aquesta redacció perque ralment confonen 
el control intern amb el control extern i el parlamentario 
Creim que mesclar el control intern amb l'extern i creure 
que el control parlamentari té a veure amb la intervenció 
és un enfocament diferent que nosaltres no compartim, de 
manera que si hi ha qualque problema de discrepancia per
que hi ha un informe definitiu negatiu de la Intervencí6 i el 
Govern ho convalida, hem de tenir problemes amb el Tri
bunal de Comptes i aquest Tribunal mirara realment la raó 
de la gravetat, voste sap que quan l'Interventor informa ne
gativament un expedient hi ha una cadencia determinada i 
aleshores és aixo que es valora. 

Jo crec - i ho repetiré moltes vegades - que els qui esti
mam la cosa pública la perjudicam?, és a dir, jo crec que a 
Espanya el pitjor favor que es ya fer a l'empresa pública va 
ser pensar el contrari del que éso L'empresa pública' és de 
tots els ciutadans, pero és una empresa com les altres i a -
l'hora d'exigir a una empresa pública, a una Administració 
alguna cosa més de, l'únic que feim és complicar l' Adminis
tració. En conseqüencia, nosaltres creim que la Intervenció 
és un element de control intern i no té res a veure amb el 
Parlament, amb el máxim respecte, ja que si vostes llegei
xen bé la Llei de Finances i el Reglament del Parlament 
veuran que aquest té moltes forines administratives i políti
ques de control del Govern. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Grades, Sr President. 
'. 

Sr Conseller, si jo faig al.lusions que crec recordar que 
voste va dir una cosa no crec que personalitzi el debat, sim
plement és que em referesc a una cosa i a la meya memo
ria, que per ventura em falla, perque ara esment aquestes 
coses de memoria, no tenc un Diari de Sessions davant, pe
ro cree recordar que voste ha va dir, per bé que en qualse
vol cas el fet que jo reconegui que voste digués aixo l'honra 
a vosté i al seu Govern, perque vol dir que no han pres cap 
decisió política per damunt d'un informe negatiu de la In
tervenció. No és cap acusació, sinó tot el contrari, té un 
contingut positiu, de manera que no es piqui per aixo, sim
plement jo reconec que voste no ha hagut d'acudir al Parla-
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ment a informar que s'hagi pres cap decisió contra la Inter
venció i aixo és positiu, no és negatiu. 

Voste ha dit per enessima vegada i jo no he tengut 
ocasió de replicar-li al llarg del debat que ha mantengut al
gunes de les coses que s'havien incorporat per consens a les 
anteriors neis de pressuposts, cosa que demostra la seva 
bona voluntat i ha dit les argumentades. Em permeti que li 
faci una correcció: les que voste ereu que s'han argumentat, 
perque des del moment que d'un paquet consensuat voste 
tria aixo sí i aixo no s'ha romput el consens per molt que en 
mantengui una petita part i per cert la part de menor inci
dencia sobre el control pressupostari, o sigui que no faci 
ostentació de generositat en funció d'aixo, simplement ha 
mantengut aBo que ha trobat que estava bé i, a més, all0 
que no incrementava el control, per tant no es tracta d'una 
qüestió d'enfocament. 

De la seva darrera intervenció em preocupa una cosa, 
la confusió que ha fet entre empresa pública i Administra
ció pública. Tots estam d'acord que les empreses públiques 
han de tenir un control de gestió a través d'Auditories, aixó 
és a la Lid de Finances, aixó s'ha consagrat reiteradament 
a la LIei de Pressuposts i ningú no ho posa en dubte, la 
qual cosa atorga una capacitat i una agilitat de gestió a 
l'empresa pública, que 1i pertoca, tots li reconeixem i que 
és necessari que tengui, pero, alerta!, aquests principis de 
l'empresa pública no són aplicables per mimetisme a l'Ad
ministració Pública, són coses distintes, l' Administració PÚ- ' 
blica té un sistema·de gestió que evidentment és més enut
jós, que evidentmenr' és més difícil, que evide~tment té 
molts més controls interns i externs, deis dos tipus, i per 
descomptat els parlamentaris no són homologables amb els 
de l'empresa pública. 

Per tant, intentar estendre els principis de l'empresa 
pública a l'Administració em pareix peril1ós i, aixo sí que és 
una qüestió d'en(ocament, em pareix que és una discrepan
cia imporlant. Jo no vull personalitzar, peró voste ha al.lu
dit aixó, jO lambé eslim la cosa pública, l' Admioistració PÚ
blica i l'empresa pública, i tenc ganes de defensar-la, peró 
primer s'ha de comen¡;ar per saber diferenciar dins la seva 
estructura els distints tractaments que tenen els diferents 
components de la cosa pública i el primer que s'ha de fer es 
saber distingir entre I'Administració i les empreses. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam a votació l'esmena 1781 del 
Grup Parlamentari COSo 

Sres i Ss Oiputats que votin a favor, es volen posar 
drets? Gracies. 

Sres i Srs Oiputats que vaLen en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con-

'. 

tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votaciÓ i passam a votar l'article 
nO 10 tal com ve al Dictamen de Comissió. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 29. Abstencions, no n'hi ha. Queda aprovat I'article 
núm. 10 que acabam de sotmetre a votació. 

A l'article núm. 11 es manté viva una esmena del Grup 
Parlamentri CDS, la 1782, i dues del Grup Parlamenlari 
SOClALIST A, les 1887 i 1888. Per defensar la primera i 
per part del Grup Parlamentari COS, té la paraula el Por
taveu Sr Francesc Quetglas. 

ELSR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

L'esmena fa referencia a la quantia maxima d'un aval 
particularitzat que pugui atorgar la Comunitat Autónoma i 
vull cridar l'atenciÓ sobre una cosa, Sres i Srs Diputats: a la 
LIei de Pressuposts de l'any passat es contemplava una au
torització maxima del 25% ·d'una quantitat global, que al 
pressupost era xifrada en 1.000 milions de pessetes; per 
tant, deiem que la Comunitat Autónoma, que podia ator
gar avals per un total de 1.000 milions de pessetes, no po
dia atorgar un aval personalitzat per una quantia superior 
als 250 milions de pessetes. 

Enguany les xifres han canviat i de la quantia total de 
1.000 milions hem passat a una quantia total de 1.500 mi
lians i del límit d'un aval particularitzat del 25% hem pas
sat al 30%, amb la qua1 cosa la quantia d'un aval maxim pot 
arribar als 450 milions de pessetes, és a dic, per un joc de 
percentatges hem passat de 250 a 450 milions de pessetes. 

Em pareix una quantitat excessiva sobre un total de 
1.500 milions de pessetes. Jo em deman i ho deman al Con
seller, perque dubto molt que hi hagi una resposta, quina 
ha estat la necessitat sentida, quina ha estat la insuficiencia 
que voste hagi pogut trobar a l'anterior que l'obligui o li re
comani d'apujar aquesta quantitat, perque voste sap que en 
casos d'haver hagul d'atorgar avals per quanties similars a 
aquestes s'ha hagut de dur una llei al Parlament i aixó ens 
pareix correcte, perque així s'ha pogut exercir d'una mane
ra molt més recolzada una acció que en definítiva tenia un 
fort contengut político Una acció d'un aval de 450 milions 
és una acCÍó que no entenem que pugui passar amb una 
tramitació administrativa simple i ordinaria, com qualsevol 
altra. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

1 
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Té la paraula el Sr Alfonso, si li pareix bé, també per 
defensar les seves dues esmenes i faríem el debat conjunta
ment. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Si, Sr President. 

Poques coses hem d'afegir. Jo voldria donar una supo
sada raó a aquest increment de 500 milions de pessetes en 
la quantia total d'avals i del 25% al 30% en el percentatge 
per a un aval individualitzat i és que al Govem li va moles
tar haver de dur un aval de 450 milions de pessetes a aquest 
Parlament i ens pareix que ja és greu perque no s'ha donat 
altre cas i en tots els seguiments que feim deIs centres tam
poc no s'ha donat cap cas i són prou anys. 

Per que, aquest interes? L'única explicació racional 
que tenim, tal vegada no és ver, és que li va molestar no po
der fer una operació d'aval amb la CAP. sense haver de 
negociar i donar compte al Parlament i aixo realment ens 
pareix que no té molt bona presentació. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

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

Gracies, Sr President. 

Jo tenia un professor de matematiques al col.legi, que 
tots el coneixem, que quan s'equivocaven deia "ni por aso
mo de duda". Dones "ni por asomo de duda" en cap mo
ment el Govern no va tenir cap problema per dur raval al 
Parlamento Durant l'any, em pareix que va ser, en arribá 
l'any, no ha record molt bé, que no varem poder fer unes 
operacions per la limitació de 200 milions de pessetes. 
Aleshores, l'única cosa que feim és actualitzar unes xifres 
d'aval que ens pareixien baixes per a les coses que volem 
fer, per augmentar la finan~ció de la Comunitat i el per
centatge és en funció de poder adaptar l'aval a la importan
cia de l'entitat, perque la forma amb que s'havia redactat el 
repartiment feia que realment, a l'hora d'acudir al reparti
ments d'avals d'acord amb els pressuposts, no podíem mati
sar la importancia de l'operació. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

M'alegra molt que "ni por asomo" tenguessin aquesta 
intenció, pero les casualitats són curioses: 450 milions va
ren venir aquí com a crectit extraordinari d'aval i 450 mi
\ions és la quantitat que en aquest moment surt d'aplicar el 

30% als 1.500. Problema, Sr Conseller. Si tenen problemes 
amb IBASAN, n'han tengut, els hagués costat molt manco 
dur-ho aquí que modificar la llei, hagués estat molt més nl
pid, molt més rapid i mai no els hem posat cap tipus d'en
trebanc. Continuam pensant que no s'entén una actualitza
ció que suposa molt prop del 100%; a aquestes actualitza
cions s'hi apuntarien tots els treballadors de la Comunitat 
Autonoma. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació les tres 
esmenes i jo deman si ho podem fer conj untament o si les 
valen votar per separat. Sr Alfonso? Es poden votar totes 
tres conjuntament? Es votaran conjuntament. 

Per tant, Sres i Srs Diputats que votin a favor de I'es
mena 1782 del CDS i de les 1887 i 1888 del Grup Parla
mentari SO<?.IAL1STA, es volen posar drets? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. Abstencions, cap. Queden rebutjades les esmenes 
que acabam de sotmetre a votació i passam a la de l'anicle 
núm. 11 tal com ve al Dictamen de Comissió. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 29. Abstencions, cap. Queda aprovat l'anicle núm. 11 
que acabam de votar. Hi ha dificultats? Digui, Sr Valencia
no. 

EL SR VALENCIANO 1 LO PEZ: 

Si, Sr President. Nosaltres hem comptat 29 a 29. 

EL SR PRESIDENT: 

Senyors, procedeixin a recomptar i tomarem a votar. 

(Pausa) 

El resultat de la votació no era el que s'ha donat, per 
tant procedeix rectificar: Vots a favor, 29. Vots en contra, 
29. Queda, ido, empatada la votació i procedim a votar per 
sega na vegada. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets? No sé que votam, ara. L'article, votam l'article. Sres i 
Srs Diputats, repetim la votació de l'article n° 11. (Pausa). 
Jo sent molt no poder acceptar la seva reclamació referent 
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a I'esmena perque ja s'ba VOlat i s'ha acceprat el resuHal. 
En aquesta que votam ara voslés poden posar objeccions a 
la votació, quan s' ha donal el resultat de l'(>,smena ning6 no 
s'ha oposal, en aquesl moment s'ha procedit a la votació de 
('arUcle i ha resultat empalada, repetim la votaci6 de l'arli
ele. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra, es volen' posr 
drets? Gnlcies. 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 29. Abstencions, cap. D'acord amb el Reglament proce
deix donar un minut de temps per repetir la votació. Se sus
pen la Sessió per un minut. 

(Pausa) 

Ates que els Srs Dipulats s'avenen que el minut es pot 
considerar passat, una vegada que el Sr Conseller s'hagi as
segut o se n'hagi anat procedirem a fer la tercera vOlació. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'article núm. 
11 tal com ve al Dictamen de Comissió, es vol~Q. posar -
drets? Gracies. .'\ 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 29. Abstencions, cap. Queda aprovat l'artiele núm. 11 
tal com ve al Dictamen de Comissió. 

Sres i Srs Diputats, se suspen la Sessió, que recomen
~ra a les cinc d'avui horabaixa. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, recomen~ la Sessió. 

A l'anicle núm. 12 es manté l'esmena 1783 del Grup 
Parlamentari CDS. Per defensar aquesta esmena i per part 
d'aquest Grup, té la paraula el Portaveu Sr Quctglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

La nostra esmena pretén la reducció de la quantia del 
que han de considerar-se despeses menors, per a les quals 
no caldra la formació d'expedient de contractaci6 de 
750.000 pts, que és al projecte del Govern i el Dictamen de 
Comissi6 a 500.000 pts. 

El nostre Grup, a la discussió pressupostaria de l'any 
passat, on aquesta quantitat va passar de 300.000 a 500.000 

pts, no s'hi va oposar perque vArem entendre que 500.000 
pts era una quantital raonable, pero un altre in cremem , 
aquesta vegada d'un 50% sobre u:na quanlitat que ja va ser 
convenienlment aCLuaLilzada l'any passal, sobre un pressu
post tOlal de 20.000 milions de pesseles, ens sembla una 
exageració, ens scmbla que La quantia del volum pressupos
LarÍ gestionat no és proporcjonada a la quanlilal que ha de 
defugir la necessAria transpar~ncia que aLorga l'expedient 
de contractació, transparencia, per descomptat, respecte 
deIs drets d'igualtat i dels drets d'informació pública de les 
adquisicions de béns, subministres, serveis i obres de la Co
munitat Autónoma. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Altres Portaveus que vulguin intervenir? 

També hi ha un vot particular del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA per a l'aprovació de l'esmena 1877 del Grup 
POPULAR. Per defensar aquest vot particular, té la parau
la el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr President. Srs Diputats. 

Via esmena, el Giup POPULAR, és a dir, el Govern 
introdueix modificacions a la Llei de Pressuposts que am
plien les competencies discrecionals del Govern. En aquest 
cas es tracta que en un centre de cost determinat, el centre 
de cost Carreteres, el Govern troba que ja no són suficients 
750.000 pts per a des peses menors, sin6 que necessitara un 
milió i migo Despeses menors, que vol dir que les brigades 
de manteniment de carreteres, els senyors que evidentment 
estan enfora de la Conselleria han de comprar certes coses 
que no convé fer-ne un projecte o demanar pressuposts, 
etc., ¡que aquest "argent de poche", com diuen per tot, "di
nero de bolsillo", ha de pujar un milió i mig de pessetes. A 
nosaltres ens pareix excessiu i sobretot que el Govern no hi 
havia pensat en cap moment i que fins a darrera hora, com 
en altres coses que anirem veient, no s'adona que encara ha 
d'ampliar més aquests doblers de butxaca. 

Senyors del Govern, vostes han utilitzat el Grup PO
PULAR per a una cosa que és perfectament parlamentAria, 
pero creim que el mili6 i mig de pessetes ja és un bot de 
tres vegades, un 300% del que tenien l'any passat. Les infla
cions, en aquest país, encara que hagin augmentat un poe 
no es troben en aquest niveJl i la inflació que fa el Govern 
de la seva possiblitat d'utilització deIs fons públics és molt 
alta. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Molles gracies, Sr Diputat. 

Passam a votació l'esmena 1783 del Grup Parlamentari 
CDS. 

T 
I -

----
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Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? Moltes grades. 

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

Abstencions? 

Resultats de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. Abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar el Vot Parti
cular Socialista per a l'aprovació de I'esmena 1887 del 
Grup POPULAR. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor del Vot Particu
lar, es valen posar drets? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vats a favor, 28. Vots en con
tra, 30. Abstencions, cap. Queda també rebutjat el Vot Par
ticular que acabam de sotmetre a votacció i passam a votar 
l'article 12 tal com ve al Dictamen de Comissió. 

Sres i Srs Diputats que ~otin a favor de raticle 12, es 
volen posar drets? - . 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: VOls a favor, 30. Vots en con
tra, 28. Abstencions, no n'hi ha. Queda aprovat I'article 12 
que acaba m de sotmetre a votació. 

Als articles 13 i 14 no hi ha esmenes mantengudes. 
Procedeix passar-Ios directament a vOlació, que si no hi ha 
incovenient per part deis Srs Diputats es faria conjunta
ment. 

Sí, Sr Josep Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Es una qüestió d'ordre. Nosaltres creim - ara·cercam si 
I'havíem presentada o no - que tenim viva l'esmena 1889. 
Ara farem una comprovació. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

No, Sr Alfonso; no s'ha mantengut. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Té ra6, ens va passar per alto 

EL SR PRESIDENT: 

Podem sotmetre a votació conjunta els dos articles, Srs 
Portaveus? Hi ha cap inconvenient? 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'article 13 i de 
l'article 14, es volen posar drets? 

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 28. Queden aprovats els articles 13 i 
14 que acabam de sotmetre a votació. 

A l'article núm. 15 es manté l'esmena 2141 del Grup 
Parlamentari PSM-EEM. Per defensar aquesta es mena té 
la paraula el Diputat Sr Sena. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Sí; gracies, Sr President. 

De I'article 15 ja n'hem parlat en aquest Plenari, a la 
presentaci6 deis Pressuposts, en una intervenci6 del Conse
ller on ens deia que en certa mesura aquest article 15 és ha
sic per a una serie d'informacions, de debats, de transpa
rÚcies, etc., i si ens hi fixam bé aquest article parla que el 
Conseller d'Economia i Hisenda, d'ofici o a instancia del 
Govern, del Presidenl o deis Consellers respectius, exercira 
el control financer i d'eficAcia, etc., etc. 

Nosaltres hem cregut oportú introduir-hi la Comissió 
d'Economia, Hisenda i Pressuposts d'aquest Parlament, ja 
que així hi hauria una coparticipació entre l'Executiu i el 
Parlament i, a més a més, també hi hem volgut introduir un 
apartat que ens pareix prou senzill, prou ciar i definidor, i 
és que els informes que derivin d'aquestes actuacions for
maran part de la documentaci6 que s'envia a aquest Parla
ment d'acord amb l'article 103 de la Llei e Finances. 

Són, per tant, dues esmenes dins un article; la primera 
és el paper de la Comissi6 d'Economia, Hisenda i Pressu
posts d'aquest Parlament i la segona part és donar una ma
jor viabilitat a l'article 103 deJa Llei de Finances. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

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

La Llei General Pressupostaria del 1977 va passar d'u
na analisi pressupostaria económica organica a lOt el siste
ma modern de programes, funcions, etc. Fins dia 13 d'abril 
del 1989 el Ministeri d'Economia i Hisenda del Govern 
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Central no va dictar una ordre desenvolupant la funcionali
tat practica de com es podia controlar un pressupost per 
programes a nivell interno 

Entenem, aleshores, que una cosa és el control econo
mic i financer, que és un tema intern del Govern, i l'altra 
instaurar, a més, la forma de poder controlar el pressupost 
a nivell, difiem, de funcionament, no per la despesa, no per 
les partides del programa, sinó pels objectius, que és el que 
persegueix. Entenem que aquest artide obliga el Govern i 
fa refer~ncia al control intern del Govern. Quan les coses 
es comencin a fer, no pareix normal que s'hagin d'enviar 
d'ofici al Parlament, el Govern Central no ha fa, no ho fan 
els Governs Autonomics, únicament és una informació que 
és en mans del Govern i que pot documentar qualsevol pe
tició que pugui fer el Parlament quan vulgui profunditzar 
qualsevol analisi del cost d'una obra, és a dir, profunditzar 
en un tema de control real, Sr Serra, pareix que primer 
hem de conscienciar les persones que hem de superar el 
control formal, que és el realment instaurat, i anar al con
trol real. Quan anem al control real ens trobarem amb un 
Govern que realment s'haura preparat. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Serra. 

ELSR SERRAI BUSQUETI: 

Gracies. Només parlaré d'una primera part i d'una se
gona. Estigui ben segur, Sr Forcades, que la idea d'aquesta 
es mena ens va venir a partir d'una interven ció seva en 
aquest Plenari, voste ens va inspirar profundament la pri
mera part i la segona ja és un tema una mica més profund, 
passar aquesta documentació a l'article 103 de la Llei de 
Finances, només era aquest aclariment. Ara bé, evident
ment el Govern ha de governar i el Parlament ha de fer 
allo que Ji pertoca. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula, per part del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sí, Sr President. 

Nosaltres, a aquesta esmena, li trobam dues parts ab
solutament diferenciades, una primera en la qual ens abs
tendríem perque creim que és un control excessiu del Go
vern i una segona part que creim que sí, que és imprescin
dible que segui..nt I anide 103 de la L1ei de Finances es du
gui aquesta documentació al. Parlament. Per tant, demana
ríem - la intervenció és en aques! sen ti! - una votació sepa
rada de les dues parts de l'esmena. 

EL SR PRESIDENT: 

Molt bé; moltes gracies, Sr Alfonso. 

Passam, ido, a votació l'esmena 2141 del Grup Parla
mentari PSM-EEM, que farem en dues parts. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor del primer para
graf de l'esmena, es volen posar drets? Gracies. 

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 5. Vots en contra, 
30. Abstencions, 23. Queda rebutjat el primer paragraf de 
l'esmena que acabam de sotmetre a votació i passam a vo
tar el segon. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda també rebutjat el se
gon paragraf de l'esmena que acabam de sotmetre a votació 
i passam a votar l'article núm. 15. 

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

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

Srs i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Gracies. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 28. Queda aprovat l'article 15 que 
acabam de sotmetre vota ció. 

Als articles 16 i 17 no hi ha es menes mantengudes; 
procedeix, ido, sotmetre'ls directament a votació, que sera 
conjunta si no s'hi oposa cap Portaveu. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor deIs articles 16 i 
17, es valen posar drets? 

Vots en coma? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 

A l'article 18 hi ha mantengudes les esmenes 1890 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA i 2143 del Grup Parla
mentari PSM-EEM. Per defensar la primera, té la paraula 
per pan del Grup Parlamentari SOCIALISTA el Diputat 
Sr ]osep Alfonso. 
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EL SR ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Sí, Sr President. 

Sres Consellers, tornam a ser a un increment del 100% 
d'aquest pressupost. Pareix que l'actualització del Govern 
va a aquestes xifres, el 100%, i en aquest cas es tracta de 
contractació directa d'inversions. Teníem aprovat que el 
Govern podria fer contractacions directes d'inversions per 
25 milions de pessetes; la contractació directa significa que 
no s'ha s'ha d'anar a un concurs, que el Govern actua direc
tament mitjan¡;ant tres propostes o dues propostes, etc. En 
aquest moment ens pro posen que es passi al mmm possi
ble dins el conjunt de l'Estat, que són 50 milions de pesse
tes per contractació directa. La nostra esmena és tornar a 
deixar aquesta contractació en 25 milions de pessetes. 

Quin significat té, aixo? Senzillament i no cree que hi 
Mgim de donar més voltes, que el Govern tendnl molta 
més llibertat per actuar, per poder invertir, etc., i ara he de
duYt la intenció del Govern. Resulta que al debat de Ponen
cia i Comissió s'aprova una esmena del Grup MIXT, a la 
qual varem donar suport, que reduü aquestes contracta
cions directes de 50 a 30 milions de pessetes i ara el text del 
Projecte és de 30 milions de pessetes i cree que l'important, 
a part del 25 al 50 i de quina era la intenció del Oovern, 
precisament és aquí. En aquest debat de Ponencia i Comis
sió, qualsevol cosa que ha dit el Orup MIXT - un Diputat 
d'aquesta Cambra -, qualsevol es mena que ha 'dut el Grup 
MIXT - un Diputat d'aquesta Cambra -, primer, no s'ha ar
ribat a cap tipus de possible transacció. En aquest cas és tí
pie, 30 milions-25 milions, se n'hagues pogut parlar, s'ha
gués pogut arribar a una transacció i el Govern, com un xo
tet de cordeta, ha passat pel que deia el Diputat del Grup 
MIXT. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

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

El que realment volia el Govern era dur-ho a 50 mi
!ions de pessetes, que era com abans. Ara bé, la veritat és 
que aquesta esmena se'ns ha esquitllat, volíem els 50, es va 
votar, el Grup Parlamentari la va acceptar i aleshores, amb 
la rapidesa arnb que es fa el pass a Ponencia i Comissió ha 
quedat d'aquesta manera. La voluntat del Govern és que 
quedi en 50, hem d'acceptar la situació tal com éso 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Ricci, per part del Grup 
MIXT. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

M'alegra veure que de tant en tant i no die desgracia
dament, sinó sortosament, el Grup PSOE i el Grup MIXT 
tenim la mateixa intenció, és agradable comprovar-ho i de 
passada també és trist comprovar que ni així no en tenen 
prou. El tema, senzillament, és bloquejar el que sigui o di
gui un altre. El Grup MIXT fa senzillament alIo que creu 
que ha de fer d'acord amb la seva idea política i social; di
gui el que digui el PSOE, jo no em sent enemic del que pu
gui dir el Sr Miquel Pascual en representació del seu Grup, 
al contrari, el que em sent és diferent. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, el Sr Alfonso té la paraula. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, seré rapidíssim, només hi ha dos temes aquí: Al 
Partit SOCIALISTA no li cauen els anelIs quan ha de votar 
una esmena del Sr Representant del Grup MIXT, aquesta 
la varem aprovar per unanimitat, no ens varen caure els 
anells, i referent al Govern, senyors del Govern, m'ha dei
xat fred, gelat, quan diu que la intenció del Govern són els 
50 milions. Per que aproven aquesta esmena, dones? Per 
que no duen un vot particular, quan se n'assabenten? Crec 
que qualsevol Diputat ho sapo 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat de l'esmena, passam a debatre la del 
Grup Parlamentari PSM-EEM assenyalada amb el núm. 
2143. Per defensar-Ia té la paraula, per part d'aquest Grup, 
el Diputat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. 

Ara sí que ja estic segur que pertoca que aquesta s'a
provi i aixo el Sr Conseller ha entendnl perfectament. No
saltres proposam un afegitó al final, en aquest paragraf 
18.3, al final, darrera aquests 30 milions que el Sr Ricci va 
aconseguir col.locar. No obstant aixó, el que nosaltres pro
pugnavem per als projectes d'inversió el pressupost deis 
quals sigui entre 25 i50 rnilions, que s'haura de publicar al 
BOCAIB l'anunci que contempli els aspectes essencials de 
la seva contractació, és a dir, que no entra m en els 50 o els 
30, ja deiem entre 25 i 50, es veu que érem equanirnes, pero 
ens pareix que seria molt bo per als administrats - i més en 
una Comunitat Autonoma on l'economia de lliure mercat 
funciona tan bé i hi ha tants empreses - que hi hagués 
aquesta publicació al BOCAIB contemplant els aspectes 
essencials de la contractació. Creim que no faria cap mal, 
que faria bé i que no és una cosa excessivament costosa. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Serra. El que passa és que pareix que aixo queda 
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entre 25 i 3D, ara, eh? 1 per 5 milions ... 

ELSRSERRAIBUSQUE~: 

Sí; gracies, Sr President. 

El tema de la publicació, si es col.1ocas fins als 30, va 
bé; vull dir que no hi Ila cap problema en (1Jnció del que 
s'ha aprovat abans, pero érem ben conscientS de la proble
miHica i ja col.locarem entre 25 ¡50. 

EL SR PRESIDENT: 

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

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

Damunt l'argumentaci6, si m'ho permet el President, i 
aleshores, insistint en el que he dit abans,que la volunlat 
del Govern era 50, perque era així i la voluntat del Govern 
és mantenir el text, perque realment jo entenc que si voste 
lIegeix bé I'article, no perque hi hagi un sistema de contrac
taci6 especial deixara de continuar en vigor Lot alió que 
afecta les contractacions dela Comunitat Autónoma. De ta
tes maneres, no som partidaris d'afegir "sobre la marcha", 
com diuen els forasters, perquc aixo pot desvirtuar el text, 
així que nosaltres demanarem que no s:1Wrovi la seva esme
na. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat de les dues esmenes, passarem a votar 
en primer 1I0c la 1890 del Grup Parlamentari SOCIALIS-
TA . 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada I'esmena 
que acaba m de sotmetre a votaci6 i passam a votar l'esme
na 2143 del Grup Parlamentari PSM-EEM. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada també l'es
mena que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
l'artic\e 18 tal com ve al Dictamen de Comissió. 

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

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 5. Abstencions, 23. Queda aprovat l'article 18 que aca
bam de sotmetre a votació. 

A les Disposicions Addicionals la., 2a., 3a., 4a. i 5a. no 
hi ha esmenes mantengudes. Sí. Té la paraula el Portaveu 
del Grup SOCIALISTA, Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sí, Sr President. 

A la Disposició Addiciona14a. parla d'una atribuci6 de 
transferencies als Consells Insulai·s. Cree que seria molt 
més conecte, d'acord amb la Llei de Consells Insulars, que 
digués atribuci6 de competencies als Consells Insulars. 

(Pausa) 

-
EL SR PRESlDENT: 

Em pareix que el sentit de I'escrit va per aquesta Hnia. 
El Sr Conseller té la paraula. 

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

Es un error mecanografíe, d'acord. 

EL SR PRESIDENT: 

Ido que es rectlfiqui el text. Queda constancia d~ la 
rectificació de la paraula transferencies per la paraula com
petcncies. 

Procedeix, id6, sotmetre a votaci6 les Disposicions Ad
dicionals que no ten en es menes mantengudes. Si no hi ha 
inconvenient per part deIs Srs Portaveus, ho faríem conjun
tament. 

Sres i rs Piputats que voLin a favor de la Disposici6 
Addicional la., DisposiciÓ AddicionaI2a., Disposició Addi
ciona! 3a., Di posiciÓ Addicional 4a., Disposici6 Addicio
nal 5a., es volen po ar d reLS? . 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovades per unanimitat de la Cambra. 

A la Disposició Addicional 6a. hi ha mantengudes les 
esmenes 1785 del Grup Parlamentari CDS i 1891 del Grup 
Parlamcntari SOCIALISTA. Per defensar la primera i per 
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part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el Portaveu 
Sr Franeesc Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Aquesta es mena pretén que I'Executiu reme ti al Parla
ment el seu Projecte de Pressupost abans de dia 15 d'octu
bre de l'any vinent, de l'any 90, en lloc de dia 30, com pre
tén el Projecte. Jo vull recordar que efectívament la Llei de 
Finances dóna com a lfmit de temps dia 30 d'octubre, pero 
també vull recordar a tots els presents, als Diputats, als in
formadors i a tots els qui varen haver de patir les sessions 
maratonianes entre els dies de Nadal i de cap d'Any de 
I'any passal per aprovar el pressupost a causa que es va pre
sentar en la dala Ifmit de 30 d'oclubre, que la con[usió, Ics 
dificulla LS de la lramilaci6 prcssupOSlaria que requereixen 
debal de LOtalital dcrival de la possible presen lació d'esme
nes a la totalitat del pressupost, més les compareixences 
pressu postaries i els treballs en Ponencia i en Comissió, 
que normalment són complicats, dificulten que dia 31 
de desembre tenguem el pressupost aprovat com mana la 
LIei. 

Enguany, en canvi, podem estar relativament satisfets 
que previsiblement la tramitació pressupostaria acabara 
abans de les restes i 4uc haurem pogut desenvolupar la tra
mitació pressupostaria amb una certa normt\lÍtat. Cree que 
la pretensió de I'Executiu que rany que ve torrtam anar a 
correcuita i amb dificultats de calendari per aprovar el 
pressupost no és justificada i que en vista de l'experiencia 
comparaliva de I any rassal i d'enguany pel que fa a la lra
mitació i p cialmcI1l en atellció a aquells Diputals que 
han de venir de fora, de les Illcs Menors. i que a més l~uCn 

dificultat de despla~amenl, e lc., cree que seria convenicnl 
una reOexió dirigida a l'Executiu dirigida al Conscller d'E
conomia i Hísenda per part de tots el Grups Parlamentaris 
perque aquesta esmena fos aprovada. 

Jo cree que és dins l'esperit de tots els Parlamentaris, 
inclosos els deis Grups de la majoria, que aixo s'aprovi. Per 
tant, jo eonvid el Conseller d'Economia i Hisenda a una re
flexió i a una reconsideració perque aquesta esmena sigui 
aprovada. 

Gracies, Sr Presidcnt. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 1891 i per part del Grup Parla
menlari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr PresidenL 

L'esmena és exaetament igual i els arguments són exae
tament els mateixos. Si anam a correeuita precisament per 
poder aprovar els pressuposts abans de día 30 de desembre, 
ens pareix que retardar 15 dies la seva presentaeió suposanl 
com a mínim retardar 15 dies més la seya aprovació. Se-

nyors del Govern, vostes sabran que fan, pero quan l'any 
passat varem acordar amb bona voluntat que es presenta
rien abans de dia 15 d'oetubre era preeisament per poder 
debatre els pressuposts en aquestes dades, no per debatre'ls 
a principis de gener, pero en aquests moments és una vo
luntat política del Govern tenír el conjunt del Parlament 
fent feina durant tot Nadal i ens pareix molt bé, per no te
nir pressupost dia 1 de gener. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d'Economia í Hisenda. 

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

Gnkies, Sr President. 

Amb independencia de les argumentacions de forma jo 
cree que hi ha un problema de fons, o sigui que pareix que 
hi ha una amena<;a velada per part del Diputat que si aixo 
es presenta o s'aprova día 30 d'octubre. no es podnl apro
var. Ho he entes així i si no ho he entes bé rectífic el que he 
dit. 

Durant dos anys el Govern va anar presentant els pres
suposts abans de día 30 d'octubre, d'acord amb el que mar
ca la Llei de Finances. El premi d'aquesta presentació d'a
questa llei ímportant, d'una llei que realment el Parlament, 
la Mesa, el President té amplies facultats per distribuir el 
nostre temps, ha estat 15 dies abans. Jo vull que mirin la 
Llei de Finances. El Parlament Base té fins día 15 de no
vembre per lliurar el pressupost i s'aprova abans de final 
d'any; els catalans no tenen data, s'entén que s'ha de pre
sentar abans de día 31. Jo cree que les raons de les fes tes de 
Nadal són importants i podem tenir un compromís moral 
de presentar-lo dia 15, pero per exemp Le enguany, que dia 
15 era festa, o pel que sigui no ens podem arriscar que per
que el presentem un día o dos després aleshores hi hagi ar
guments suficients perque s'aprovi després del gener. 

Si vostes miren les lleis de finances de totes les Comu
nitats no tenim perque penalitzar una vegacta més aquesta 
Comunitat posant-li una carrega administra tiva superior a 
les altres. Farem el possíble per presenrar els pressuposts 
abans, si no ho hem fet enguany és voluntat nastra lornar
ha afer l'any que ve, pero creim que així, a les bones. No 
em pareix bé que hagin de penalitzar el Conseller d'Econo
mia i Hisenda, que venguin d'aquí a demá. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

El Sr Quetglas té la paraula. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Sr Conseller, voste que en aquest Parlament i des d'a
questa tribuna ha defensat tan tes vegades el fet diferencial 

.. 
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de la insularitat d'aquesta Comunitat Autónoma, les difi
cultats que tenim en materia de transports, les dificultats 
que tenen els Díputats del Grup que dóna suport a aquest 
Govern, a pan deIs altres, naturalment, em pareix mentida 
que llavors estableixi elements de comparació amb altres 
Comunitats Autónomes sense tenir en compte aquest fet 
diferencial que ve agreujat per les dificultats de trobar pas
satge, fins i tot de la ruptura d'un període reconegudament 
vacacional, etc., etc., per als Diputats d'aquesta Cambra en 
nom de la comoditat - ho acaba de dir voste - del Conseller 
d'Economia i Hisenda. Em pareix injust. 

Gnkies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

El nostre Grup, Sr Conseller, té molt bona voluntat i 
el vol creure quan diu que tenen la íntenció política de pre
sentar-lo. El 88 va dir el mateix i no el presentaren, pero 
continuam volent creure'l; l'any passat es va posar l'esme
na, es va acceptar i es va aprovar perque l'any anterior hi 
havia hagut la voluntat política, pero la realització va ser 
dia 30 d'octubre i el problema no és exactament si són 15 
dies més o manco. En la discussió del presupo*,.d'enguany 
els Grups Parlamentaris no han volgut retardar mínima
ment la tramitació i a posta no hi ha cap amena<;a; a Po
nencia varem tardar dos dies i mig, en Comissió un dia i 
mig i ens trobam tres dies abans de Nadal. 

Senzilament, a vos te li interessa, al Govem 1i interessa 
tenir els pressuposts abans de dia 1 de gener? Dones els 
presentí quan trobi, abans de dia 15 d'octubre, el període 
parlamentari, la tramitació és aquesta. No 1i interessa? No 
esperi, Sr Conseller, que el Parlament es reuneixi 72 hores 
cada dia, perque no existeixen, per tal que voste tengui el 
pressupost dia Ir. de gener. 

Si hi ha bona voluntat, tots coLlaborarem amb bona 
voluntat; si hi ha mala voluntat, el tnlmit parlamentari con
tinuarA el trAmit parlamentari normal, no anant a correcui
ta, precisament per no interferir la feina del Govern. No 
existeix cap raó per la qual vos tes no puguin complir com 
enguany. Vos tes ho volen així? La responsabilitat és seva. 

' . 

EL SR PRESIDENT: 

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

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

Perdó, Sr President. 

(Pausa) 

No sé sí en aquest moment podríem proposar una 
transacció; que fos día 19, per exemple, és que enguany te
nim una setmana, la del dia 15, en la qual hi ha unes restes 

que poden dificultar la presentació deIs pressuposts i per
dre una setmana. Aleshores si valen acceptar una transac
ció que en lloc de dia 15 fas dia 19, crec que l'esperit de 
Nadal que impera, aleshores podria ser interesant perque, 
Sr President, no sé si aixó és correcte, li prec que voste ... 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Conseller, jo crec que impera el temps de Nadal; 
l'esperit de Nadal, ja no estic tan conven~ut que imperi, pe
ro és igual, (Rialles). Aleshores, si va bé, jo proposaria als 
Srs Portaveus si accepten la transacció que on vos tes posen 
dia 15 digui dia 19, ja que tampoc no és un esfor~ molt 
gros, no? 

Té la paraula el Diputat Sr Rícci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

Jo en principi vull dir que no hi tenc inconvenient, si 
bé vull recordar que per falta de quorum vam perdre una 
setmana. Per falta de quorum d'alguns políties que no es 
van presentar a les reunions que hav[em de fer. 

GrAcies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Aleshores, Srs Portaveus, accepten la transacció pro
posada? Sí, Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Nosaltres acceptam la transacció, pero hem de contes
tar una cosa al Sr Ricci: No era un falta de quorum, era 
una posició política enfront a una decisió d'un organ no 
competent, punt. Era aixo, no era cap falta de quórum. 

EL SR PRESIDENT: 

No, Sr Ricci: no, perque debatem el pressupost, no de
batem el quorum. A més, el President va inervenir i va re
soldre aquest problema amb bona voluntat que jo agraesc a 
tots els grups políties i facem bona l'apel.1ació del Conse
ller perque hi hagi l'esperit de Nadal i no comen~m a fer
nos. Per tant, acceptam la transaccional? 

Aleshores, si s'ha acabat el debat i pareix que sí, pas
sem a votar les dues esmenes que són la mateixa, canviant 
dia 15 per dia 19 on ho diu l'esmena, no? El text sera subs
tituH per "El Govern de la Comunitat Autonoma presenta
ra els pressuposts per a l'any 1991 al Parlament de les Illes 
Balears abans del dia 19 d'octubre del 1990". Es abans de 
dia 19 o de dia 20, Sr Conseller? 

Abans de dia 20, s6n cinc dies.S'accepta que es votÍ 
aquest text? 
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Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? Moltes gracies. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 57. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 1. Queda aprovada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació, que substituira la Disposició 
Addicional 6a. 

A la Disposició Addieional 7a. hi ha una esmena del 
Grup Parlamentari CDS, la 1786, i les 1892, 1893, 1894 i 
1895 del Grup Parlamentari SOCIALISTA Per defensar 
l'esmena del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el Por
taveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Aquesta esmena ve en relació amb algunes qüestions 
ja debatudes anteriorment, quan hem parlat de les retribu
cions deis alts carrees al servei de l' Administració de la Co
munitat Autónoma. La pretensió del text del Govern reco
llit pel Dictamen de la Comissió diu que les rClribucions 
deis alLs carrees al servei de l'Adminislració d~.la Comuni
tat Autónoma experimentaran el mateix increment que el 
percentual mitja que acreditaran els funcionaris del grup A 
Aixó és una relació entre la pujada d'un determinat grup de 
funcionaris i els als canees que nosaltres no hi trobam cap 
sentit, pensam que aixó ho regula millor, d'una manera 
contundent, tal com preteníem a les nOSlres esmenes que 
no s'han aprovat, peró en qualsevol cas no ens pareix lógic 
assimilar la pujada deis alts carrees a un determinat grup 
de funcionaris, sinó a les pujades que legalment pertoquin. 

Gracies. 

EL SR PRESlDENT: 

Per pan del Grup Parlamentari SOCIALISTA i per 
defensar les seves esmenes, té la paraula el Diputat Sr Al
fonso. 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sr,'"Sr President. 

N'hi ha una que és practicament igual a la que ha de
fensat el Grup Parlamentari CDS i si m'ho permet el Sr 
President les defensarem totes al mateix temps. A aquesta 
esmena, l'única cosa que hem d'afegir és la reflexió que ja 
hem aprovat un increment deis alts carrees en funció del 
percentatge d'increment deis funcionaris de l'Estat. En 
aquest moment, complementariament, s'aprova un incre
ment deis alts carrees. 

Alió que deia de falta de transparencia quan hem de
batut el primer increment, alló que deia que en aquesta Co
munilal sera molt difícil que qualcú sapiga el que cobra un 

Conseller, un Director General, un Secretari General Tec
nic, que no hi haura aquesta transparencia es reafirma cada 
vegada més. 

Respecte de la resta d'esmenes, el Govern ens proposa 
un increment del cost de Capítol 1 per aplicació de rela
cions de lloes de feina de 500 milions de pessetes, apartat B 
de la Disposieió Addicional 7a. L'any passat, per aquest 
mateix concepte, se'ns proposava una aplicació de 100 mi
lions de pessetes, total de l'increment, cinc vegades més 
que l'any passat. Llevat del Grup POPULAR - i en el mo
ment oportú hi entraré i encara agafaré un punt - ningú no 
ha explicat com s'aplicaran aquests 500 milions ni ha fet 
cap compte sobre aquests 500 milions. 

De moment, la nostra esmena proposa mantenir 
aquest 100 milions i, si és necessari, fer un increment de 
crédit si és necessari incrementar aquests 100 milions i die 
que ningú no ha donat cap explicació llevat del Grup PO
PULAR perque hi ha una esmena aprovada d'aquest Grup, 
a la qual el Grup SOCIALISTA té un vot particular, que 
explica un poc en que s'aplicaran aquests 500 milions. Si ho 
recorden, és aquella esmena de modificació de complement 
de destinació d'un caramull molt important de funcionaris 
que augmenten 4, 6, 8 punts de complement de destinació. 
Si no ha passat com a esmena per error via d'aquests incre
ments - no hi ha cap error, com demostrarem en el mo
ment oportú - no entenem aquest increment de 400 milions 
de pesseles a una partida que l'any passat no en va costar ni 
cent. 

Per altra part, a l'apartat C de la mateixa Addicional 
7a. es crea un fons de 70 milions de pessetes per atendre les 
substitucions. Es possible, demanam, que hagin augmentat 
tant aquest~s substitucions quan l'any passat varen ser ne
cessaris 25 milions? Altra vegada augmentam més del do
ble del que s'havia previst ['any passat; I'any passat 25 mi
lions, enguany 70 milions de pessetes i també tenim una al
tra esmena, aquesta Addiciona[ 7a. és totalment impresen
table al noslre parer, on es crea un complement de produc
tivitat - es crea o es diu que es pagara en virtut de la Llei de 
la Funció Pública - que no podra superar el 10% del cost 
total de personal de cada programa de des pesa. 

Jo voldria que fessin una reflexió sobre la llibertat que 
posam en mans del Govern respecte del Capítol 1. Per que? 
Perque si agafam qualsevol tipus de programa i aplicam ai
xó que intenta la Comunitat Autónoma veurem que té una 
llibertat molt superior als 500 milions de pessetes. 

Senyors del Govern, ens agradaría que amb aquestes 
addicionals, amb aquest posar dins una secció que ningú no 
controla o que només controla una Conselleria i sense cap 
tipus d'explicació al Parlament ni en Ponencia ni en Comis
sió i de moment ni en Pie, és tengués molla cura per utilit
zar o almanco per preveure aquests fons públies. De 100 a 
500 milions, de 25 a 70 milions, un increment de produtivi
tal realment moll important del JO% i que els alts carrees 
tenguin un primer increment corrt els funcionaris de l'Estat 
i un segon increment percenlualment com el que incremen
ta el grup A, ens pareix que no té una prescntació adequa
da, aquesta Addicional 7a, i per tant demanam que s'apro-
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vin les esmenes i que es tengui moltíssima més cura quant a 
les previsions pressupostaries d'aquest capítol. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(A1exandre Forcades i Juan): 

Gracies, Sr President. 

Contestant conjuntament a la 1786 i a la 1893. real
ment apuntam a la transparencia, perque si haguéssim op
tat per l'equiparació deIs alts carrees al sistema de remune
ració del Govern Central realment I'única transparencia 
que hi pot haver és quan el Grup Parlamentari de I'Oposi
ció, qualsevol Grup Parlamentari de I'Oposició demana 
quin és el sou del Director General de Carreteres, o del Di
rector General de Treball, o quin complement tenen, per
que realment jo els convid que mirin les informacions pres
supostaries, les informacions parlamentaries, i resulta difí
cil coneixer les retribucions deis alts carrees del Govern 
Central. 

Aleshores el problema és que per H o per BIes re tri
bucions deIs funcionaris s'acosten molt a les retribucions 
deIs alts carrees; que, a més, en aquests m&Ínents, per 
exemple, hi ha quasi quasi un 50% d'alts carrees que són 

" funcionaris. Si no adoptassim aquesta mesura, que unica
ment va destinada a mantenir la mateixa proporcionalitat, 
ens trobaríem que per poc que s'augmentin els funcionaris, 
135 d'ells guanyarien més que els alts carrees. Aquesta és 
una tecnica que s'empra i que ens pareix molt més transpa
rent que la seva proposta. 

Quant a la 1894, aixo és únicament per cobrir baixes 
per maternitat, baixes laborals per malaltia, alliberats sindi
cals, 70 milions; divideixin 70 pel cost de la persona i real
ment la informació meya és que tal vegada hem fet curt, és 
a dir, que dins una Comunitat com la nostra hi ha un deter
minat absentisme que en determinats mesos es pot dir que 
passa d'un 10%, computant la xifra a l'americana, és a dir, 
la suma de totes les causes, i l'única forma de cobrir-ho és 
amb aquesta mesura. Vostes pensin concretament la quan
titat d'alliberats sindicals que hi ha a causa de l'estructura 
sindical del Govern; aleshores ens pareix una xifra perfecta
ment controlable i, a més, la veritat és que és una partida 
que té un control irnmediat a través deis mateixos Sindicats. 

Al final, com a rematada, tal vegada per desconeix
ment del que és una remuneració estimulant, s'accepta a 
tot arre u que perque una remuneració complementaria de 
productivitat o de merits sigui estimulant almanco ha de 
ser un 25% de la retribució total. Creim que posar com a 
complement de productivitat un 10%, amb els controls que 
estableix la Llei de Funció Pública sobre la productivitat, 
ens pareix una mesura, díriem, feta amb molta cura. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Jo no sé si el Conseller ha volgut fer un embolic, pero 
relament, comen~ pel final, voste no parla d'un increment 
de productivitat individual d'un 10%, el que diu aquest 
apartat és un increment de producÜvitat que no podra ac
cedir del 10% sobre els costos totals de personal de cada 
programa. Aquesta productivitat la podra col.locar així 
com vulgui, el que diu aquest article és que la podra coLlo
car així com vulgui, només que al programa X, el que sigui; 
no podra accedir de 30 milions, 40 milions, 25 milions, 100 
milions, pero que la quantitat global la podra donar com 
vulgui, primer tema. 

Segon tema: La transparencia referent al sou no és 
molt alta_en aquesta Comunitat Autonoma, quant al que 
cobren. Sobretot quan comen~m a anar a segons nivells, 
Directors Generals, etc., hem d'anar a tres o quatre pressu
posts, comen~r a aplicar percentatges i comen~r a aplicar 
aquests articles que ningú no ha sabut mai quan ascendei
xen i li vull donar exemples: La dotació per al President 
són 7.796.000 pts, dotació. Quant cobra el President, d'a
quí? Sabem que són 6.600.000 perque és al pressupost; el 
Vice-president no és ver que cobri 6.107.000 pts, aixo no és 
ver, aixó és la dotació, quan deim a la laula de plantilles ~l 
que cobren o la dotació no vol dir el sou del Vice-presi
dent, si volem saber que cobra hem d'anar a l'any passat o a 
l'any passat l'altre i fer percentatges. Per tant, no és clar i 
ens pareix poc seriós que dins la mateixa Llei de Pressupos
ts hi hagi dos augments. 

Per altra part, sabem el que són les baixes i els allibe
rats sindicals i les substitucions, pero també sabem que 
l'any passat varen preveure 25 milions de pessetes i que en
guany n'han previst 70 i encara diuen que és poc. O l'absen
tisme, que té necessitat de substitució, que no és tot ni de 
molt, ni de molt, dins la Comunitat Autónoma és una mi
noria l'absentisme que té necessitat de substitució, és una 
minoria, més que els Delegats Sindicals pugin d'un any a 
l'altre quasi 50 milions de pessetes ems apreix realment ex
cessiu. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam aquestes esmenes a votació. Si 
els pareix bé, votaríem conjuntament la 1786 del CDS i la 
1893 del Grup Paralamentari SOCIALISTA que pareix que 
coincideixen, i les altres tres per separat o podem votar les 
cinc juntes, com vostes diguin. 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Nosallres no tenim cap inconvenient que es votin jun-
tes. 

EL SR PRESIDENT: 

Molles gracies, Sr Alfonso, per l'estalvi de temps. Sí, 
Sr Serra. 
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EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. 

Ero sap greu, pero les 1892 i 1895 demanaríem que es 
votin separades. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr Serra. A mí també em sap greu, pero ho fa
rem com voste vol. La 1894 i la 1895? La 1892 i la 1895. 

Passam, ido, a votació les esmenes 1786 del Grup Par
lamentari CDS i 1893 i 1894 del Grup Parlamentan SO
CIALISTA. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les es me
nes que acabam de sotmetre a votació i passam a votar les 
esmenes 1892 i 1895 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

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

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en con
tra, 30. Abstencions, 5. Queden rebutjades les es menes que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar la Disposi
ció Addicional 7a. tal com ve al Dictamen de Comissió. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 28. Abstencions, cap. Queda aprovada la Disposició 
Addicional 7a. que acabam de sotmetre a votació. 

A les Disposicions Addicionals 8a. i 9a. no hi ha esme
nes mantengudes i també passarfem a votar-les conjunta
ment si no hi ha inconvenient per part del Srs Portaveus. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de les Disposi
cions Addícionals 8a. i 9a., es volen posar drets, per favor? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovades per unanimitat de la Cambra. 

A la Disposició Addicional lOa. hi ha mantengudes les 
esmenes 1787 del Grup Parlamentan CDS i 1896 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. Per defensar la primera i per 
part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el Portaveu 
Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Vet aquí una vega da més una pretensió del Govern 
d'anar enrera fins i tat en relació amb la Llei de Finances 
de la Comunitat Autónoma i el tema no és una qüestió ba
nal. La pretensió del Govern és retardar els informes d'au
ditoria preceptius en tant són el control de legalitat i també 
el control d'eficacia que s'efectua en les empreses públi
ques de la Comunitat Autónoma; pretén retardar la redac
ció i la publícacíó d'aquests informes fins dia 30 de setem
breo 

Aixo, al marge de contravenir la legalitat amb un argu
ment que no vull trepitjar al Sr Alfonso, perque va ser el 
defensor i ja ho exposara en tota la seva dimensió, entre al
tres coses provoca una disfunció molt important i és que és 
impossible disposar deis informes d'auditoria quan la docu
mentació requerida per la Llei de Finances per a la presen
tació deIs plans i programes d'actuació, així com de les pre
visions d'ingressos, despeses de les empreses públiques que 
necessariament i també per Llei de Finances s'han d'incor
porar al pressupost com a documentació imprescindible 
per a l'aprovació del pressupost consolidat de la Comunítat 
Autónoma no es trobaran a dísposició de l'Executiu ni per 
descomptat del Parlament a !'hora de procedir a l'aprova
ció oportuna del pressupost d'aquestes empreses, la qual 
cosa és una greu disfunció, sense cap dubte. 

Gracies, Sr Presidenl. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Com deia el Sr Quetglas, en Ponencia i Comissió va
rem intentar fer una reflexi6 als membres del Govern sobre 
la presumpta il.legalitat d'aquesta pretensió del Govern 
d'allargar el termini de presentació d'auditoríes fins día 31 
d'agost i després 30 de setembre. 

En que basam aix6? Senzillament que el Govern havia 
de tenir en compte que la modificació de la Llei d'Anóni
mes motivada per la directiva europea dóna tres mesos de 
termini a les empreses públiques, fins dia 31 de man;, per 
efectuar els balan'Sos i comptes anuals i també afegeix que 
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els auditors tendran un mínim d'un mes per realitzar el seu 
informe d'auditoria en aqueUes empreses que sigui oblíga
tori. Pero és més: no ha quedat modificada en absolut la le
gislació que obliga tates les empreses a presentar els seus 
balan~os durant el primer semestre, en aquests moments ja 
auditats a partir de l'any 1990 davant les declaracions nor
mals del Ministeri d'Hisenda a tenir els llibres i els comptes 
acabats, auditats i presentats als socis abans de dia 30 de 
juny de cada any. 

Ens demanam com és possible que el Govern proposi 
una modifica ció tan substancial, que indirectament vulnera 
la Llei de Societats An('mimes actual, nascuda d'una apro
vació pel Parlament d'una directiva europea que diu que 
els informes d'auditoria de les empreses públiques hauran 
d 'estar lIests abans de dia 30 de senlembre, quan els balan
c;os s'han d'haver presentat abans de dia 30 de juny, quan -
s'han d'haver elaborat abans de dia 31 de man;, quan els 
auditors tenen un termini d'un mes, quan els administra
dors - si hi ha problemes comptables respecte de l'informe 
d'auditoria - hauran d'adequar els comptes precisament al 
que diguin els auditors . Com quedam? Quan adequaran 
aquests comptes, si hi ha problemes? Quan presentaran els 
balan~s als socis, que són vostes, o a al tres socis, si no te
nen majoria absoluta? 

Senyors del Govern, la verítat és que jo no .~0 puc en
tendre, no ho puc entendre. Les empreses públiques són 
subjectes al Dret Mercantil normal, perque són subjectes al 
Dret Privat. Per tant, les empreses públiques de la Comuni
tat Autonoma són subjectes a la legislació de les Societats 
Anonimes, al Codi de Comen; i vostes, vía una modificació 
d'una Llei de Finances, no ten en en compte la nova Llei de 
Societats Anúnimes, ni la Llei d'Auditories obligatories en 
valen fer cas omís. No és de rebut que les empreses públí
ques tenguin un tracte comptable diferent al de les empre
ses normals privades i no tan soIs no és de rebut, sinó que 
és il.le gal. 

Eb SR PRESIDENT: 

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

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

En primer lloc, en relació amb els arguments que fan 
referencia, una vega da més, al Govem, etc., etc., aquesta és 
una proposta operativa que ve de la mateixa intervenció, 
precisament per acomodar les feines d'una plantilla escassa 
als períodes de l'any més adequats i per tenir un abarati
ment de cost de les auditories externes. 

Quant a la legalitat, Sr Alfonso, jo lí dic rotundament 
que la Llei de Societats Anúnimes i la Llei d'Auditories no 
van contra aquesta disposició i si no, llegeixi la Disposició 
Final Primera de la Llei de Societats Anonimes i l'article 
110, concordat amb aquesta, de la Llei d'Auditories. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat... Sí, Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí. Sr ConseIler, he Ilegit l'article llO.A de la Llei d' A
nónimes i la Disposició Final de la Llei d'Auditories al re
vés de com ha dit. Vol que les llegim? Les podem llegir. Es 
deu referir a la Disposició Addicional Tercera de la Llei 
d'Auditories, qua n diu que no sera d'aplicació activitats de 
revisió i verificació de documents comptables de l'Adminis
tració Pública. Tomarem a llegir la Llei d'Auditories, per
que si s'ha equivocat amb els números de la d'Anonimes es 
devía haver equivocat amb aquesto Disposició Final Prime
ra, parlam d'institucions públiques i voste mateix ha dit que 
les empreses públiques, ho varen dir aquí, eren molt poc 
institucions públiques, pero jo ji vull recordar, no ja aques
ta llei, sinó que la llei que regula la participació de I'Estat 
en l'activitat economica diu clarament "les societats estatals 
es regiran per.les normes de Dret Mercantil, Civil o Labo
ral, llevat de les materies en que sigui d'aplicació la present 
lIei". 

Sr Conseller, les empreses públiques es regeixen pel 
Dret Privat, no són entitats que es regeixin pel Dret Públic, 
són dins l'activitat privada i el mínim que es pot demanar 
és que aquestes empreses públiques es trobin en la situació 
normal de tota empresa privada i que compleixin les obli
gacions d'aquestes empreses privades. No poden tenir 
avantatges quant afer auditories ni poden tenir el desavan
tatge de no presentar els seus balan¡¡os en el moment que 
es requereix per lIei. Quan haura fet els seus balan~os, ja 
dira si els auditors l'han de presentar día 30 de setembre. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació les es
menes 1787 i 1896, que van en el ma teix sen tit, una del 
Grup Parlamentari CDS i l'altra del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA 

Sres i Srs Dipuats que votin a favor de les esmenes, es 
valen posar drets? Molts gracies. 

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

Abs lencions? 

Resultat de la Votació: VOlS a favor, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació i passam a votar la 
Dísposició Addicional lOa. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: VOIS a favor, 30. Vots en COIl-

..., 
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1ra, 29. Abstencions, cap. Queda aprovada la Disposició 
Addicional lOa. 

Passam a debatre les esmenes 1788 i 1789 del Grup 
Parlamentari CDS, 1897 del Grup Parlamentarí SOCIA
LISTA i 2145 del Grup Parlamentari PSM-EEM, que pro
pugnen la creació de noves Disposicions Addicionals. Són 
dues distintes. Volen fer dos debats? Té la paraula el Sr 
Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

L'esmena 1789 decau perque anava en consonancia 
amb una esmena de l'articulat; pe r tant, queda retirada. 

La 1788 és una esmena elassica del nostre Grup i parla 
de l'extinció del servei de personalitat jurídica propia per a 
la millora de la vivenda rural. Una vegada més no entenem 
la supervivencia d'aquest servei existint un Institut Balear 
de la Vivenda i, per tant, simplement preconitzam la seva 
desaparició i l'adscripció de les seves funcions, deis seus 
funcionaris i del seu pressupost a l'Institut Balear de la Vi
venda, perque el Govern encara no ens ha pogut donar una 
explicació raonable del perque les vivendes rurals són dis
tintes de la resta de vivendes de la poblacíó. 

G racies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 1897 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

No és que després d'aquest llarg debat d'articulat ten
guem moltes ganes de fer un favor al Govern, pero aquesta 
esmena és per fer-li un favor, la veritat és aquesta. Oferim 
al Govern l'oportunitat de llevar un artiele, 1'l.C de la Llei 
d'Entitats Autonomes i Empreses Públiques, que no s'ha
via d'haver aprovat mai, que limita l'activitat del Govern i 
que el Govern ja ha transgredit en una ocasió - demostrat i 
reconegut, encara que explicat - i que transgredira més ve
gades perque és impossible que s'hi adapti, aquell que obli
gaya al Govern a desfer-se de totes les participacions en 
empreses públiques del 20 al 50% o que no hi pogués pren
dre part, supos que ho record en. 

Ja han tengut un cas en el que el Govern ha hagut de 
firmar per damunt aixó, perque tenia un conveni que no sa
bem si era anterior o posterior, ja ha veurem, i ja l'ha 
transgredit, en una paraula. En vendran més, no es podn) 
adaptar, nosaltres els oferim l'oportunitat que racionalitzin 
aixó i no tenguin por, no tenguin gens de por, el represen
tant únic del Grup M IXT, que va ser l'autor material d'a
questa esmena, que va incorporar aquest paragraf a la Llei 
d'Entitats Autonomes i Empreses Públiques, no tenia in-
1enció de molestar el Govern de la Comunitat Autónoma, 
tenia intenció de posar entrebanes al Consell Insular. El 
que no sabia és que aquesta Llei d'Entitats Autonomes no 

era aplicable al Cansell Insular i resulta que l'ha aplicada a 
la Comunitat Autónoma. 

Nosaltres els donam l'oportunitat de racionalitzar 
aquest tema i no per aixó el representant únic del Grup 
MIXT votara en contra de les seves propostes, ja ti han vo
tat tot el que volia, ara es mirin dins el mirall i diguin: Aixo 
no ho podem complir, en aquests moment ens trobam en il. 
legalitat flagrant; per tant, deroguem-ho i almanco la Llei 
d'Entitats i Empreses Públiques sera un poquet - molt poc 
- manco dolenta. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2145 del Grup Parlamentari 
PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Molt senzillament proposam que els informes d'audi
toria que es fan per part de l'Executiu en aplicació de l'arti
ele 90 de la Llei de Finances formin part de la documenta
ció que amb el procediment que estableix l'anide 103 de la 
Llei de Finances s'envia a aquest Parlament. Pensam que 
ens estalviarem bastant de feina i prou problemes i creim 
que hauria de ser una cosa automatica i que, per tant, faci
litaria molt les feines a tots els Grups Parlamentaris. 

EL SR PRESIDENT: 

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

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

Sr President, per falta de rapidesa de reflexos no he 
contestat al Sr Alfonso. Si no li pareix bé que ho faci ara, li 
prec que m'avisi. 

La 1897 permet fer una reflexió important sobre 
aquest tema amb tota transparencia. La filosofia era la se
güent: A la nostra legislació hi ha havia un terme, empresa 
vinvulada, que jo personalment no entenia i aleshores a no
saltres realment ens interessava que quan participam en 
una empresa pública, si tenim la majoria, que ens afecta la 
legislació i si tenim la minoría ser com els altres i hi havia 
un concepte d'empresa vinculada que deia que quan la par
ticipació era superior a un 20%, era vinculada. Sí, aixó era 
important i voste a vega des tenia tata la raó qua n deia 
aquesta empresa és vinculada. 

Dins la discussió d'empreses públiques es va arribar a 
una transacció amb el Grup MIXT, que va explicar, va de
fensar i va dir: si vostes volen participar en una empresa, o 
ten en la majoria absoluta i comanden o no agafin més del 
20%, perque no pareix etic que amb un 2% els particulars 
manegin un 49% de cabdals públies o de béns públics. 
Aleshors a mi aquesta filosofia em pareix molt bé, en 
aquest mament aixo obliga el Govern a prendre determina
des decisions amb ISBA, amb lFEBAL, el Conseller de Co
mer~ i Indústria ha estat molt esplendid i ha dit "las cuen
tas de IFEBAL vendrán al Parlamento", magnífic, com més 
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coses venguin al Parlament, millar, els comptes d'IFEBAL 
podrien haver vengut quan era vinculada, ara vendran per
que vol el Conseller, perque aquest és l'esperit d'aquesta ... , 
i en aquest moment hi ha aquesta trangressió d'un 4% de 
l'empresa Giovani,que en aquell moment al Consell de Go
vern li va pareixer bé d'aprovar-ho amb el compromís -
amb dubtes, pero amb el compromís - que el 4% desaparei
xera en un termini breu. 

No creim que en aquest moment nosaltres deixem de 
complir la Llei d'Empreses Públiques i en relació amb les 
auditories, Sr Serra, no creim que siguin un instrument per 
venir al Parlament. Creim que les empreses públiques han 
de retre comptes; feim auditories, com a conseqüencia de 
les auditories es prenen mesures, s'acomiada gent, es remo
uen carrees, etc., etc., peró cree que si totes les auditories 
que es fan a les empreses públiques, que se'n fan moltes, 
han de venir al Parlament, aleshores arribarem a complicar 
moItíssim l'Administració. Vos tes han de tenir la seguretat 
que quan volem una dada sempre vendra emparada per una 
auditoria i que el que han de presentar són els comptes au
ditats de les cmpreses. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

La veritat és que jo creía que els feía un favor, la veri
tat és aquesta; si volen, retiram l'esmena, ero Ji vull dir un 
parell de coses. 

Em dóna la raó que IFEBAL era una empresa vincula
da. Han fet falta quatre anys perque aquí, en aquest Parla
ment, qualcú amb responsabilitat de Govern ho digués, 
perque resultava que IFEBAL no era res, era un cosa com 
un consorcio Han fet falta quatre anys perque vos te, qualcú 
del Govern digués que per concessió del Conseller - no és 
ver, Sr Conseller, no és per concessió del Conseller d'In
dústria, peró \lasté ho ha dit avui - IFEBAL era una empre
sa vinculada. Si ha haguessin dit fa cinc anys haguéssim po
gut tenir un debat molt més tranquil amb lFEBAL, si bé 
nosaltres no hi tenim massa problemes, l'únic que volem és 
claredat. 

Ha dit que fan coses amb ISBA. Per que fan coses amb 
ISBA? Per que aquesta disposició, l'article 2, els obliga a 
vendre participacions? A qui vendran les participacions? 
Voste sap tan bé com jo com s'ha configurat el capital d'IS
BA i qui té el conlrol polític d'ISBA. No [aran res amb IS
BA i voste ho sap cert i no és perque vagi malament, el te
ma no és aquest, és que fa molts d'anys que la Comunitat 
Autonoma té tot el control, tots els avals i tot, i ha lengut 
un petit increment de la seva participaci6 política, pero al 
Govern li convé que la J unta Rectora, el Consell d' Admi
nistració, etc., siguin bAsicament empresaris. 

Tenen pendent el tema de CORAL, ja veurem com 
acaba, i tenen pendent bAsica ment l'incompliment - voste 

quasi ho ha reconegut, jo no l'he entes bé, tal vegada no -
de Giovani, que el Consell de Govem va considerar que ha
vien de comprar el 24% i després ja es desprendien del 4, 
em pareix que ha ha dit així, no? 

Sr Conseller, aixó no ha podien fer. Nosaltres no es
tam conformes amb aquesta disposició, peró vostes, el Go
vern, no ho podien fer perque anaven contra una Ilei, senzi
llament; senzillament la llei que obliga el Govern i obliga 
tothom i no ha podien fer encara que tenguessin intenció 
de desprendre's després del 4%. En aquest moment el 
Grup SOCIALISTA els ha donat l'oportunitat de retirar 
un despropósit, un desproposit, i vostes, per por a no sé 
que, no ho volen retirar. 

Sr President, retiram l'esmena. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR RICCI r FEBRER: 

Gnkies, Sr President. 

Sois en relació amb el que ha explicat el Sr Josep Al
fonso, li voldria dir que aquest Parlamentari i Conseller del 
Consell de Menorca i 'les persones que l'ajuden únicament 
es dediquen a intentar amb la seva capacitat petita o gran 
ajudar a millorar tates les coses d'aquest Parlament i del 
Consell d'alla. En tot cas, els únics que es dediquen a posar 
entrebancs són els del Partit Socialista. 

Gracies, Sr President. 

EL SE PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. 

Sr Forcades, respecte del tema d'auditories em permeti 
una petita broma en aquesta hora: Que digui que vos tes no 
ha creuem oportú perque no valen que les auditories ven
guin aquí. li ha admet, li ho respect com vos te respecta que 
nosaltres demanen que els informes d'auditoria venguin, 
peró que digui que complicaria I'Administració, bono aixó 
tat lo més és fer fotocopies o tocar un batonet d'un ordina
dor per enviar els papers, és a dir, res de complicar l'Admi
nistraci6. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedirem a la votació. Considerant 
retirada l'esmena 1897 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA i també la 1789 del Grup Parlamentari CDS, passarem 
a votar la 1788 del Grup Parlamentari CDS que propugna 
la crea ció d'una nova disposici6 addicional. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
1788 del Grup Parlamentari CDS i passam a votar l'esmena 
2145 del Grup Parlamentari PSM-EEM. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. Abstencions, cap. Queda també rebutjada l'esmena 
2145 del PSM-EEM que acabam de votar. 

(Pausa) 

A la Disposició Addicional 11a., que és de nova crea
ció com a conseqüencia de l'aprovació deJ1esmena 1876 del 
Grup Parlamentari POPULAR, hi ha un vot particular del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA Per defensar-lo, té la 
paraula el Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. 

Nosaltres demanam la supressió d'aquesta nova Dispo
sició Adicional l1a. per la qual es creen dues entitats auto
no mes, una en materia d'aigües i una altra en materia de 
carreteres. Nosaltres demanam la supressió, en primer !loc 
perque creim que és un mecanisme inadequat, que s'hauria 
de fer amb lleis específiques per tractar amb més detall i 
amb més profunditat la creació d'aquestes entilats públi
ques i per una altra part, i en concret en relació amb l'enti
tat autonoma de caracter no administratiu en materia de 
carreteres, perque nosaltres, dins la Comissió Tecnica Inte
rinsular, tenim presentat un projecte per atribuir compe
tencies als ConseIls Insulars en materia de carreteres, parti
cularment en maleria d construcció i explotació, que va en 
un sentit radicalment contrari al que pro posa aquesta dis
posició creant aquesta entitat autonoma. 

Aquesta és una entitat autonoma i aquesta és una dis
posició, aquesta lletra B de la Disposició 11a., que carnina 
en sentit contrari de l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia, 
no va cap a la descentralització en una de les materíes llis
tades dins l'article 39, sinó que va cap a una nova centralit
zació de les Competencies de la Comunitat Autonoma amb 
les competencies en materia de carreteres, sobre les carre
teres de titularítat insular que ja tenen avui els Consells In
sulars. 

Per altra part, també vull dir que aixo és una materia 
que és dins el projecte que el mateix Govern ha enviat a 
aquest Parlament en materia de carreteres i que, per tant, 
aquesta qüestió de la ereació d'aquesta entitat és alla en 
uns termes no tan imperatius i que també ha esmenat el 
nostre Grup per aquest mateix motiu. 

Nosaltres esperam que s'acabi la tramitació de la Pro
posició de Llei d'atribució de eompetencies en materia 
d'Urbanisme, que va avan¡;ant últimamemt, per entrar en la 
Proposició en materia de carreteres que fa més d'un any 
que tenim presentada i que, en el moment oportú, els re
presentants el Govern a la Comissió Tecnica Interinsular i 
en particular el Conseller d'Obres Públiques ens van dir 
que presentarien un projecte desenvolupat d'aquesta idea 
de crear un organisme que carreteres que no hem vist maL 

Per tant, consideram que no s'ha donat aquesta condi
ció de poder estudiar amb detall aquesta idea, que en prin
cipi nosaltres veim en sentit contrari, cap a una descentra
lització als Consells Insulars, de manera que, a part deis 
problemes de tipus jurídic que hi pugui haver amb aquest 
tipus de definició que es dóna aquí a aquestes dues entitats 
antonomes, especialment la de carreteres, que diu que és 
de caracter no administratiu i que aquesta entitat de carac
ter no administratiu tindra totes les competencies de la Co
munitat Autonoma en materia de carreteres, pns ~ tot les 
administratives, perque ho diu el text que s'ha aprovat, no
saltres creim que aixo justifica sobradament un vot contrari 
a aquesta disposició. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller. Un moment, Sr Gonza
lez, perque hi ha altres Portaveus que demanenla paraula i 
si no són el Conseller continuarem el tom normal. 

Per part del Grup Parlamentri CDS, té la paraula el 
Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Sí; gracies, Sr President. 

Per assenyalar posieió en relació amb aquest vot parti
cular del Grup Parlamentari SOCIALISTA Nosaltres vo
tarem favorablement i, a més, voldríem insistir en aquesta 
darrera precisió que ha fet el Portaveu, perque realment la 
definició d'entilat autonoma de canlcter no administratiu 
no encaixa o almanco no encaixa com a figura jurídica amb 
la legislació vigent a la Comunitat Autonoma en relació 
amb organismes autonoms, empreses públiques i empreses 
vinculad es de la Comunitat. No sabem si es tracta d'un er
ror o simplement no sabem quina és aquesta nova figura 
jurídica que es crea aquí i, en segon !loc, també perque som 
contraris i a més és contrari a la literalitat de la mateixa 
Llei d'Empreses i Organismes Autonoms el fet que la crea
ció d'aquesta es faci per autorització legal en comptes de 
per una !leí específica adequada a la Llei mare d'Entitats i 
Organismes Autonoms, la desenvolupi, en determini les a
tribucions, les adscripcions de funcionaris, les seves fun-
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cions, les atribucions de capital, etc., etc., que és, en defini
tiva, no solament l'esperit de la Llei d'Entitats Autonomes, 
sinó la literalitat, peque vull recordar que el text de la llei 
elimina la possiblitat d'autoritzaci6. Es clar que una crea
ció d'una empresa pública a través d'aquest mecanisme és 
una creació per llei, pero vulnera essencialment la Hetra de 
la Llei d'Organismes Autonoms i Empreses públiques. 

Gnkies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la 
apraula el Portaveu Sr González i Ortea. 

EL SR GONZALEZ 1 ORTEA: 

Sí; gracias, Sr Presidente. 

Lo primero que tengo que decir sobre el planteamien
to que han hecho los dos Portavoces, el que presenta el vo
to popular y el Portavoz del CDS, en cuanto al plantea
miento de esta Disposición Adicional, es que recoge la le
tra y el espíritu de la ley de Entidades Autónomas, esto sin 
ninguna duda. Lamento no tenerla aquí y no poder leer li
teralmente el artículo en que nos basamos, per,o les puedo 
asegurar para su tranquilidad, insisto, que ~W literalment 
dentro de lo que permite la Ley de Empresas Públicas, la 
Ley de Entidades Autonomas i Empresas Públicas. 

En cuanto a la creación de las dos entidades autono
mas, una está aquí repetidamente pedida y yo diría que in
sistida por alguno de los Portavoces que ha hablado ante
riormente, que es la entidad autónoma que aquí otras veces 
ha recibido el nombre de Organismo de Cuenca. Sobre esto 
se ha hablado hasta la saciedad, se ha debatido hasta la sa
ciedad y efectivament no pretende tener otro alcance más 
que recoger la gestión en materia de aguas, unificarla y se 
le ha dado el carácter más adecuado para recoger las em
presas que ya funcionan en este sentido, como el IBASAN 
y otra que debe crearse para el tratamiento de los temas de 
aguas residuales. 

En cuanto a lo de entidad de carácter no administrati
vo en materia de carreteras, tengo que decir que también ya 
se ha hablado aqui otras veces de este tema y por parte de 
nuestro Grupo. Yo quisiera decir que su finalidad parece 
muy clara, está efectivamente recogida en el Proyecto de 
Ley sobre carreteras que el Gobierno remitió a la Cámara, 
una cosa similar, y que sus finalidades fundamentales son 
dos, una la gestión, la agilización de la gestión sobre todo 
del planeamiento y de la explotación de las carreteras y la 
segunda, la posibilidad de la concurrencia de distintas ad
ministraciones en una gestión integral de esas carreteras. 

Yo quiero decir que naturalmente la aprobación en es
te momento de esta Disposición Adicional no prejuzga en 
absoluto las futuras transferencias a los Consells Insulares, 
pero también quiero decir que en tanto esas competencias 
no se traspasan o bien no se discute sobre las condiciones 
de su traspaso, las condiciones mejores para su traspaso o 
en definitiva para la gestión integral de las carreteras, pare-

ce que lo lógico es que se arbitren los medios adecuados 
para gestionarlas. 

Tampoco se ocultará aquí a ningún Grupo la posibili
dad que hay de que intervengan otras Administraciones, 
como las municipales que tienen alguna red de carreteras, 
que parece lógico que tengan también una integración en 
el resto de la red, estoy hablando de una integración de ges
tión y de planeamiento, y no se les ocultará tampoco que 
aquí cabe perfectamente la Administración Central, que 
por un lado tiene ya competencias en materia de carreteras 
que no se traspasarán nunca a esta Comunidad porque son 
competencias yo diría que de ámbito internacional, compe
tencias en materia técnica, en materia de señalización, por 
ejemplo, etc., y que de alguna forma se pueden recoger a
quí, y otra vertiente muy importante de este posible oganis
mo en el que cabría esa Administración es que sería una 
forma de canalizar una posible ayuda financiera de la Ad
ministración Central a las redes de carreteras, a la infraes
tructura de carreteras de eSta Comunidad, ayuda financiera 
que no necesito decir que nos es o nos sería de primera ne
cesidad toua vez que este año, como sin duda recuerdan to
dos los Srs Diputados, se acaba la vigencia del Convenio de 
Carreteras, por lo menos su vigencia teórica, a mi juicio no 
práctica por cuanto ese convenio debe prolongarse econó
micamente hasta que se acaben las obras. 

Por consiguiente, digo, todo son ventajas en cuanto al 
planteamiento de este organismo de, carreteras, todo son 
ventajas y los posibles inconvenientes o lo que aquí se ha 
puesto como inconvenientes creo que son algo de futuro 
que en todo caso se podría tratar más adelante. 

Finalmente, para acabar, quiero también señalar que 
el carácter no administrativo que tiene el organismo de car
reteras deriva de un dictamen jurídico que se nos hizo di
ciendo que se consideraba más apropiada esta figura preci
samente para la colaboración entre Administraciones, 
puesto que si este organismo era de carácter administrativo 
era muchísimo más difícil que pudiera hacerse, como digo, 
una conjunción de Administraciones para el tratamiento de 
carreteras. 

Nada más. Gracias, Sr Presidente. 

EL SR PRESlDENT: 

.. 
Té la paraula el Diputat Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Sí; gnlcies, Sr President. 

Jo crec que la discussió sobre si la forma és adequada o 
no és més tea rica que una altra. Formalment s'ha cobert la 
Llei d'Empreses Públiques, pero jo crec que no el seu espe
rit, perque jo recoru perfectament que a la tramitaci6, gn)
cies a una esmena del nostre Grup es va suprimir la crea ció 
per autorització, pero en qualsevol cas no volia insistir en 
aixo perque ja és un debat taneat, si bé em pareix que aixo 
d'entitat autonoma de caracter no administratiu simple
ment és un error, perque aixc'J no s'ha tipificat dins la L1ei 
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d'Entitats Autónomes i Empreses Públiques i Vinculades. 
Per tant, jo crec que per via de correcció d'errors es podia 
acceptar que el text definitiu digués "entitat autónoma de 
cankter administratiu", perque "entitat autónoma de carac
ter no administratiu" no encaixa dins la tipificació que es fa 
a la Llei d'Entitats Autónomes i Empreses Públiques i ales
hores ens trobarem amb una figura jurídica que no sabrem 
on encaixar -la. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula, per part del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, el Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. 

En primer lloc, jo voldria deixar clar que el nostre no 
és un vot popular, és un vot particular. Ha dic perque sem
bla que aquí hi ha una confusió important. 

Per altra part, no hi ha dubte que aquestes dues enti
tats autónomes es creen per la porta falsa, no per la porta 
principal que mereixerien els dos temes, almanco per ser 
plantejats per part del Govern. Per aItra part. S'ha de veure 
com són d'autonomistes determinats Grups Parlamentaris i 
el Govern quan miren cap á una banda i éótn són de cen
tralistes quan miren cap a l'altra. Ara resulta que l'article 
'39 de l'Estatut en materia de carreteres significa crear una 
entitat pública de la Comunitat Autónoma que administra
ra les carreteres deis Consells Insulars i deIs Ajuntaments, 
aixó és una absoluta centralització de la qual nosaltres dis
crepam rotundament. Les afirmacions deIs qui creen aquest 
organisme, que hi haura una finan~ció fora de les al tres 
vies de financ;ació que hi hagi per part de I'Estat, són una 
fantasia jo diría erótica que mantenen permanentment els 
membres de la Conselleria d'Obres Públiques i els seus vol
tants. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí; per pan del Grup Parlamentari POPULAR, té la 
paraula el Portaveu Sr González i Ortea. 

EL SR GONZALEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. 

Vaya pasar por alto las cuetiones de tipo erótico, por
que me parece que no procede discutirlas aquí, ni es el mo
mento ni la ocasión, con mucho gusto las discutiré con el 
Sr Triay cuando quiera en otro sitio más adecuado, quizá 
en el descanso ... (Rial1es). 

En cuanto al planteamiento de la puerta falsa, Sr 
Triay, no entiendo por que la puerta falsa . A mí me hace 
mucha gracia este planteamiento porque en general es muy 

tradicional del pafs, es decir, se hacen leyes y luego no se 
tienen que cumplir. De manera que hay una ley, bay un ar
tículo perfectamente claro y lamento muchísimo no tener 
aquí el texto que permite que esto se haga así, que se creen 
entidades públicas mediante su inclusión en una ley y que 
después el Gobierno las desarrolle reglamentariamente, pe
ro resulta que eso es la puerta falsa porque lo que pasa - yo 
ya veo por donde van ustedes dos - es que aqui hay que tra
er las leyes, el Gobierno tiene que traer el Reglamento, en 
definitiva, no la ley, y venir aquí y discutirlo con ustedes. 

Perdone, pero se ha aprobado la Ley de Entidades Au
tónomas y Empresas Públicas y en su arlfculo no recuerdo 
el número viene autorizado esto y este Grupo ha hecho uso 
de ese artículo y de esa ley. Que a ustedes no les gusta? 
Conforme, pero no digan que es la puerta falsa ni que éste 
no es el camino, éste es un camino tan bueno como cual
quier otro y tratándose de carreteras parece lógico que se 
emplee. 

En relación al tema de no administrativo, lo siento, Sr 
Quetglas, lamento na tener aquí tampoco el dictamen jurf
dico, yo no he participado en la Comisión, creí que este te
ma ya estaba debatido y la verdad es que yo no lo tenia es
pecialmente preparado para discutirlo aquf y no tengo de
lante la ley de Entidades Autónomas ni tampoco el dicta
men jurídico, pero le puedo asegurar que precisamente en 
esa convivencia de Administraciones era mucho más fAcil 
emplear es ta fi gura y que la ley de Entidades Autónomas 
hace un aparLado en que las de carácter no administrativo 
perntiten esa posibilidad y esto, insisto que hay un cticla
men jurídico ante el que yo me rendl personalmente por
que confieso que en la redacción inicial era una entidad de 
carácter administrativo, pero sin embargo los juristas nos 
aconsejaron que Cuera de carácter no adrninistrativo. Por 
consiguiente no hay posibilidad de error, bueno, todo es 
susceptible de error, pero el no administrativo está puesto 
con cuenta y razón. 

Nada más. Gracias, Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació el Vot 
Particular Socialista per a l'acceptació de l'esmena 1876 el 
grup POPULAR. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. Abstencions, cap. Queda rebutjat el vot particular 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar la Dis
posició Addicional l1a. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda aprovada la Disposi
ció Addicional 11a. 

(Pausa) 

Passam a debatre l'esmena 1794 del Grup Parlamentri 
CDS, que crea una disposició derogatoria. Per defensar-la, 
té la paraula el Portaveu Sr Quetgias. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gnlcies, Sr President. 

Aquesta esmena, com moltes altres que es veuran al 
llarg d'aquest debat, pretén introduir elements de raciona
lització dins el que ja comenc;a a ser una legislació confusa i 
de vegades contradictoria quant a l'organilzació del Govern 
i de l' Administració de la Comunitat Autónoma. 

El Decret 65/84, pel qual es crea !'Institut Balear d'E
conomia. ha quedat absolutament desfa~al en 18nl és ante
rior,per descomptat, a la llei suara al.luttitla d'Entilal Au
tonomes i Empreses Públiques i Vinclllade.~ de la Comuní
tat Autonoma. No es resolen aquells aspccles fonamenlals 
en relació amb la forma jurídica que té l'Institut, en relació 
amb la seva incardinació dins aquestes empreses i a més, si 
la memoria no em falla, Sr Conseller, crec recodar de la se
va compareixenc;a parlamentaria que VOSlC mareix havia dit 
que havia opla l perque 1 InslÍtul Balear d'Economia no fos 
una figura 3mb personalilal jurfdica propia, sinó que fos un 
simple servei de la Conselleria d'Economia, que com a tal 
funcionava, amb funcionaris normals adscrits i sense pres
supost a part, etc., etc. 

Per tant, si aquesta és la logica, també ho és que l'Ins
titut Balear d'Economia, amb aquest nom o amb el de Ser
vei Balear d'Estudis Económics o qualsevol altre sigui in
cardinat dins l'estructura normal de la Conselleria d'Eco
nomia i Hisenda i no sigui regulat per un Decret que ha 
quedat desfasat i fora del que és la regulació normal de la 
Comunitat Autonoma en materia de serveis amb personali
tat jurídica propia, entitats autonomes, empreses públi
ques, etc. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Aparentment esgolat el debat d'aquesla esmena, pro
cedeix sotmetre-Ia a votació. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'esmena 1794 
del Grup Parlamentari CDS, es volen posar drets? Gracies. 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? Gracies. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en con
tra, 30. Abstencions, 5. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

La Disposició Final Primera, la Disposició Final Sego
na i l'Exposició de Motius no tenen esmenes presentades. 
Per tant, procedeix sotmetre-les directament a votació. Sí, 
Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Sr President, voldríem votació separada en relació amb 
l'Exposició de Motius. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Alfonso? 

Sí, perque nosaltres també voldríem aquesta mateixa 
votació separada i que es lIegís l'Exposició de Motius, per
que creim que els Diputats segurament no l'han llegida i és 
un document interessant que valla pena. 

EL SR PRESIDENT: 

D'acord. Procedim, idó, a les votacions de la Disposi" 
ció Final Primera i de la Disposició Final Segona. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovades per unanimitat de la Cambra. 

Sr Secretari, vol procedir a fer lectura de l'Exposíció 
de Motius d'aquest Projecte de Llei perque els Srs Diputats 
la coneguin? 

(Pausa) 

EL SR SECRET ARI PRIMER: 

"Exposició de Motius.- Els recursos i les obligacions de. 
la Hisenda de la Comuninat Autónoma tenen el vertex en 
la institució pressupostaria, restat d'ingressos de la qual 
compend ia i organilUl els rendimcnts que els esmentats re
curso. procuren. L'ordenació de les despe.<¡es previstes aís 
pre SLlpOSIS no és flllra co a que I'aplicació d'aquests rendi
mCnLS per lal de salisfer els lin públics". 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'Exposició de 
Motius, es volen posar drets? 

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



~ 
( 

DlARl DE SESSIONS I Núm. 72 I 20,21 i 22 de desembre del 1989 6255 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda aprovada l'Exposició 
de Motius qua acabam de sotmetre a votació i amb aixo 
acabam el debat de l'articulat. 

Aquesta Presidencia creu convenient, ates que hi ha 
votacions molt seguides i que hi ha gent que necessita nico
tina de tant en tant, decretar un recés d'un quart d'hora. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs diputats recomen'?lla Sessió. 

Ates que les votacions sera n nombroses, jo demanaria 
als Srs Diputats que ocupin els seus escons per facilitar la 
tasca, ja difícil, de votacions contínues. 

(Pausa) 

Comen'?lnt el debat de les seccions, la Secció 02 i la 03 
no tenen esmenes mantengudes. Procedeix. idó sotmetre
les directament a votació i ha farem conjuntament, si cap 
deis Srs Portaveus no s'hi poposa. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de les Seccions 02 
i 03, es valen posar drets? 

Vots en Contra? 

Abstencions? 

Queden aprovades per unanimitat de la Cambra. 

Passam a debatre I'esmena 1795 del Grup Parlamenta
ri CDS, que pro posa la crea ció d'una nova Secció. Per de
fensar-Ia, té la paraula el Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

La nostra esmena 1795 pretén la creació d'una nova 
Secció, la 04, el títol de la qual obvia pnlcticament qualse
vol defensa: Consell Economic i Social de les Illes Balears. 

En primer lloc, voldria destacar la quantitat de vegades 
que en aquest Parlament s'ha aprovat la necessitat que el 
Govern repetís un Projecte de Llei de Consell Económic i 
Social de les Illes Balears, mandat que, com tants altres, ha 
incomplit el Govern. Voldría subratllar també que el nos
tre Grup Parlamentari, davant aquesta manca d'iniciativa 
governamental, ha presentat una proposició de llei de crea
ció d'aquest Consell Económic i Social. El que interessa i 
crec que valdria la pena destacar en aquest debat és que el 
Consell Economic i Social ha de ser un instrument, amb el 
seu contengut logicament de participació, d'enriquiment de 
la vida democrMica, un instrument de profundització en 
una democracia moderna i avan'?lda, pero vull destacar que 
creant una secció pressupostaria nova parlam d'un Consell 
Economic i Social amb independencia financera, amb capa-

citat autoorganitzativa i capacitat d'autoregulació de les se
ves despeses, perque només així és concebible un instru
ment d'aquestes característiques, que ha d'actuar des de la 
independencia, des de la llibertat, des de la independencia 
de criteris i des de la independencia organitzativa. 

La veritat és que jo no puc entendre les raons per les 
quals no s'ha incorporat aquesta esmena, ja que és una es
mena purament simbolica de creació de la Secció, amb una 
dotació de 1.000 pts perque sigui dotada convenientment 
en el moment que es cre! el Consell Economic i Social de 
les Illes Balears, que logicament cal pensar que sigui durant 
l'any 1990. 

Per tant, convida m una vegada més els Diputats d'a
questa Cambra a reflexionar per tal que aquesta esmena 
s'incorpori al Pressupost. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr President. 

Hem de donar un suport total a l'esmena del CDS, en
tre altres coses per ser coherents amb l'actuació d'aquest 
Parlament durant els anys anteriors. Fa quatre o cinc anys, 
crec, aquesta Cambra va aprovar la creació d'un Consen 
Assessor Laboral de Presidencia com a situació o condició 
previa al funcionament, per anar provant el funcionament 
d'un Consell Economic i Social. LOgicament, creim que la 
prova de tres o quatre anys és més que suficient per veure 
si hi ha cap possibilitat d'un funcionament normal del Con
sen Economic i Social i no ens pareix cap imprudencia po
sar una quantiat de 1000 pts per a aquest Consell Econo
mic i Social que, per altra part, el Govern ha dit i de vega
des ha demostrat que té intenció de crear. 

Obviament, no valdria la pena posar aquestes 1000 pts 
si l'experiencia del Consell Economic i Laboral de Presi
dencia fos una experiencia fracassada. Nosaltres pensam 
que el Decret que va fer el Govern era un Decret possible i 
que l'actuació de les Conselleries deu haver estat bona, en
cara que ningú no tengui coneixement de la feina que han 
feto ., 

El Consell Economic Laboral, senyors del Govern, és 
un Consell mort perque vostes no l'han sabut posar en 
marxa. Es ben hora que comen~m a posar en manca aquest 
Consen Economic i Social com a organisme de trobada de 
les forces socials de la Comunitat Autónoma. Per tant, que 
en aquest pressupost hi hagi 1000 pts precisament per po
sar-lo en marxa, que hi hagi una partida oberta per a aquest 
ConseLl Economic i Social creim que és una mesura no sols 
prudent , sinó necessaria, i els voldríem demanar que 
acompleixin la voluntat del Parlament, que facin funcionar 
el Consell Economic Laboral de Presidencia, que ja es de-
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batí la Proposició de Llei de creació del Consell Economic 
i Social i que el comencem a posar en manca. La situació és 
imprescindible perque les forces socials puguin debatre 
dins aquest Consell tots els problemes que només es deba
ten en un nivel! molt logic, pero un nivell de premsa. 

Els llocs de trobada dels sectors socials i economics 
són imprescindibles en una Comunitat Autonoma que co
men91 a tenir problemes. Vos tes, com és habitual, tanquen 
els ulls a aquestes realitats; no han estat capa ¡;os de posar 
en manca el Consell Laboral de Presidencia, duguin enda
vant la Llei del Consell Economic i Social i intentin, com a 
mínim, que funcioni. No tomin a fracassar en un tema que 
és absolutament imprescindible per al bon funcionament 
de la Comunitat Autonoma. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup POPULAR, té la paraula el Diputat 
Sr Planells. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr President. 

Per felicitar el Grup Parlamentari que peruna es mena 
tan petita de 1000 pts aconsegueixi una defensa en un de
bat sobre un lema. Nosaltres ens vam opos~, en Comissi6 i 
en Ponencia a aquesta esmena, perque entenem, el nostre 
Grup, que no és necessaria la creació d'una nova secció per 
posar en manca el 'Consell Economic i Socia1. No obstant 
aixo, perque no ens puguin acusar en aquest PIe que estam 
en contra de la creació d'aquest Consell Economic i Social, 
amb molt de gust donarem suport a l'esmena del Grup Par
lamentari CDS. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Si, té la parauIa el Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr. President. 

Per agrair als Grups Parlamentaris que han anunciat 
el suport i, per tant, la previsible aprovació d'aquesta esme
na sobre la qual voldria precisar una cosa que ja he dit a la 
meva primera intervenció: No es tracta de la quantia, no es 
tracta d'una esmena de 1.000 pts, l'important és el conten
gut, que una nova secció pressupostaria significa el reconei
xement de l'autonomia financera per al Consell Economic i 
Social, que és imprescindible per al seu funcionament i cree 
que aquest és l'aspecte destacable, l'aspeete important de 
l'aprovació d'aquesta esmena. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votar l'esmena 1795 del Grup Parlamentari 

CDS. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra i s'in
corporara tal com ve liesmena a la Llei de Pressuposts que 
debatem. 

Passam a debatre la Secció núm. 11. Sí, Sr Josep Al
fonso; té la paraula. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Es per una qüestió d'ordre. En el debat de Ponencia i 
Comissió varem tenir certs dubtes d'on col.locar una esme
na del Grup POPULAR que es va aprovar al final del de
bat i els varem tenir perque és una esmena que afecta tot el 
Capítal 1 i, encara que es digui per error, nosaltres hem fet 
números i resulta que hi ha un desequilibri impartantfssim 
del pressupost incorporat al text del Dictamen de Comissió. 

Es un desequilibri no valorat, perque el Grup POPU
LAR no va ,donar valoració, va dir que era un error i amb 
bona voluntat la Ponencia i Comissió i el Servei Tecnic van 
creure que era un error. Posteriorment valorat per nosal
tres, el desequilibri pot ser de més de 200 milions de pesse
tes i voldríem aclarir aquest tema abans de comen9lr, per
que és una variació del Capítol I. 

Em referesc exactament al Vot Particular que manté el 
Grup SOCIALISTA a I'esmena 1868 del Grup POPULAR 
aprovada dins Comissió. Es en aquesta part que diu "Esme
nes adr~des a altres conceptes pressupostaris", no sabien 
realment on col.locar-la perque és al tom de plantilla pres
supostaria, pero sumada i feta l'analisi de l'esmena incor
porada hi ha un gran desequilibri pressupostari de Capítol 
1 i voldríem saber com s'arregla aquest desequilibri. 

EL SR PRESIDENT: 

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

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

No hi ha cap desequilibri perque era un error material, 
perdó, un error mecanografíe d'una situacíó que de fet ja -
s'havia pressupostat i és com a conseqüencia d'aquell acord 
que varem prendre de canvi de nivells en el pressupost pas
sat. Aleshores l'únic que varem fer va ser adequar mecano
gaficament una situació real, corregir un error que hi havia 
damunt el paper; s'ha quadrat perfeetament i els serveis de 
pressuposts ho varen mirar. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la pafauIa el Sr Alfonso. 
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EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Jo vull creme aixo que diuen, pero els documetns di
uen el contrario El problema és que hem comparat la plan
tilla pressupostaria de l'any 1989 amb la de l'any 1990 i l'er
ror que esmenta el Conseller és inexistent, no hi és i ho di
ré aro. 

Només mirare m una secció, la Secció 11. L'error pro
posat pel Grup POPULAR diu "dos auxiliars administra
tius, complement de des ti, 7", l'any 1989, complement de 
des tí 7, rectificació "complement de destí, 12", aixo és tot, 
aixo és un caso Com s'ha fel aquest pressupost? Amb la 
plantilla pressupostaria amb complement de destí 7, que és 
aquest tom, o amb complement de destí 12,18,19 o 20, que 
és aquest error? No podem creure que hi hagi un error 
quan coincideixen unes dades de l'any passat, unes dad es 
d'enguany i l'error compareix, no via Govern, sinó via Grup 
POPULAR, sense cap tipus d'explicació ni una. No podem 
creure que és un error quan, comprovat, resulta que no sa
bem on ha nascut aquest error, Sr Conseller. Li ho die: Any 
1989, en aquest cas - i en 10ts els altres igual, són exaeta
ment el mateix cas - 7; eoefieient erro ni 7; coefieient cor
recte, 12. Aixo varia substancialment el Capítol 1. Com va
ren calcular el pressupost? Que és que no era ver? 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el ConseJler de Funció Pública, Sr Si
marro. 

EL SR CONSELLER DE FUNCIO PUBLICA (Joan 
Simarro i Marques): 

Gracies, Sr President. 

La diferencia és ben clara. L'any passat es varen dedi
car 5 milions de pessetes aprovats en aquest Parlament per 
apujar els nivells de complement de destí mínims i els de 7 
varen pujar a 12 o el que foso Aleshores, en la confecció del 
tom d'enguany hi ha hagut una equivocaeió i s'han r.~petit 
els mateixos de l'any passat quan s'havia aprovat en a'quest 
Parlament la pujada d'aquests nivells mínims i aquesta pro
posta de modificaeió em pareix que adequa aquest tom a la 
realitat del que es cobra ara. Per tant, no hi ha evo lució de 
pessetes, perque aquestes ja les va absorbir el pressupost de 
l'any passat. 

Gracies. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Realment continuu dubtant del que diuen. Es que no 
quadra res. En aquestes fulles que vos tes ens han donat 
com a doeument pressupostari, on hi ha l'error? Al eom
plement de destí? A les dotaeions, no? 1 com han fet les do
taeions? Ama? Quan el Sr Forcades diu que ho té lot in
formatilzat, resulta que el cilleul de personall'han fet ama. 
Aixo no s'ho ereu ningú, ni vos tes. 

Per tant, el que en tem és que s'hagin equivocat en el 
complement de des tí, en els altres complements i en la 

pressupostació, aixo és el que en tem, aixo és el que diria 
que estic segur i si comen~m a calcular percentatges enca
ra hi estarem més. Si el Sr Forcades diu que en aquest do
cument han fet els calculs ama, m'assseure i callaré. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller Sr Simarro. 

EL SR CONSELLER DE FUNCIO PUBLICA (Joan 
Simarro i Marques): 

Jo aixo no li ho puc dir perque jo no l'he fet, el que li 
pue dir és que si compara una taula amb l'altra veura que 
les diferencies que hi ha només són les pujades de nivells 
mínims que s'havien acordat l'any passat i que la pujada 
correspon al qui tenia el nivell mínim que pass a als altres. 
En els que ja tenien els nivells mínims aprovats, no hi ha 
variació més que en els de nivell mínimo 

EL SR PRESIDENT: 

Bé, després del debat... Sí, Sr Alfonso, digui més coses. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

El programa i la plantilla pressupostaria, la valoració 
de la plantilla pressupostaria coincideix totalment: Valora
ejó de plantilla pressupostilria, 42.751.000; programa, 
42.751.000; no hi ha cap problema, per tant cree que aixo 
ho han fer amb ordinador. Estam d'acord, no? Llavors, si 
han donat les dades a l'ordinador, 07, 010, etc., la valora ció 
la fa automaticament, pero hi ha molt més: Variació 1990, 
aquests dos auxiliars administratius, 5.100.000 pts; els dos 
auxiliars administratius, 4.360.000 pts, 800.000 pts de dife
rencia; els tecnics de grau superior, 4.800.000 pts, un 
5.300.000 pts, no' varia; miram altres coses, no quadren els 
números. Ja sé que vostes els tenen, ja sé que tenen 500 mi
lions de pessetes per jugar, pero hem de saber que és ver. 
No pue creure, Sr Forcades, que vostes facin aquesta plan
tilla de manera que els coeficients de destí, els índexs, etc., 
no siguin valorats dins el cilleul i si hi són, li han sortit amb 
07, no li han sortit amb 09, ni amb 012 ni amb 019, no pot 
ser maL 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d'Economia per tancar 
aquest debat, perque ... 

". 

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

Amb l'explicació del Sr Simarro, que ha estat més clara 
i coincident amb la meya, contest la seva pregunta. Les xi
fres s'han fet amb maquina i s'han comprovat, pero es va
ren enviar a les Conselleries les mateixes de l'any passat, és 
a dir que hi ha unes fitxes del 89 sobre les quals es varen 
operar aquests canvis de nivell aprovats pel Parlament i 
que ha explicat el Conseller de Funció Pública. Aixo va su
posar un canvi de dotació eco no mica que queda recollit 
dins el pressupost nou i aleshores quan varen enviar les fit-
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xes es varen verificar a ma les quantitats posades a maquina 
i com que les fitxes venien encap~lades segons el nivell, 
com l'any passat, varem cometre aquest error. 

Detectat l'error, que per cert el detectaren els Sindi
cats, varem pro posar a través del Grup POPULAR aquesta 
esmena que no afecta en res l'equilibri del pressupost. 

EL SR PRESIDENT: 

Aixó és el que jo volia sentir. Si no afecta per a res l'e
quilibri del pressupost, podem continuar. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Voldríem fer una petició: Com que aquest tom esta to
talment equivocat, que es rectifiqui i s'enviI al Parlament 
cobrint, no per error d'esmena, sinó tot el tom amb tata la 
valoració correcta i amb els coeficients i categories correc
tes, perque si ho es fa així l'any que ve ens tornarcm a tro
bar que tornara estar equivocat. Que el mateix Govern en
vü al Parlament la corrccció de l'error. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d'Economia i Hisenda, 
aquesta vegada per tancar definitivament el debat. . 

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

No hi ha cap problema per adquirir el compromís que 
quan enviem a tots els pressuposts aprovats, enviarem el 
tom corregit pel Consell de Govern. 

EL SR PRESIDENT: 

A la Secció 11 hi ha el Subprograma? 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Jo volía demanar, per una qüestió d'ordre. El Sr Al
fonso ha dit que aixó era un vot particular; jo demanaria si 
es votara ara, ja que s'ha fet el debat, o si el passarem a un 
altre lloc del mateix debat. Ho deman a la Presidencia. 

EL SR PRESIDENT: 

La Pr~idencia seguira l'ordenació del debat que s'ha 
previst i es votara en el moment oportú d'acord amb aques
ta previsió de debat establerta. El Sr Alfonso volia saber 
previament si hi havia un problema a l'hora de quadrar i si 
aixo desbaratava les xifres del pressupost. Ates que sap que 
no és així, continuarem la tramitació ordinaria i qua n sigui 
el moment oportú votarem l'esmena, que podrem donar o 
no per debatuda d'aoord amb el to i el sentit que el debat 
hagi pres en aquel! moment. 

Per tant, després de tres interrupcions tornam a 00-

men~r el debat de la Secció 11, Subprograma 11.21.00, on 
hi ha les esmenes 1796, 1797, 1798 i 1799 del Grup Parla
mentari CDS. Per defensar aquestes esmenes, té la paraula 

el Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Per abreujar el debat cree que oonvé anar molt telegra
ficament a partir d'ara, excepte en aquelles esmenes que 
tenguin un major oontengut político De totes maneres i 
amb caracter general voldria precisar la sistematica de qua
drar les esmenes que ha agafat el nostre Grup Parlamentari 
i d'aquesta manera quedaran explicades la meitat de totes 
les nos tres esmenes. 

La necessitat de quadrar ens ha obligat, lógicament, 
que quan preteníem una es mena d'increment haváim de 
proposar la reducció oorresponent i quan preteníem una 
esmena de reducció havíem de propasar el respeetiu aug
ment a una altra partida. 

Nosaltres hem triat dues partides en funció de les 
quals es financien totes les partides d'augment i una altra 
que va a rebre tates les nos tres es menes de reducció. La 
partida en la qual reduln totes les nostres esmenes d'incre
menl és la partida d'inversió de carreteres de la Comunitat 
Autonoma i l'explicació és obvia: Nosaltres pensam que 
una vegada que s'ha produH l'aprovació per part d'aquest 
Parlament d'una Llei de Credit Extraordinari, que en el seu 
debat el mateix Govern va reooneixer que en la seva prepa
ració o dins la seva pressupostació s'inclola l'avan~ment 
d'obres especialment relatives a carreteres que eren inclo
ses dins els programes ordinaris d'actuació del Govern, pe
ro que a causa de les inundacions s'havia avan~t la seva 
programació i la seva execució, aixó vol dir que necessaria
ment hi ha d'haver una duplicitat de pressupostació en de
terminades obres de carreteres, no sabem quines, peró ne
cessariament hi són pel mateix contengut del debat. 

Aixó fa que totes aquelles esmenes en les quals nosal
tres proposam un increment es compensin a Carreteres. Pel 
contrari, les esmenes que proposam de reducció les oom
pensam amb increments a l'Institut Balear de I'Habitatge 
per a noves promocions. L'explicació política d'aquesta es
mena la veurem en debatre l'article 17. 

Aquestes quatre esmenes proposen la reducció de qua
tre quantitats realment petites. No entenem que tengui cap 
justificació que el President de la Comunitat Autonoma 
disposi d'unes quantitats per transferencies de renda i de 
capital sensc cap justificació i cap altra necessitat més que 
l'atenció social, possiblement, que tengui el President. Crec 
que la Presidencia de la Comunitat Autónoma disposa dels 
pressuposts de tates les Conselleries per atendre aquelles 
necessitats que s'hagin previst a les Conselleries i la seva 
capacitat d'ordenació de la política económica és suficient 
per ordenar, si fas necessari, qualsevollliurament que esti
mi oportú, lógicament dins els límits legals. Per tant, pro
posam la seva reducció i en alguns casos la seva supressió i 
amb aixó queden defensades les quatre esmenes. 

Gracies. 

T 

-, 
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EL SE PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Planells. 

EL SR PLANELLS I PLANELLS: 

Gracies, Sr President. 

Dir que estam totalment d'acord amb el Portaveu del 
CDS d'intentar agilitar el debat; si no, em fa por ser aquí 
per Nadal. 

També agruparem tates les es menes que fan referencia 
a les baixes de la Secció 11, les contestarem conjuntament. 
Entenem que són partides totalment insignificants; quan 
els Srs Diputats llegeixen els pressuposts i els sous de but
xaca que manegen altres administracions, realment fa posar 
els cahells drets veure que aquí es proposen baixes d'un o 
dos milions. Les votarem totes en contra. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a la votació en conjunt de les esmenes, tal com 
ha dit el Sr Portaveu: les 1796, 1797,1798 i 1799 del Grup 
Parlamentari CDS. 

Sres i Srs Diputats que votin a favoró''és volen posar 
drets? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les es me
nes que acabam de votar. 

Al Subprograma 13.43.00 hi ha les esmenes 1898 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA i 2230 del Grup Parla
mentari PSM-EEM. 

Per defensar la 1898 i per part del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr President. Sres Diputats. 

Aquesta esmena és de supressió d'una quantitat i d'ad
dició d'aquesta mateixa quantitat, és a dir, no és una esme
na ajustada amb altres partides, sinó dins la mateixa secció, 
senzillament perque en al compareixenc;a del Vice-presi
dent, quan li varem demanar per que havia d'utilitzar 8 
.300.000 pts en compra d'accions, no ens va saber dir quins 
eren els plans del Govern per utilitzar aquests 8.300.000 
pts. 

Com que el Govern no sap quines accions vol comprar 
amb 8.300.000 pts, nosaltres creim que es pOl donar una 

destinació molt millor a aquests 8.300.000 pts i la destina
ció molt millor que varem pensar era la d'ajudes al Tercer 
Món, i jo cree que els he d'explicar la relació mental que 
vaig tenir quan feia aquesta esmena, allo de pensar: en lloc 
d'ajudar amb aquests 8.300.000 pts amb accións gairebé no 
sabem en quina empresa o en quina activitat, és a dir, a em
preses o gent que ja tenen dOblers, millar que els dediquem 
a incrementar aquesta partida de tots aquells pa'isos que re
alment ho necessiten. 

Es una relació mental logica: com que tammateix el 
Govern no sap que ha de fer amb aquests 8.300.000 pts i si 
fa qualque cosa ho fara malament, perque ho fara a una 
empresa privada, que es donin exactament als palsos del 
Tercer Món, referent als quals el Govern, que l'any passat 
va aprovar una partida - jo li agraesc la seva feina per acon
seguir-ho, Sr Vice-president, degué ser mal de fer, estic se
gur que ara no ha aconseguira -, enguany, que el pressu
post augmenta en 9.000 milions de pessetes, són molts de 
duros, augmenta aproximadament un 30%, voste no aug
menta" gens aquesta partida del Tercer Món, a posta die 
que li sera molt mal de fer continuar en aquesta Hnia, Sr 
Huguet, molt mal de fer. Aquesta proposta que li feim no
saltres només és de continuar amb el mateix augment de 
tot el conjunt del pressupost, 8.300.000 pts és aproximada
ment l'augment que té el pressupost sobre la partida d'aju
da al Tercer Món, que manco mal que ningú les ha llevat 
per dedicar-les a "familias o institucione~ con fin de lucro", 
perque aquestes ajudes a empreses río són "sin fin de lucro".· 

Parlant en un to no massa agressiu direm dues o tres 
veritats importants: La Comunitat més rica de tot aquest 
país, la Comunitat amb més renda d'aquest país dedica 25 
milions de pessetes a ajudes al Tercer Món i dedica mils de 
milions de pessetes a ajudes que no se sap on van, que no 
se sap per que serveixen, a empreses que després no demos
tren la seva activitat, la millora d'activitat. 

Dedicar 33 milions de pessetes a l'ajuda del Tercer 
Món la Comunital Autonoma de les Illes Balears és real
ment pobre. Faci un nou esfor¡;, Sr Huguet, convenci el seu 
Grup i aprovin aquesta esmena, perque no queda bé que 
l'única cosa o la poca cosa social que té aquest pressupost 
es quedi entrebancada en les mateixes xifres de l'any passat. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup POPULAR, té la paraula el Diputat 
Sr Planells. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Sí. De totes les paraules del Portaveu es dedueix que el 
Govern, faci el que faci, sempre actua malament, aixo és el 
que ha dit. Nosaltres no estam d'acord, pero per contestar-
li, l'explicació deIs 8.300.000 que va donar el Sr Vice-presi
dent a la compareixenc;a no va ser aquesta, sinó que és bas
tant clara i no ten e cap inconvenient a explicar-la. Es preci
sament per intentar complir la Ilei que voste ha dit que in
complim - aixo són opinions seves -, són obligacions deriva
des del compliment de la Llei d'Empreses Públiques, són 
exactament per comprar accions per complir els percentat-

l' 
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ges que la Llei d'Empreses Públiques obliga al Govern, 
aleshores per aixo és preveu una partida per comprar les 
acdons que puguin trobar-se dins els percentatges del 20, 
51 que marca la llei. 

Grades, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Jo no he dit que el Govern ha fes tot malamem, pero 
que aixo ho fa malament, sí que ha he dit i, a més, ti die 
que l'han emblanquinat. Sí, quan li han contat la historia 
que aixo és per pujat el percentatge d'X al 50% ti han posat 
cal<; per tOl, perque en aquest moment no hi ha cap empre
sa pública que amb 8.300.000 pts, atesa la situació de pani
cipació de la Comunitat Autónoma, passi al 50% i si fos al 
contrari haurien de vendre, per tant serien ingressos. No es 
paga quan es ven, es cobra, leet que el Govern de la Comu
nitat Autonoma ho faci al revés. Seria graciós. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2230 del Grup Parlamentari 
PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr Serra. . 

-
ÉL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Sí; gracies, Sr President. 

Durant cinc anys seguits el nostre Grup Parlamentari 
ha proposat que s'obrís una partida d'ajut i solidaritat al 
Tercer Món. Els dos darrers anys ho aconseguírem, fruit 
d'una majoria, primer, i després d'una unanimitat d'aquest 
Parlament i hem arribat al punt que l'any 89 s'aprovaren 27 
milions ja distribu'its pel Govern en solidaritat amb el Ter
cer Món. 

Per al pressupost de l'any 90 varem veure amb satisfac
ció que el Govern ja havia previst una secció pressuposta
ria; per tant, ens estalviavem haver de crear una nova parti
da en el pressupost. Ara bé, veim que la quantitat que el 
Govern ha pressupostat en el Subprograma que discutim, 
27 milions, nosaltres pensam que no és bo, que no és posi
tiu mantenir-Ia estancada respecte del 89. El 89 han estat 
27 milions, el 90 nosaltres pensam que s'ha d'augmentar 
una mica, la nostra proposta"és modesta, són tres milions 
més, per tant serien 30, nosaltres pensam que aquesta 
quantitat que propugnam és molt modesta perque logica
ment anira acompanyada d'ajudes que suposam que els 
Consells Insulars i diversos Ajuntaments, els més rics d'a
questes illes, podran anar fent i a la vegada hem procurat 
que fos un augment petit perque nosaltres pensam que el 
pressupost de la Comunitat és petit en termes globals. 

Proposam dues rebaixes petites, una de dos milions i 
una d'un milió, per quadrar la quantitat d'acord amb la 
normativa establerta en aguest Parlament sobre presenta
ció d'esmenes i són dues rebaixes de Capítol II d'una Con-

selleria, en aquest cas la de Sanitat, on pensam que el Capi
tol II deis subconceptes que nosaltres propugnam és un poe 
sobredimensionat respecte deis anys anteriors. Coinddiem 
que el Tercer Món, en fi, fa moIts anys que en parlam i que 
ha debatem, creim que el gran problema d'aquests mo
ments és la tensió Nord-Sud i en definitiva, nosaltres, mem
bres d'una nació pe tita, d'un petit país enmig del Mediter
rani Occidental, que tenim una renda elevada, pensam que 
hem de col.laborar a aquesta finalitat i que hem de fer un 
petit esfor<;, per aixo demanam d'augmentar de 27 a 30 mi
lians. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari d'UM, té la paraula el 
Partaveu Sr PascuaL 

EL SR PASCUAL 1 AMOROS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Per dir que donarem supon a aquesta es mena del 
PSM-EEM, ates que és una es mena moderada, que com ha 
dit suposa entre ellO i el 15% d'increment i que per la seva 
quantia de 3 milions de pessetes no afecta, diríem, els grans 
números del pressupost. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

Solament per afegir-me al que acaba de dir el Sr Pas
cual i que estam totalment d'acord amb el que ha di! el Sr 
Serra. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí; per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la 
paraula el Sr Planells. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Grades, Sr President. 

Jo no ho faig per dur la contraria al Sr Alfonso, pero 
veig que el Sr Huguet lambé augmenta les ajudes al Tercer 
Món. Amb molt de gust donarem supon a aquesta esmena. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena 1898 del Grup Parlamentri 
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Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29, Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
1898 que acabam e sotmetre a votació i passam a votar l'es
mena 2230 del Grup Parlamentari PSM-EEM. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Passam a debat el Vot Particular del Grup Parlamen
tari CDS per a l'aprovació de l'esmena 2126 del Grup Par
lamen tari MIXT. 

(Pausa) 

El donam per retirat, Sr Quetglas? 

l . 
}'~. 

Retirat el Vot Particular del Grup Parlamentari COS, 
passam al debat de les esmenes presentades a la Secció 12. 
La 1800 del CDS, la 1899 del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA i la 2150 del Grup Parlamentari PSM-EEM, de to
talitat a la Secció. Comenc;am per l'esmena 1800 del Grup 
Parlamentari CDS; per defensar-Ia té la paraula el Porta
veu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Un moment, Sr Quetglas, que demanen la paraula no 
sé per que. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Per una qüestió d'ordre i per agilitar el debat. Supos 
que el President deu haver pensat que es facin els tres de
bats de totalitat un darrera l'altre, semzillament per agili
tar-Ios, perque si no farem les tan tes. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Alfonso. Aquesta Presidencia a
graeix tot a110 que sigui per agilitar el debat, fins i tal de
mana que no s'introdueixin coses que no són propies del 
debat. No em referesc a vos te, deixin les coses personals i 

anem avanc;ant. 

El Sr Quetglas té la paraula i farem el debat conjunta
ment. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

També intentarem contribuir a l'agilitació del debat 
formulant la nostra es mena a totalitat de manera gairebé 
telegratica. 

Primera raó per la qual presentam aquesta esmena a 
la totalitat a la Secció 12 - moltes d'aquestes raons ja varen 
ser enunciades, debatudes i defensades en el Debat de To
talitat del Pressupost -, la manca de relació que hi ha entre 
les previsions conjunturals i molt concretament les del sec
tor turístic que figuren a l'informe economic i a la Memo
ria del Pressupost i la resposta pressupostaria de la secció 
corresponent a aquest diagnostic de conjuntura, que al nos
tre judici figura molt encertadament a l'informe de la Me
moria. 

Es parla, sense estalviar paraules crues, de crisi turísti
ca. Dins la Memoria Pressupostaria es parla de previsions 
pessimistes en relaci6 amb el futur del sector a curt termini 
i en canvi ens trobam davant un pressupost de la Conselle
ria que no articula una resposta pressupostaria als proble
mes detectats a la Memoria, sinó que és més aviat un pres
supost de tipus continuista. 

Segons tema, I'ús per part de la Conselleria de Turis
me d'instruments sobre els quals no s'ha especialitzat. Es 
una experiencia que nosaltres ja sabem que ha estat negati
va per a aquesta Comunita"t Autónoma i ens referirem a 
l'ús d'un instrument que s'hauria d'haver incardinat dins el 
que era l'Ordenació del Territori i més concretament de les 
previsions urbanístiques que han produH una superposició 
que no solament ha induH per si mateixa a confusions i a 
dificultats de gestió, sinó que, com s'ha reconegut reitera
dament en distints debats d'aquesta Cambra, ha produH, 
per efectes d'una negociació mal duta i per haver-ho anun
ciat a la premsa, una inflació de peticions i de creacions de 
drets que ara és impossible atendre sense anar en contra de 
la mateixa política de contenció de l'oferta que la Conselle
ria, practicament amb el suport de la totalitat deis Grups 
Parlamentaris d'aquesta Cambra, té o anuncia tenir com a 
objectius. 

Aquest ús d'instruments que no són especialitat seva 
es reitera en aquest pressupost i n'hi introdueixen uns al
tres. Al nostre judici, el simple fet que determinades mani
festacions de tipus esportiu o cultural tenguin una reper
cussi6 de tipus turístic no és suficient, no justifica la intro
ducció d'aquestes partides dins la Conselleria de Turisme. 
Si anassim amb aquests criteris, al final la Conselleria de 
Turisme acabaria essent una macro-secció que practica
ment ho absorbiria tot, perque, en definitiva, quines s6n les 
actuacions del Govern en materies infrastructurals que no 
terren una repercussió turística? En carreteres, en obres hi
drauliques, en actuacions sobre costes, etc., etc., i no per ai-
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xo passen a formar part de la Secció corresponent de Turis
me i aquí ens trobam amb actuacions, amb activitats cultu
rals de la transcendencia del Festival de Música de Pollen
~, esportives de la transcendencia de l'Open de Golf o del 
Trofeu d'Escacs, que inexplicablement no figuren a les sec
cions corresponents de Cultura, de Música o d'Esports de 
la Comunitat Autonorna, sinó a la Turística. Perqué no les 
carreteres? les carreleres també serveixen per dur lUriSles, 
per qué no les obres hidrau liques?, per qué no les aClua
cions damulll pOrlS i litorals, damunllcs COStes?, elC. elC. 
etc. 

No ens pareix raó suficient i, contrariament a aquesta 
argumentació, insistesc que el maneig d'aquest tipus d'ins
truments per una Conselleria que ni políticament, o més 
exactament on els tecnics no s'han especialitzat en el ma
neig d'aquests instruments, pot produir errors com els que 
va produir el maneig d'instruments urbanístics amb conse
qüencies negatives. 

Per aquestes raons com arnés destacades í per no en
trar en detalls que allargarien el debat, el nostre Grup Par
lamentari propugna la devolució de la Secció de Turisme al 
Govern. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 1899 del Grup Parlamentri SO
CIALISTA, té la parula el Diputat Sr Nadal. 

EL SR NADAL I AGUIRRE: 

Sí, Sr President. Sres i Srs Diputats. -

El partít Socialista també ha presentat una es mena a la 
totalital a la Secció 12 de la Consclleria de Turisme pcrquc 
creim que el pressupo l presental per la ConseUcria no soIs 
no s' ha adaptat les necessitats del sector lurístic sinó que 
l'ins i tot rodem dir claramenl que no s'ha adaptal al dis
curs que fa el ConseUer de Turismc ni al discurs que fa dar
rerament el President de la ComunitaL AUlonoma quan 
parla amb el sector tur[st[c, sobretol en aquestes darreres 
dades que han eslal tan contlicUves en declaracions. 

Ens trobam amb un pressuposl no sol· COJllinui la, si 
nó que podem dir que no augmenl8 ni el percentatge logic 
d'inOaciÓ. Es un pressupost on no lli ha ca p partida que 
deslaqui, únicamenl hi ha 380 milions per a promoció tu
ristica, )'any passal n'hi havia 375, i d'aque LS 380 milions 
pr~cticament la meitat s'en van, oom ha dit abans el Dipu
tal del Grup CDS, a temes culturals, esponiu ' i folkJ()rics 
"horlers", com rOL ser Lady España, pero res més, o igui 
que la promoció ha estat realmenl mínima i enguany, 5C

gons declaracions del Conscller, encara ha de ser men r. 
La Conselleria ha decidit que la promoció turística no afec
ta la venguda de turistes i que, per tant, hem d'anar a les 
quatre fires importants i res més. 

Som en un any que la contractació és dolenta, que sa
bern positivament que vendran menys anglesos, que hi hau-

ra moltíssimes rnés places, no només les que no es varen 
ocupar l'any passat, sinó moltíssimes rnés que s'inaugura
ran i durant el qualla crisi que ja s'l1a detectat aquest estiu, 
desgraciadament es consolidara. 

Davant aixo, des de la Conselleria s'han fet proposi
cions importants que ja vénen d'anys enrera, de les resolu
cions que s'aprovaren en aquest Parlament quan hi havia el 
Debat General sobre Política Turística, que després practi
carnent no s'ham complit, deIs Criteris Generals del Pla 
d'Ordenaci6 de rOferta Turística que es varen debatre i 
tampoc no s'han plasmat pressupostariament, d'un irnpost 
ecologic que també es va anunciar i tampoc no s'ha dit res 
rnés, d'un Decret de renovaci6 de planta hotelera que tarn
poc no s'ha tradu"it pressupostariarnent en res i ara, darre
rament, d'un pla pilot per a Cala Millor que tampoc no té 
traducció pressupostaria, o sigui que ens trobam amb 380 
milions de pessetes - la resta és per al funcionament ordi
narí de la Conselleria - en uns moments que el sector es 
troba en una situaci6. 

Hi ha gen! que no vol utilití')lr la paraula erisí, j cree 
que l1cm arribal a una siluació greurncnl preocupan[ i que 
la COllselleria fa un pres UpOSt puramenl conLinuisla, pa
reix que no aquí no passa res. B Can decrets es fan lleis, 
pero no és dota la Conselleria del mitjans necessaris per 
dur-los a terme, la prava més clara d'aixo és el Decret con
tra incendis, fa 6 o 8 anys qkle es va aprovar i encara no pot 
sortir el Conseller dient que aquest Decret ja s'ha aplicat a 
tota la planta hotCIera, entre altres coses perque no té gent 
i considera, a rnés, que no en necessita més, aixo ho ha dit 
dins Comissi6. 

Per tant, nosaltres creim que aquest pressupost no és 
el que corres pon a un sector tan important corn el turístic, 
del qual depen practicament el cent per cent de l'economia 
de les noslres iUes; d'un sector que és delicat, que s'ha de 
cuidar i que en aquest moment, que precisament és de re
nova ció d'aquest sector, s'hauria de fer un esfor~ addicional 
i un esfon; paral.lel per part del Govern de la Comunitat 
que no es veu en aquest pressuposst, que és un pressupost 
de Conselleria "Maria". Quan estudiavem hi havia les assig
natures Maries; aquí, en aquest Govern, hi ha una Conse
Ileria Maria i en aquest cas es la Conselleria de Turisme. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2150 del Grup Parlarp.entari 
PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Sí; gracies, Sr President. 

Nosaltres hem fet una esmena de totalitat perque el 
pressupost presentat no obeeix, entenem nosaltres, a una 
vertadera concepci6 de política autonomica, sinó que és un 
pressupost, no ja només continuista, sin6 que arnb tota 
simpatía el qualificaríem de "pasota". 

Creim que el Consellcr i I'equip director de la Conse
lleria es preocupen més d'altres coses que del pressupost 

_. 
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ordinari que ens han presentat, perque llevat de quatre 
grans temes - Escola de Turisme, Escola d'Hostaleria, For
mació Professional i un edifici preciós i nou on s'ha ubicat 
la Conselleria i també, evidentment, un capitol en termes 
globals de Personal i Capítol II - la resta són temes bastant 
negligits. 

A nos al tres ens pareix que la Conselleria de Turisme 
intenta que el pressupost només sigui per a despeses de 
funcionament i una serie de subvencions i després fer la po
lftica turfstica al marge o bé amb convenis amb 1'Estat, amb 
la Secretaria d'Estat de Turisme, o bé a través de pressu
pOS1S paral.lels que venguin des del Consell de Govern i 
per vies que no són en aquest pressupost que discutim. Per 
aixÓ volem concretar al maxim quines són les mancances 
que creim que lenen aquests pressuposts i les adequacions 
entre uns objectius de política turística i la realitat. 

Primer, el tema de la reconversió i modernització ho
telera no s'ha plantejat amb rigor en aquest pressupost; se· 
gon, el tema de millorament d'infTastruclures de municipis 
turístics, tampoco La Llei d'Inspeceeions i Saneions aprova
da en aquest Parlament, que és una \leí important d'aques
ta legislatura i important de tota la nostra Autonomia, per 
exemple, sera molt dificil que es compleixi perque ni tan 
soIs no s'ha previst l'ampliació d'un cos d'inspectors en ter
mes de necessitats reals. La promoció turística i l'Institut 
Balear d'Estadística i l'Institut Balear de promoci6 del tu
risme sense uns objeetius concrets, .c:\ars-;, programats i sa
bent quin és I'ambit d'actuació del Govern de l'Estat i el ' 
que és propi, eomplementari o diferenciat del Govern de la 
Comunitat Autónoma, Consell de Turisme, institució que 
finalment s'ha creat pero que ni tan sois hi ha un reflex clar 
de quin [uncionament ha de tenir i el seu reflex pressupos
tari. 

El mateix organigrama de la Conselleria no és correc
te, és a dir, hi ha un organigrama real i un altre, que és que 
s'ha publicat al mateix Butlletí de la Comunitat AutÓnoma, 
és a dir, que fins i tot en aquests aspectes formals hi ha ha
gut errors. Capítol I, que nosaltres creim que hauria d'aug
mentar i sobretot que hauría d'augmentar en el cos d'ins
pectors turístics que deiem i també en personal de les ofiei
nes d'informació lurística, que de cada vega da veim que són 
més necessaries i uns bons professionals, en lloc d'augmen
tar es manté un nivell que és mínim i que ens pareix que no 
és suficient. 

En canvi, aixo sí, ens trobam que el Capítol n, despe
ses de funcionament, nosaltres calculam que s'ha sobredi- '. 
mensionat un poe, pOlser entorn a un 15%, per a les activi
tats reals que es fan. Subvencions a empresses, Capítols IV 
i VII en definitiva, aqui sí que la Conselleria s'ha cuidat de 
mantenir el nivelI deIs altres anys, pero nosaltres ens dema
nam si aixo obeeix a unes necessitats reals o no i ens dóna 
la impressió que no obeeix a aquestes necessitats vertadera
ment reals. 

De promoeió turística n'hem parlat prou, creim que no 
hi ha uns objectius programatics clars, sinó que hi ha una 
indefinició general i per aixo, la veritat, ens pareix que 
pressuposlar és una mica una abstracció i les inversions, 

L 

que és un capítol b:)sic i important, logicament, llevat de la 
<.te l'Escola d'Hostaleria, ens pareix qtIe la resta tampoc no 
obeeixen a ea programació rea-l. 

Ja per acabar i per no ser massa llarg, creim que pro
jectes com el de Llei de Defensa del Turista o el de l'im
post turístic de fet s'haurien d'haver abordat en aquest 
pressupost, haurien d'haver tengut presencia i com a mín
mim haguéssim vist una voluntat polftica d'anar per aquest 
camí, pero ni aquesta llei anunciada de defensa del turista 
ni aquest hipotetic impost turístic o el que se li vulgui dir -
ecologic segons algunes versions públiques - tenen presen
cia en aquest pressupost. 

Per tant, insistim, nosaltres no creim que es tracti d'u
na incapacitat deis dirigents de la ConselIeria, més aviat 
creim que els dirigents de la Conselleria han fet discursos 
importants, que diuen coses, que han mogut un mare legal 
determinat que creim que és important i que hem donat su
ports parcials i que encara potser n'haguem de donar molts 
més, atesa la problematica del sector,pero, insistim en 
aquest lO de broma amb que havíem comenc;at, que som 
davant uns pressuposts que no són els reals de la Conselle
ria, perque si ho fossin, magra seria la política turística. 

Nosaltres creim que la Conselleria no es cap Maria, si
nó que és una de les essencials en la política del Govern, 
pero que la política del 90 sera una aItra diferent de la que 
ens han presentat aquí. Per aixo ens pareix que queda bas
tant demostrat el "passotisme" a l'hora de fer aquests pres
suposts. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

Jo erec molt legítim i fins i tot logic, en molts casos, 
que es facin es menes a la lOtalilal de qualsevOl Conselleria 
perqu~ una de les feines imporlants del parlamentaris ¡del 
Grups en particular tenir idees renovaclores que siguin ca
pa~s de dir aquest prcssupost d'aquesta Conselleria no 
m'agrada i proposo amb iLlusió i amb capacitat i amb de
mostracions realistes, demostrables, posibles, una nova for
ma d'actuaci6, una nova forma d'actuació que digui a canvi 
de retirar a«o vull fer a«o al treo 

Quan veus de sobte que hi ha aquesta fulla tan buida, 
sense cap més compensaci6 que esmenes soltes que si fan 
alguna cosa són demostracions puntuals diferents de les co
ses, només pot dir que tan en aquesta con en la resta, ja 
que totes venen a ser del mateix caire, cap no és capa« de 
mostrar un programa coherent, realista i demostrable, ales
hores a«o per a mi, sento dir-ho, és pura demagogia. 

Gracies, Sr President. 



6264 DlARIDESESSIONS / Núm.72/20,21i22dedesembredeI1989 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari d'UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Miquel Pascual. 

EL SR PASCUAL I AMOROS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Incidint una mica en la Hnia que ha parlat el Sr Ricci, 
jo valdría dír que una esmena a la totalitat que no sigui 
"pasota", en aquest cas és una esmena que du pro postes al
ternatives i realment les propostes alternatives brillen per 
la seva abs~ncia. Basta dir que el CDS, uns dels Grups que 
ha fet una esmena a la totalitat, du tres esmenes d'escassa 
'luantia, que el PSM-EEM en du dues també d'escassa 
quantia i que el Grup Parlamentari SOCIALISTA en du 
dues, una de molt important, que es de 1.200 milions de 
pessetes, pero que a la presentació deis pressuposts ja es va 
dir que el pla de millora de leszones turístiques que no en
trava en aquest pressupost s'estudiaria posteriorment i es 
dedica a posar una partida de 1200 milions de pessetes per 
a infrastructures i en convenis amb els ajuntaments, I'únic 
és aixo, per tant aixo són esmenes a la totalitat que no do
nen cap idea més que la crítica. 

El Grup Parlamentari Socialista diu concretament que 
el pressupost no s'adequa a la necessitat del.-Sector ni a les 
necessitats assenyales pel Conseller, puni, i ja que parlam 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, respecte del que ha 
dit el Sr Nadal hi ha una contradicció. El Sr Nadal diu que 
només hi ha 380 milions per a promoció, ha oblidat que en 
Ponencia i Comissió vArem aprovar una esmena del Grup 
MIXT, on augmentAvem en 100 milions de pessetes aques
ta partida i en canvi vost~ diu que són insuficients, molt bé, 
el seu Grup Parlamentari presenta un vot particular per de
vallar aquests 100 milions de pessetes, un vot particular a 
l'esmena 2115, hi ha un vot particular del Grups Parlamen
tari SOSIALIST A i del CDS. 

Per tant, jo pens que aquí només hi ha, diríem "torni 
aixó al Govem, ho tomi a pensar i ja en tomarem a parlar", 
aixo no és una es mena a la totalitat com hauria de ser, amb 
uns pressuposts altematius i si no estan conformes o consi
deren que el turisme ha de tenir més doblers, que en du
guin d'altres seccions, que tret d'aquesta esmena de 100 mi
lions de pessetes que llencen de carreteres i la duen aquí 
per a convenís o municipis turíslies, prncticament no hi ha 
res. 

Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part el Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

Moltes grAcies Sr President. 

Abans de contestar l'esmena que ha presentat el Grup 

del CDS, que ha dit que el pressupost que s'ha presentat 
enguany en principi és un presupost de tipus continuista, 
naturalment, és continuista perqu~ el Govern és el mateix i 
va millorant en la mesura que pot, pero de qualque manera 
no hi ha una ruptura ideologica en el tema del pressupost. 

Llavors explica que hi ha confusions de competencies 
com són que determinades actuacions esportives, ha expli
cat, i culturals no són amb les altres seccions. Bé, no hi po
den ser, o són aquí o són allA i si són alla o fossin a un altre 
lloc estarien duplicades i tendriem un pressupost inflat, 
tendr[em un pressupost doble i aixo no va bé. 

Llavors fins i tot diu que les carreteres també podrien 
ser una activitat que t~ a veure amb el turisme, naturalment 
que hi té a veure, pero una cosa són serveis a haver de do
nar obligatoriament perque hi ha turistes i una altra cosa 
són una serie d'activitats que es posen en marxa per tal de 
captar més turistes per poder-los donar més bons serveis. 

En definitiva, el que es pretén amb aquesta es mena a 
la totalitat del CDS, M, amb les altres també, pero la del 
CDS és la primera i li ha tocat, diu que hi ha una manca 
d'adequació deIs mitjans als objectius. Jo crec que els mit
jans estan d'acord amb els objectius o més ben dit, que hi 
ha uns objectius fixats, li agradin o no li agradin al CDS, se
ran bons o dolents segons el punt de vista del CDS, pero 
són els que es creuen adequats i els poes mitjans que hi ha 
s'intenten adequar de cara a aquests objectius. Si s'adequas
sin a la seva manera, o sigui de la manera que eH voldría 
que s'adequassin, no seria el pressupost de la Conselleria 
de Turisme d'aquest Govern, seria d'un altre Govern i no 
és el caso 

En definitiva, nos al tres li votarem en contra, jo supos 
que ja s'ho esperava, pero votarem en contra d'aquesta es
mena a la íotalitat. 

Quant al Partit Socialista, el Sr Nadal ha explicat la se
va esmena com si el text no s'adequAs a les necessitats del 
sector. Evidentment les necessitats són moltes i els mitjans 
sempre són escassos, els recursos són limitats. Estam d'a
cord que no es satisfan totes les necessitats, el sector té 
moltes més necessitats del que se li pol destinar en aquest 
pressupost, pero si tenguéssim un pressupost ilimitat les sa
tisfaríem,perque les coneixem i s'han polsat bé, per bé que 
a miquetes perqu~ no hi ha doblers a bastament i efectiva
ment cree que també és ver que no coincideix amb el seu 
plantejament i és logic, només faltaria que ara coincidfssim 
en els plantejaments quan la ideo logia és bastant diferent, 
si bé tal vegada en Turisme, vist el que fan els organismes 
on vost~ governen, les difer~ncjes només serien de mati
sos, pero hi ha una gran diferencia ideologica que logica
ment faria que els pressuposts serien molts diferents. 

En definitiva, de la esmena del Partit Socialista no puc 
admetre una cosa i és que els pressuposts no s'hagin ade
quat a les necessitats assenyalades pel Conseller. Si amb ai
xo vol dir que el Conseller va dir que hi havia més necessi
tats que pressupost, es ver, pero que el pressupost és ade
quat a les necessitats que el Conseller du dins el cap, també 
és ver. 

« 
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La seva conclusió final és que la Conselleria de Turis
me és una Maria, si és aro, jo davant aquests arguments de 
pes i davant aquestes afirmacions tan categoriques m'estim 
més callar, perque si haguéssim de contestar no crec que 
arribAssim a cap acord ni a cap transacció possible. 

Quant al Partit Socialista de Mallorca, a mi m'ha sor
pres el Sr Serra, sempre em sorpren agradablement, pcrquc 
jo havia preparal una intervenció en el sen tiL que, clar, -
m'havia basal en el que deia aquí, inconcreció del pressu
POSL. Jo he dit, el Sr Sena no el deu Ilaver Ilegit, hi ha tal 
quantilat de programes, subprogrames i de relX.ctes i de 
pessete que fins j lot 'han fct amb un ordinadM i diu que 
el prcssupOSl és inconcrct, jo no sabia per.on agafar-IO, pe
re) no, després e n la eV<l inlervenció ho ha explicat moll bé 
i ha dit qu e 110 resp(mia a les expec!atives, Jo m'he dema
Dal de qui les expeclativcs de que es ciar que qui mal Cn

lén, mal respon, Sr Serra, pere) de tOlCS formes jo I'he de 
felicitar per la seva exposició perque rcalmenl ha estal l' ú
nic quc ha fel una esmena a la lolalilal aix] com més o 
manco pertoca, 

Almanco ha presenlal un programa, m'agradara no 
m'agradara, pero ha presentat un programa i a més jo havia 
apuntat quatre nOles, pero corn ho ha anat detallanl tant 
bé que m'he cansal d'apuntar, vul!l dir perque ho ha he fet, 
s'ho ha !Iegit i s'ho ha estudiat 

Ha (e l un programa allcrna liu, no 1:.1,la quanlifiQll, pe
rO aixo ja seria per donar-Ii un exceJ.1ent, no I'ha quantifi
cal, pero ha fet un programa i s'ha vislla eva idea, no cal 

. dir i aixo no ho prcngui a mal, que VQlarem en COntra per
que les idees no corresponen, no teoim les matcixes idees i 
les seves cxpcctatives lampoc no són les mateixes que les 
no tres, pen) coincid~ e en una co a amb vos le i és que la 
Conselleria de Turisme no és cap Maria. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Qetglas; té la paraula. 

EL SR QUETGLAS I ROSAN ES: 

En primer lloc, jo crec que hem de respondre imrnc
diatament a una qüestió basica i de filosofia fonamenlaJ. Jo 
no puc estar en absolut d'acord que es posi en dubte la legi
timitat d'una esmena a la totalitat d'una ccció perque no 
hi ha una alternativa a les despeses proposades pel Govern 
o que es desqualifiqui aquesta esmena de totalilat en fundó 
d'aixo, entre altres coses perque la filosofía que inspira no 
solamenlla nostra !leí de Finances o el Reglament d'aquesl 
Parlament, sinó tota la legislació financera que regula els 
aspectes de la tramitació de pressuposts practicament arre u 
del món on nosaltres incardinam el nostre sistema eco no
mic administraliu preveu que precisament la Llei de Pres
suposts tengui una especificitat en la seva tramilació que 
[aci impossible entre altres coses que la Llei de Pressuposts 
es debati a inslancies d'un Grup Parlamentaria com a pro
posició de lIei, perque necessariament ha de ser una pro
posta del Govern, perque evidentment el Govern té la pos-

sibilitat de superar la complexitat tecnica de I'elaboració de 
les dades d'una Llei de Pressuposts i no la té un Grup Par
lamentari, simplement peLs mitjans deIs quaLs disposa, en
tre altres coses perque el Govern disposa de tot l'apareIl 
economic i burocratic per posar-ho en marxa, de cara afer 
la proposta. 

Per tant, per aixo queden excloses les alternatives to
tals, les alternatives globaLs. ELs Grups Parlamentaris ten en 
tot el dret del món a fer una esmena de totalitat que no 
tengui ten alterna liu i, es més, aquesl debat que avui es re
produeix aqur, ha estat un debal inle ro important a llarg de 
la Iramilació d'aquests pres uposts; I'exigencia d aquesta al
tern3livitaL raria una cosa a la qual nosallres ens hem de re
sistir necessariament, és a dir, nosaltres no podem posar 
per incapacitat t~cnica perque no disposam deIs mitjans 
tecnics per fer-ho, p S3r damulll la taula una alternativa als 
pressuposts que taria que el debal giras cntorn dc la nosua 
alternativa i no enlorn de ¡'a lternativa del Govern, que és 
la que hem de debatre. 

Per tant, no es pot exigir ni s'lla d'exigir ni podem ac
ceptar com argument que el fet que no hi hagi un alternati
va desqualifiqui la nostra esmena. 

Segona qüestió, Es diu que el pressupost és continuista 
perque, clar, el Govern és el mateix i no haura canviat d'i
dea. Evidentment, pero el que ha canviat radicalment és la 
<.:onjUOlura i aleshores si voslé, Sr Capó, accepla que aquesl 
pressupost és conlinuisla, com hem dit els tres Grups que 
ens opa am a aquesta Secció i en canvi ha de reconeixer, 
perque és reconcixemenl del Govern, que hi ha hagul iro
portants canvis de tendencia o almanco que 'apunten pre
ocupanls tcnd~ncies en el sectOr turfstic, f que és exigible 
una re posta pressuposlaria d'adequació a aques ta tenden
cia i )j lIegiré algunes [rases de I'informe economic que 
acompanya el pressupost i que em pareix que és importanl 
repassar. 

La Memoria pressupostaria parla que l'any 1988 turis
licatp.~nt ha significat l'inici d'una més que probable fase 
d'eslancament, la duració de la qual es pot prolongar al
gunsd anys. Diu "a la despesa turística per estada 'egueix la 
tendéncia generalitzada a la disminució o cslancamcllt d>a
quesls anys en aques ta variable lan bllsica", parla que els 
primers resultats dcfinilius de la temporada turística an un
cien un dc-creixemenl en lermes reals de ¡'ingrés per luris
me, quc es produeixcn més poques enlrades de vi ilanls, 
que I3alears és cada vcgada meny compclitiu e m a des ti
nació lurrstica, parla de cris i;'amb aques13 paraula, de crei
xemenl excessiu de I'oferta, alesh res aquí lenim unes da
des, un diagnostic realista i preocupant de quina és la situa
ció turística. 

Pcr tanL, <Iesprés <.1 haver lIegil aquesl informc ceo no
nüc, hom esperaria que el pres upost arbitr;)s, adcquas una 
respos la a aquesta problemillica i ae¡ uesta resposLa desq ua
lillcada, desqua li fica en conscqüencia, un pressupost conli
nuista, perque un pressupost que s'ha pensal per a una con
juntura distinta no es pOI adequar a aquesta. 

En conseqüencia, cap deIs arguments exposats pels 
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Grups que defensen el Govern no desqualifica de cap ma
nera aquesta esmena de totalitat, que naturalment ha de 
quedar mantenguda en els seus termes. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Nada!. 

EL SR NADAL I AGUIRRE: 

Sr. President. 

Jo també he quedat molt sorpres, com el Sr Quetglas, 
amb les intervencions deIs altres Grups, que primer han dit 
que les nos tres intervencions eren demagogiques i un altre 
que eren molt continuistes perque el Govern continuava. 
Molt bé, sí senyors, el Govern continua amb el mateix pres
su post continuista, enguany hi hahagut un augment en em
preses públiques aproximadament de quasi 10.000 milions 
de pessetes, abans de l'esmena del Grup MIXT que es va 
acceptar en Comissi9 l'augment del pressupost de la Con
selleria de Turisme era de 115 milions de pesssetes, és un 
pressupost eminentment continuista; després de l'esmena 
del Sr Ricci és de 228 milions de pessetes, continua essent 
un pressup.ost eminentment continuista, els 9.~QO milions 
de pessetes amb que s'augmenta et pressupost ehguany, per 
a la primera indústria de les nos tres illes hi van 228 milions 
de pessetes, si aixo no és un pressupost continuista, no ho 
és, és un pressupost completament adaptat a les necessitats 
del sector, un un pressupost que reflecte ix les preocupa
cions que no només el sector sinó els mateixos membres 
del Govern denuncien que existeixen a la premsa. 

Nosaltres realment feim demagogia, no entenem res, 
hi ha una crisi que pel que es veu és inventada, hi ha un ex
cés d'oferta que ara es comen~ a acceptar, que va ser per 
una pessima tramitació del denominat Decret Cladera 2, 
ara es comen<ra a acceptar, fa tres anys que ho denunciam i 
ara es comen~ a acceptar que aixo va provocar un excés de 
sol.licituds i un excés d'oferta que s'ha concentrat en uns 
anys molt puntuals, una oferta el creixement de la qual per 
ventura hagués estat en molts altres anys, bé, tot aixo tam
bé és demagogic, aixo no és ver, pero que es fa? Que es fa 
realment? 

No es fa res. Es rebaixa el pressupost de promoció, es 
posa una partida que fa molts d'anys que es posa i després 
no s'utilitza per a l'Escola d'Hostaleria, ja veurem si en
guanya la fi existeix, el Conseller es va comprometre a Co
missió a no tornar-la dur si enguany no es fa, per tant ja 
veurem si aix() es compleix. 

Nosaltres presentam una esmena de 1.200 milions de 
pessetes per convenís amb els Ajuntaments i sabem que 
que en Deute Públic es vol fer un gran pla d'inversió en els 
Ajuntaments, pero és que ens han dit que es valen fer mol
tes coses, ens ho han dit massa vegades que farien coses i 
no s'han fet i per aixó volem que ja hi hagi una partida que 
es pugui fer dins els pressuposts i no és ver que només pre-

sentem aquesta, també presentam una altra esmena d'addi
ció a IMPROTUR de 200 milions de pessetes més i el vot 
particular no el presenta m per llevar 100 milions de pesse
tes, sinó perque el Conseller tengui !libertat de disposició 
en Promoció, que no vagin només al mercat italía, vom és 
vol fer, només a I'italia. 

Creim que realment ens trobam en una situació que 
pareix que fent un discurs amb seny, un discurs ponderat, 
un discurs reconeixent la situació, que és precupant pero 
que s'ha de tenir tranquil.litat, que tots som molt cons
cients i que tots farem el que puguem, pero després, al 
pressupost, 200 milions de pessetes més que I'any passat. 
Han fet rcalment un gran esfor~ i diuen que no és la Maria 
del Govern. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, passarem a la votació de les esmenes 
1800 del Grup Parlamentari CDS, 1899 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, 2150 del Grup Parlamentari PSM
EEM. Com que són de totalitat, es votaran conjuntament 
perque la seva possible aprovació significa el mateix. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de les esmenes 
1800 del CDS, 1899 del Grup SOCIALISTA i 2150 del 
Grup Parlamentari PSM-EEM, es volen posar drets, per fa
vor? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 30. Abstencions, cap. Queden rebutjades les esmenes 
que acabam de sotmetre a votació. 

Al Suprograma 75.11.00 d'aquesta mateixa Secció hi 
ha presentades les esmenes 1803 del Grup Parlamentari 
CDS i les 2151 i 2171 del Grup Parlamentari PSM-EEM. 
per defensar la primera i per part del Grup Parlamentari 
CDS, té la paraula el Portaveu Sr Francesc Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gracies, Sr President: 

Per agilitar el debat, si m'ho permet donaré per defen
sades la totalitat de les esmenes a la Secció, que són con
gruents amb la intervenció anterior. La 1802 fa referencia a 
tornar a les seccions pressupostaries corresponents les des
peses en materies esportives i culturals, la direcci6 cap als 
Ajuntaments de les transferencies previstes a les empreses 
privad es així com l'eliminaci6 d'una despesa d'estudis que 
no consideram justificada. Amb aixo i amb els seus matei
xos termes queden defensades totes les esmenes del nostre 
Grup a la Secció. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

1 
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Per defensar les esmenes 2151 i 2171 del Grup Parla
mentri PSM-EEM. té la paraula el Diputat Sr Serra. 

ELSRSERRAIBUSQUETI: 

Gracies. Sr President. 

La primera esmena. la 2151 és un augment de 4 mi
lions de pessetes per donar suport efectiu a l'Escola de Tu
risme d'Eivissa, que depen del Consell Insular. L'augment 
és 4 milions i la rebaixa també de 4 milions de la mateixa 
Conselleria de Turisme del següent subprograma. 

Respecte de l'esmena 2171, és una esmena grossa que 
agrupa tot un conjunt d'esmenes i així farem bastant més 
via, que són la 2171, la 2154, 2152, 2223 i 2224, a efectes 
que tot quedi ben quadrat. 

L'objectiu d'aquesta esmena, per una a banda és aug
mentar 16.035.000 pessetes, que és el cost que nosaltres 
hem calculat que valen cada any 5 inspectors turístics que 
ens pareix que fan falta perampliar la plantilla deIs inspec
tors de la Conselleria. Aquesta esmena també inclou. a 
efectes de quadrar economicament, 3 milions d'augment 
per subvencionar I'Associació VOLTOR, que ens permet 
rebre TV3 i potser que en un futur immediat d'altres cade
nes televisives de Catalunya i del País Valencia i despres les 
rebaixes són de Capítol II de la Conselleria de Turisme i 
de Capital II de la Conselleria d'Obres Púl?Jiques. 

Gracies, Sr President. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Procedeix sotmetre a votació primer l'esmena 1803 del 
Grup Parlamentri CDS. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la VOlació: vots a favor, 28. Vots en con
tra. 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
1803 del Grup Parlamentari CDS. 

Passam a votar les esmenes 2151 i 2171 del Grup Par
lamentari PSM-EEM. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les dues 
esmenes que acabam de sotmetre a votació. 

Procedeix també sotmetre a votació, perque el Porta
veu del Grup Parlamentari CDS ha indicat que la donava 
per defensada, l'esmena 1801 del Grup Parlamentri CDS al 
Subprograma 75.12.00. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volem posar 
drets? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstcncions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació. 

Al subprograma 75.13.00 hi ha l'esmena 1802 del Grup 
Parlamentari CDS, que hem donat per defensada i les nOs 
1900 i 1901 del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

Per defensar aquestes esmenes. té la praraula el Dipu
tat Sr Nadal. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Si, Sr President. 

Les dues esmenes que presentam són d'addició a la 
partida 12.100 per a corporacions locals, trasnsferencies a 
corporacions locals, una de 1.200 milions de pessetes i l' al
tra de transferencia també a aquesta partida de 80 milions 
de pessetes, que abans era a la partida d'inversions de ca
racter immaterial al pressupost de la Conselleria. 

Nosaltres creim i tots els Diputats també estaran d'a
cod, perque així ho han manifestat, que una de les mancan
ces importants que existeixen és la infrastructura als muni
cipis turístics; la Conselleria pareix que té un pla secret so
bre la seva actuació en aquest tema, pero al pressupost hi 
posa 1.000 pessetes. Nosaltres creim que aquesta partida 
no és correcta, que s'ha de dotar aquesta partida de transfe
rencies a corporacions amb una quantiat important perque 
es puguin fer convenis amb els Ajuntaments, amb munici
pis turístics, amb les zones turístiques per a l'adequació de 
la seva infrastructura. 

També demanam la baixa del 80 milions perque dins 
Comissió no se'ns va explicar de forma clara que eren 
aquests inversions de caractcr immaterial per a les quals no 
arribam a comprendre que es precisin 80 milions de pesse
tes. 

EL SR PRESIDENT: 

Pcr pan del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Capó. 
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EL SR CAPO I GALMES: 

Moltes gracies, Sr President. 

Quant a l'esmena 1802 del Grup CDS, no cal insistir 
perque ja ha hem dit en el debat anterior de l'esmena a la 
totalitat, simplement que nosaltres no Ji donarem suport 
per no llevar 130 milions al pressupost de la Conselleria, 
perque en definitva llavors hauríem de donar la raó al Sr 
Nadal que n'ha tengut manco que l'any passat. 

Quant a l'esmena del Partit Socialista, la 1900, que és 
l'esmena de l'alta de 1.200 milions de pessetes, jo només li 
vuU dir una cosa, Sr Nadal: Si voste fas del Govem i jo Ji 
presentas una esmena d'una baixa a una secció i una alta a 
una altra de 1.200 milions de pessetes, només de pensar el 
que voste em diria tom vermell. Només li diré una cosa, 
que no li donarem suport i res més. 

Pel que fa a l'altra esmena, la 1901 del Partit Socialis
ta, també dir-li que tampoc no li donarem suport perque 
creim que les inversions estan bé alla on són i que no hem 
de canviar les inversions per subvencions ni per transferen
cies a entitats ni res d'aixo. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

No hi ha Uoc a replica, Sr Nadal, no Ji ha dit més que 
es posaria vermell, si vol contestar a aixo, pero no obri de
bat. 

Passam, idó, a votació les esmenes del Suprograma 
75.13.00. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'esmena 1802 
del Grup Parlamentari CDS, es valen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 4. Vots en contra, 
50. Abstencions, 5. Queda rebutjada l'esmena que acabam 
de sotmetre a votació . 

Sr Portaveu del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es 
poden votar conjuntament? 

Posam a votació, ido, les esmenes 1900 1901 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Rresultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. Abstencions, cap. Queden rebutjades les dues esme
nes que acabam de sotmetre a votació i finalment, per aca
bar el debat d'aquesta Secció, queda el vot particular Socia
lista per a l'aprovació de l'esmena 2115. Per defensar 
aquest vot particular té la paraula el Diputat Sr Nadal. 

EL SR NADAL I AGUIRRE: 

Bé, Sr President, abans ja he insinuat perque feiem 
aquest vot particular. Es una total incoherencia que s'apro
vi aquell vot particular i no s'aprovi el que nosaltres hem 
presentat; demana un augment en la partida de Promoció, 
pero només per a un sector determinat, Italia, jo no sé si és 
per una connotació de llinatges amb el Sr Ricci o per que 
deu ser, perque només vol el mercat italia, perque per ven
tura els realments necessaris són saltres mercats i nosaltres 
estam d'acord que s'augmenti aquesta partida, pero que el 
Conseller de Turisme tengui llibertat per destinar-ha al 
mercat que consideri oportú, no que sigui una partida fina
lista. 

EL SR PRESIDENT: 

Per pan del Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el 
Diputat Sr Ricci. 

. EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Vertaderament és una incoherencia dir que hi ha poes 
doblers per a les promocions i que un Grup Parlamentari, 
al contrari d'altres que no tenen idees ni imaginació per 
plan tejar coses noves, de sobte l'únic que plantegen en tot 
cas és destruir la idea més bona o més dolenta, indiscutible
mente diferent de la seva, que hom ha tingut. 

Jo crec que vertaderament el mercat italía és un gran 
mercat i com que ha crec aixf i que seria una cosa ben feta 
no es poden donar manco de 100 milions i com que també 
crec que no tenim prou diners per fet tot el que voldríem 
fer, aixo ha faig i ha dic, pero el que faig és posar-hi imagi
nació, posar una determinada capacitat d'actuació, cosa 
que vostés no fan i és incoherent que digui que sí, que es 
posin doblers pero després els sap greu que aixo pugui ser 
una suggerencia puntual. 

Dones sí, senyor, és una suggerencia puntual i el meu 
nom'·no hi té res a veure, pero sí que te a veure amb un 
mercat molt important i molt interessant. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Srs Capó. 

EL SR CAPO I GALMES: 

Moltes gracies, Sr President. 

Aquesta és una esmena que va presentar el Grup 

l 

• .!-



J 

1 

'. 

1 

DlARl DE SESSIONS I Núm. 72 I 20,21 i 22 de <lesembre del 1989 6269 

MIXT, a la qual nosaltres efectivament domhem suport en 
Comissió í que ara, sorprenentment, el Partit Socialista hi 
ha presentat un vot particular, és a dir, un vot particular 
perqu~ posavem 100 milíons de pessetes a Promoció i lla
vors, qua n presenten una esmena a totalitat, perque no te
nim milions de pessetes per fer promoció, perque només -
n'hí ha 300, havi3 dit abans. 

A veure si ens aclarim, o hem de fer promoció o no 
n'hem de fer, o hem de pujar el pressupost o no l'hem de 
pujar, el que no poder fer és canviar cada vegada segons 
que digui. Ara bé,el motiu pel qual nosaltres varem donar 
suport a aquesta esmena qua n es va presentar era a causa 
de la referencia que va fer el Conseller de Turisme el dia de 
la compareixenc;a, que va explicar amb molt de detall, molt 
documentadament i amb una exposíció tan llarga com mag
nífica quin era el potencial del mercat itaHa, aixo és va dir, 
era a la sala groga, vostes ho saben, ho varen escoltar i no
saltres varem fer l'esmena, si no l'haguéssim fet nosaltres 
segurament l'haurien fet vostes, pero aixo és a part, la va 
fer el Grup MIXT, la varem recolzar i ara resulta que ens 
fan un vot particular per llévar-Ia. Miri, nosaltres no li po
dem donar suport, perque li varem donar el vot i no ens 
han donat cap argument per canviar aquest vot que li dona
remo 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Nada!. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Sr Capó i Sr Ricci, jo els reiteraré perque hem presen
tat aquest vol. Primer, perque és una partida finalista i no 
hi estam d'acord. Segon, perque no es cap esmena que de
mostri una gran imaginació, perque en absolut no demostra 
que s'aprovi aquesta esmena; nosaltres en varem presentar 
una d'addició de 200.000 milions de pessetes a IMPRO
TUR i se'ns va negar, per tant la imaginació pot ser que 
voste rebaixi la quantitat, jo crec que la imaginació no és 
aquí, la imaginació la té el Sr Capó, que li aprova aquesta 
esmena perque voste li aprovi totes les seves, Ji votí totes 
les coses contraries, tengui el seu vot garantít, li ha garantit 
en moltes més, pero en aquesta de 115 milions de pessetes 
per al mercat italia que tant li interessa, aquesta és la seva 
gran imaginació, Sr Ricci, perque si no, Sr Capó, realment 
1i fan fer paperets, perque aquest ha estat deIs bons. 

Sortir a dir-nos que el Sr Ricci va fer una brillant dis
quísició sobre el mercat italia perque s'aprovas!; el Conse
Her no va parlar del Mercat itaHa, va parlar del mercat ita
lía de passada com va parlar de tots, per favor! 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam a votació el vot particular So
cialista de la proposició de l'esmena 2115. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Acabat el debat de la Secció 
nO 12, aquesta Presidencia vol fer a saber als Srs Diputats 
les previsions que hi ha per avuí vespre, que és el debat a 
les seccions 13 i 14. 

Jo supos que els Srs Diputats voldran una hora i mitja 
per sopar; per tant, suspendrem la Sessió i la recomenc;a
rem a les deu i mitja del vespre en punt. Ho dic perque co
menc;am amb votacions, no, aquí no, aquí hi ha es menes, 
pero en punt. 

EL SR PRESIDENT: 

Recomen~ la Sessió. 

Comen~n el debat de les esmenes presentades a la 
Secció 13, hi ha la 1804 del CDS i la 1902 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, ambdues de totalitat de la Seccíó. 
Per defensar l'esmena 1804 del CDS i per aquest Grup, té 
la paraula el Diputat Sr Bernat Trias. 

EL SR TRIAS I ARBOS: 

Gracies, Sr President: 

Per comen~r la defensa d'aquesta esmena que plante
ja el Grup del CDS, es mena de totalitat a la Secció 13, no 
em vull sostreure a llegir la Introducció a la Memoria del 
Pressupost de la ConselIeria d'Educació, Cultura i Esports, 
els dos primers panlgrafs, perque són prou significatius. 

Diuen que en iniciar el tercer periode de la present Le
gislatura i després de dos anys dedicats quasi exclusivament 
a la dotació i consolidació d'un inventari documental sobre 
la realilat 'cultural, esducativa i esportiva balear, la Conse
Heria inicia una evolució estrategica definida per un pro
grama d'inversions directes. L'analisi deIs objectius polítics 
i pressupostaris de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esports del 1989 evidencia l'encert del nostre projecte i la 
necessitat d'iniciar una política d'actuacions concretes des
prés d'una etapa dedicada a la construcció de solides es
tructures culturals. 

En el text que ha remes el nostre Grup Parlamentari 
justificant la presentació d'aquesta esmena a la totalitat de
im i volem posar especial emfasi en el fet que precisament 
han estat aquests dos primers paragrafs de la Secció 13 els 
que ens ha donat peu a la presentació de I'esmena. Malgrat 
el que s'indica en el pressupost, nosaltres entenem que la 
tonica que resulta de la lectura i de I'estudi detallat del 
pressupost no és més que una continuació, que continuar la 
tonica deis anys anteriors amb un volum de subvencions 
que fan pensar que aquesta declaració que es fa a la Memo
fia de la necessitat de construir unes solides estructuctures 
culturals nosaltres pensam que romandra ajornada una ve
gada més. 
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Pensam que el que es despn!n del pressupost és una 
pura descentralització, pero no una descentralització con la 
que moltes vegades preconitzam des d'aquests mateixos es
cons d'aquesta Cambra, sinó que és una descentralització 
en forma de subvencions. Els capítols IV i VII, les transfe
rencies, són els que en quantitat i en qualitat prevalen per 
damunt qualsevol altre aspecte del pressupost; programes 
com per exemple el 42.2.006 d'Escoles de Natura són una 
pura intenció i aquí, arnés, vull recordar a tots els Srs i 
Sres Diputats en quantes ocasions s'ha parlat i s'ha debatut 
en aquest Parlament sobre la necessitat d'estructurar una 
xarxa d'Escoles de Natura i fins i tot declaracions de la ma
teixa Consellera de Cultura, Educació i Esports reconei
xent que aquesta podria ser una de les iniciatives que du
gués a terme la seva C..onselleria perque entenia la necessi
tat de posar-les en marxa. 

Per seguir l'ordre deIs programes tal com venen al 
pressupost, ens trobam que d'una quantitat global d'aproxi
madament 512 milions de pessetes que es destinen a la Di
recció General d'Esports, n'hi havia de pressupostats 250 
milions pcr a un conveni amb el Ministeri d'Educació i 
Ciencia, que en virtut d'una esmena d'UM es pretenen re
baixar en 100 milions de pessetes i aquest program deixa 
fora el que és l'esport universitario 

També en reiterades ocasions des d'aquest mateixos 
escons i des de la tribuna s'ha parlat <,Ie'la necessitat d'inci
dir d'una manera importantíssima en' la promoció de l'es
port universitari. Es evidentment en aquests nivells quan la 
promoció esportiva adquireix un mínim sentit d'eficacia, 
perque si hem de repassar les actuacions que es fan fora 
d'aquesta Comunitat Autónoma i sobretat a lestranger, ens 
adonarem que en realitat els esportistes formats i els espor
tistes que han nascut al món de l'esport des de les universi
lats són realment eIs que aconsegueixen donar als seus paí
sos l'amplitud i l'abast que necessita un esport perque no 
sigui senzillament una materia, una practica que es fa així 
com bonament es pot, a base de molt de voluntarisme i re
alment poca dedicació. 

Per construir una Administraci6 agil i efica<;, ens tro
bam curiosament amb una partida de 5 milions de pessetes 
per a un estudi per a la creació de l'Institut de la Dona, es
tudi que nosaltres creim que ja es va fer aquest any que 
acabam. Les inversions reals a arxius, biblioteques, museus 
són inexistents; tot és despesa corrent i de personal. En 
canvi ens trobam que a Arts Plastiques, subcompte 64.00, 
grans exposicions, 20 milions de pessetes. Es clar, nosaltres 
ens adonam que els museus, els arxíus i les biblioteques no 
venen, no s6n qüestions relevants, i en canvi les grans expo
sicions. els grans esdeveniments culturals, sobretot quan hi 
ha inauguracions, evidentment són suscepitbles d'una ma
jor rendibilitat política. 

El llibre, subprograma 45.5.001, transferencies cor
rents, Ajuntaments 4 milions, 2 milions a empreses priva
des, 8 milions a l'Enciclopedia de les Illes, mentrestant els 
ajuts a la creativitat queden en 2.700.000 pessetes i el su
port generic al llibre en 1.500.000 pessetes. En realitat, 
amb aquestes partides poc es pot promocionar des de la 
Conselleria. 

Continuant el rep~ de cada un deis programes en; 
trobam amb la Tercera Edat. A part que també en el preso 
supost de la Conselleria de Sanitat hi ha partides pressu· 
postades per a ajuls a .la Tercera Edat, ens trobam amb ~ 
milions i mig de pessetes al centre d'lnca, 12 milions aMa
nacor, quan nosaltres creim perfectament que aquestes par· 
tides podrien ser assumides per la Conselleria de Sanitat. 

Art Dram¡),lie, ja hl tomam a ser, lransferencies de ca
pital 9 milions i mig de pessetcs, al Capítal J 48 milions de 
pessetes inversions reals, el que diu la Memoria 100 pesse
les. Música i Dansa, 59 mUians de pesseles; orqucstra, Pa
lronal per a la Música de les Ules Balears 50 miJions de 
pessetes, qua n sembla que hi ha un compromls del Govem 
que I'aporlució sera de 100 milion de pessetes al pressu
post noltlés n' l1i figuren 50. Suports a a grans cOllcen > 5 
m ilion . de pessetes i en canvi convenís amb agrupacions. 2 
milioll i mig de pessctes. 

TOl aix() i ja entrHIll després din' la Direcci6 General 
d'Es pons, cls ajuts a les fcderacioo csportives no arriben a 
32 miJjons de pessetes quan avu i, recenlment, lUts els mil· 
jans de comunkació parlen que din lOles les cüs iplines es
portives hi haura clubs que no p dran participar en les 
competicions perque resulten morosos davant les federa
dans, mentreslanl lenim que una sola instal.lació d'aquesla 
Direcció qeneral, l'Escola Cala Nova, se'n du de l' [tire del 
203 niilions de pessetes i aques l male.ix Diputat des d'a
quest Parlamenl i lOts e)s Grups de l'Oposició han dema
nal en reiterades ocasion.s comptes i explicacions sobre q ue 
es fa a ca la Nova, per qu~ ens serveix ca la Nova. 

Evídentment, nosaltres no eslam en contra d'un centre 
com el de Cala Nova, d'una cola e m la de Cala Nova, 
pero tornam a dir una vegada més que el que s'inverteix 
per part de la Comunitat Autonoma en el centre de l'Esco
la de Cala Nova i el rendiments que en teoria hauria de 
proporcionar aquesta escola són desproporcionats. 

Per acabar, Sr President valla dir que tenia necessilat 
de defensar I'esmena a la totalitat malgral que el tercer pa
ragrar de I'anicle segan de la Llei de PressuposlS Generals 
de la Comunital Autonoma que s'ha aprovat aqucsI malí el 
dcixa ja prAclicamcnt per acaba l. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Damía Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia):. 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

S'ha parlal fa un estalla que lú ha Consclleries Maries. 
La Con elleria de Cultura, SOrlosament, almcnys al nivell 
d'alenció que mereix per part deIs Grup de )'OposiciÓ, no 
és certamen t una Maria és la Conselleria que ha rebul més 
esmenes, cosa que indica que djns l'Oposíció - dins la majo
ría crec que ja és una altra cosa - una clara sensibilitat cul-
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tural, que es vol millorar aquest pressupost, que al mateix 
temps que s'esta absolutament en desacord - i per aixo hi 
ha dues esmenes de totalitat - també es fan moltíssimes es
menes puntuals, pero anem a un plantejament global de la 
qüestió. 

De vegades dins aquest Parlament els responsables de 
Cultura de l'Oposició crec que hem tengut motius de dcs
moralització i de desencant, pero jo voldria recordar que la 
cultura no és aficció en aquest Parlament, no ho pot ser, és 
un imperatiu constitucional i un imperatiu estatutari. La 
Constitució, en el preambul, parla de promoure el progés 
de la Cultura; l'article 44.1 de la Constitució estableix que 
els poders públies facilitaran l'accés a la cultura i, a més a 
més, la Constitució és bastant laxativa en una materia que 
aquest Govern conservador s'ha dedicat a vulnerar d'una 
manera reiterada. 

L'anicle 46 estableix que lenim obligació, que els po
ders públies tenen obligació de conservar i de promoure 
l'enriquiment del patrimoni historico-cultural i artístic deIs 
pobles d'Espanya, no ser condescendents en destruccions ni 
passar la responsabilitat, quan es produeix una destrucció, 
a una arca inferior, com hem vist recentment en el tcrme 
de Calvü\. S'ha d'exercir la competencia quan es té, no s'ha 
de reclamar només allo que no es té i, a més a més, una al
tra cosa molt important, molta part de la cultura d'aquest 
patrimoni és amenac;ada per la connivencia constant d'a
quest Govem conservador amb el foment de l'especulació 
del sol de les Illes Balears. ' 

Hi ha un mandat, perdonin Srs Diputats de la dreta, 
l'article 47 de la Constitució diu que els poders públies te
nen obligació d'impedir la constitució, convé que de tant en 
tant, a pan deIs programes que elaboren vostes, procurin 
rellegir-la. L'Estatut, lógicament, recull tota una serie d'a
quests mandats constitucionals i en certa manera també els 
amplia i els adapta a la realitat autonomica de les Illes Ba
lears. 

Per tant, tenim la cultura situada com un mandat cons
titucional i estatutario Hi ha competencies? Evidentment i 
moll amplíes. S'ha actuat d'acord amb aquestes competen
cíes? S'actua, via el pressupost que avui debatem, sobre l'a
rea competencial de Cultura amb un programa adient a la 
possibilitat competencial que es té? Evidentment que no. 
Hi ha competencies sobre arxius, sobre museus, sobre bi
blioteques, sobre conservatoris, sobre patrimonis, sobre 
cultura autoctona, sobre fundacions, es poden fer convenis 
amb les altres Comunitats Autb'nomes, hi ha normalització 
lingüística, hi ha investigació, hi ha llibres, hi ha teatre, hi 
ha arts plastiques, hi ha dansa, etc., etc., etc. i una altra co
sa que curiosament tampoc no es preveu en aquest pressu
post, que és el tema que l'area cultural ha de ser objecte 
d'una descentralització clara d'acord amb les previsions que 
estableix l'Estatut en materia de Consells Insulars. 

Apan de les actuacions que es puguin fer directament 
per la Conselieria, quines previsions hi ha en materia cultu
ral de cara als Consells Insulars? Hi ha cap iniciativa pre
vista? Hi ha cap previsió pressupostaria perque aixo es rea
litzi? Evidentment no hi ha absolutament res. No hi ha ab-

solutament res, perque com ja s'ha dit tantes vegades no és 
que aixo sigui un pressupost continuista, és un pressupost 
gairebé fotocOpia de les etapes anteriors. 

No estan disposats a afrontar les responsabilitas qua n 
les tenen dins les mans, és molt més facil dur una pol1tica 
de cara a demanar les competencies que avui no són aquí. 
Si tenguéssim les competencies d'Educació, crearfem un 
model educatiu, es va dir dins la Comissió d'Hisenda, quan 
va compareixer la Consellera. Un model educatiu? Sí, un 
model conservador, tots el coneixem el model conservador, 
per cert crec que no aniria en el sentit que tantes vegades 
s'anuncia, pero la qüestió d'avui no és aquesta. 

Amb les competencies que es tenen, que es fa? Que es 
fa amb la competencia exclusiva d'arxius, biblioteques i 
conservatoris? Quants d'arxius s'han ordenat? Quants de 
meuseus s'han creat? Quantes bibllioteques s'han dotat 
adientment? Es pot respondre? El Conservatori, ha rebut 
una millora substancial? S'han afrontat el problemes de 
fons? El patrimoni monumental, és protegit? Competencia 
exclusiva. Es fan les actuacions pertinents de cara a la seva 
divulgació? Quan una persona compra una finca a Malloca, 
una finca gran, moltes vegades amb finalitat especulativa, 
ha plantejat la Conselleria de Cultura la possibilitat de fins 
i tot procurar que als registres de la propietat hi figurín els 
elements de tipus monumental que han de ser imperativa
ment respectats i que per tant no es pugui al.legar ignoran
cia o es vol fer aquesta cosa absolutament estranya que és 
amagar els monuments históries perque podríen ser saque
jats?Quina política es vol dur? 

Gestió de museus, biblioteques i arxius. EIs gran cen
tres de depósits documentals no són propietat de la Comu
nitat Autonoma, pero hi ha competencies de gestió. Quina 
millora substancial de gestió s'ha impulsat dins els arxius, · 
als museus i a les biblioteques? La biblioteca ha davallat de 
dotació, Es compren proporcionalment els mateixos llibres 
de quan va comenc;ar l'etapa autonómica? No. Se'n com
pren més poes. L'arxiu historie, es suficientment dotat? Té 
les mesures de seguretat pertinents? Ho veurem després en 
una esmena. 

Laboratori de restauracíó. Aquest Diputat molts de 
dies és a l'arxiu, els deposits documentals continuen degra
dant-se. Alguns, ho he dit altres vegades, sobretot de l'epo
ca del XVII, si fossin objecte de consulta constant, desapa
reixerien molt rapidament. Que es fa? Competencies exclu
sives, protecció i foment de la cultura autoctona, aquesta 
Conselleria tan generosa, partides pressupostaries canten, a 
l'hora de posar anuncis en negre als diaris, quants de pro
grames culturals subvenciona através deIs mitjans de comu
nicació? 

No estam d'acord amb la polílica d'anuncis, absoluta
menl en desacord. Ara: un programa de divulgacíó históri
ca, literaria, plastica, de divulgació tecnologica de la cultura 
del país, on és? Aixó és molt més complicat, no es vol fer, 
és molt més [adl agafar cada dia un anunci de 100, 200.000 
pesseles i gastar -se 80 o 100 milions de pessetes cada any 
tirats a la mar en anuncis en negre per després rebre les 
contrapartides pertinents de la fotografia, que inauguram 
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el que sigui, arribare m a inaugurar una persiana, ens falta 
poco 

Si, és aixo, el que passa es que no estan avesats a que 
els llegeixein la cartilla des d'aquesta tribuna. Aquest Dipu
tat té un avantatge, no, escoltin Srs Diputats de la dreta, 
aquest pressupost és la manifestació expressa de la conti
nüitat d'una política que desatén la construcció basica de la 
infrastructura cultural. 

Quina infrastructura s'ha construIt? M'agradaría que 
em responguessin, si és que avui hi ha interlocutors, perque 
avui em pareix que tal va de suplents. No s'ha constrult in
frastructura, només es cerca la imatge i em sap molt de 
greu dir-los que ja és una campanya absolutament absurda 
perque cada vega da que veig aquests anuncis, que tots són 
per l'estil, tenc la impressió que es ven un producte que ja 
no es fabrica, em referesc a certes opcions polítiques. 

Una altra qüestió que volia plantejar i amb aixo acaba
ré, Sr President, és la de plantejar seriosament ja des del 
mate ix pressupost la previsió de cara a la descentralització 
cultural de les Illes Balears. Els Consells Insulars no són fi
gures decoratives, no són institucions que només varen ser
vir una etapa de debat autonomic per fer una certa dema
gógia insularista, per fer quatre proclames i una vegada ins
lal.lats en el poder s'oblida i es posen totes l~s traves possi
bies fins i tOl per recuperar un centralisme~a nivell d'Illes 
Balears. 

Els Consells Insulars, en materia cultural, tendran la 
facultat d'assumir - tendran la facultat d'assumir vol dir que 
ha poden assumir i que hi ha una llei que preveu que ho 
puguin fer - i en materia de cultura, si s'entretenen en l'ar
ticle 39.6 veuran que poden assumir patrimoni arquitecto
nic, historie, artístic, monumental, arxius, biblioteques, mu
seus, conservatoris, Belles Arts, a més d'ensenyament, tam
bé d'acord amb l'article 39.7. 

Hi ha una previsió que aixo es tiri endavant? Si dema 
s'aprovas aquí una llei de lransferencies als Consells Insu
lars d'aquestcs materies, que passaria? Quina previsió hi 
ha? Evidentment no n'hi ha cap, perque no és té la més mí
nima voluntat de dur tOl aixo endavanl i a nivell d'institu
cions més altes, quins elements de cooperació es plantegen 
des de l'area de Cultura, Educació i Esports amb altres Co
munitats Autonomes? 

La cultura no és un corralet, no és un safareig, és una 
cosa en comunicació constant. Moltíssimes manifestacions 
culturals podrienm arribar a aquestes iIles, només hi po
dran arribar si hi ha puntuals acords de cooperació amb al
tres Comunitats Autonomes, incolosa I'Administració Cen
tral, que té grans arxius i que a través deIs seus diferents 
ministeris ens pOl fer arribar grans manifestacions culturals 
que d'altra manera aquest poble mai no podra tenir ocasió 
de coneixer. 

Per tant, Sres i Srs Diputats, el plantejament que fa el 
Grup SOCIALISTA és un rebuig a la continuHat, un re
buig a la insistencia en una política que no resol els proble
mes de fons de la cultura i que és una insislencia en l'equi-

vocació. 

EIs he de reconeixer una cosa: Hi ha programes a ni
vell de disseny formal, pero darrera aquests programes, a -
I'hora de comptabilitzar les partides pressupostAries no hi 
ha absolutament res. EIs programes són una pura pantalla 
demagogica per dissimular que darrera tot aixo no hi ha 
una vertadera política adient amb les competencies que es 
tenen. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari PSM-.EEM, té la pa
raula el Portaveu Sr Francesc López i Casasnovas. 

EL SR LOPEZ 1 CASASNOV AS: 

Joan Francesc, Sr President; gracies. 

Sres i Srs Diputats. 

El nostre Grup PSM-EEM no havia presentat, no ha 
presentat una esmena a la totalitat d'aquesta secció. Vam 
tenir la ingenüitat de pensar que a través d'esmenes par
cials podríem introduir dins un programa de cultura ampli 
els aspectes que al nostre entendre millorarien i donarien 
un caire diferent a la política cultural de la Comunitat Au
tOnoma. En vista, pero, deIs plantejaments globalitzants 
que s'acaben de manifestar, nosaltres també hem de dir que 
no estam d'acord amb el disseny cultural que ha fet en 
aquest pressupost el Govern de les IlIes Balears. 

El Govern dedica una mica més del 9% del seu pressu
post a I'aspecte de Cultura en un sentit ampli, incloent-hi 
també el capítols d'esports. No és una proporció massa 
!lUIda, és evident que la construcció del nostre país, que si 
consideram la cultura com a nervi de la nació hem de dir 
clarament que no basta, que la inversió que aquí es con
templa es escadussera, és escassa. 

Dins un programa cultural del Govern de les IlIes Ba
lears la cultura té evidentment un component important de 
creativitat efímera, hi ha un aspecte efímer en tal el pro
grama cultural, pero aixo no justifica en cap mament que 
es pugui entendre com a inversió allo que s'entén com el 
gran invent d'aquests pressuposts, les inversions immate
rials, inversions immaterials que venen e engreixar en parl 
el Capítol VI, pero així i tot el deixen amb una mancan~ 
comparativa molt gran en relació amb els altres capítols. 
Mirem, per exemple, com el Capítol 1 d'aquesta Secció se'n 
du el 33%, com el Capítol Ir se'n du un 14 i mig, el Capítol 
IV, despesa a transferencies corrents, se'n du un 13 i el Ca
pítol VII, transferencies de capital, se'n du un 26%. 

En canvi el capftol d'inversions, incloent també les fa
mases inversions immaterials, no depassa el 13,5. La cultu
ra també és quelcom de solid, ha deía, sí no ha record ma
lament, el que va ser President de la Generalitat de Catalu
nya Josep Tarradellas, la cultura és pedra, fonamentalment 
pedra, és a dir, infrastructura, és a dir, base que permeti la 
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creativitat, base que permeti que hi hagi una política cultu
ral democratica en el sentit de maldar per conservar el pa
trimoni, pero en el sentit també de fer-lo creixer a partir de 
la creativitat deIs ciutadans i a~o vol dir, com ja ha dit molt 
bé el Ponent Socialista que cal una política amb bibliote
ques, una política amb museus, una política amb arxius, i 
una política, per que no?, de defensa del patrimoni arqueo
logic, lingüístic, pero també paisatgístic i no facin escara
falls, perque també forma part d'un projecte de cultura re
lacionar l'home amb el seu habitat i d'aquí ve l'esmena que 
hem presentat i veig que hem coincidit amb altres Grups 
en relació amb les Escoles de Natura. 

Ja és ben hora, com ha dit també el Portaveu del Grup 
del CDS, que pasem del nominalisme als fets, ja est:l bé de 
posar el capftol de 1000 pessetes per a les Escoles de Natu
ra, dotem-les i pose m-les en marxa i estic segur que el Di
rector General d'Ensenyan~ hi estara molt d'acord, que li 
farem un favor si aprovam aquesta esmena. 

La política cultural també ha de contemplar aquest fet 
com un fet obert al món i al món modern, és a dir que no 
ens podem quedar amb arxius, museus i biblioteques, hem 
de veure també com incorporam les noves indústries,les 
noves tecnologies culturals al nostre món desenvolupat, a 
la nostra rica Comunitat Autonoma, rica en béns materials, 
pero potser molt escadussera encara en el món del béns im
materials, per moltes inversions immaterials que posem al 
tema. -

Una poHtica cultural democratica implica també fixar 
objectius. Els recursos deIs quals disposa el Govern són els 
que són, obviament podrien ser més, pero fins i tot basant
nos en els 2.275 milions de pessetes, hem de dir que no es
tam gens d'acord amb la priorització d'objectius. Cal fixar 
objetius, a0 vol dir que cal relegar altres actuacions i aquí 
és on hem de veure si és més important impulsar a través 
de subvencions la realització de grans esdeveniments cultu
rals amb molt de llu"iment, pero molt fugissers, molt fuga
<;os o cal potenciar l'estructura de base. 

Amb a~o vul! dir que cal fer opcions. Que val més? Pa
gar un gran concert a la nostra Comunitat Autónoma o im
pulsar escoles elementals de música? Per aquí també voldra 
veure 1'0posició aprovades algunes esmenes en aquest sen
tit. Nosaltres estam d'acord que basicament s'ha d'impulsar 
l'esport popular, pero l'esport popular - i també entro en 
un terreny d'inversions - implica per una banda assumir el 
risc i el compromís deIs equipamenmts del conveni amb el 
MEC, pero a0 no ha de ser obstacle per evitar realitzar 
anualment els plans territorials d'equipaments esportius 
que, a més a més, realitza el Govern a través de les Admi
nistracions locals, Consells Insulars i Ajuntaments, vet aquí 
un camp que no podem desatendre i que no és al pressu
post, I'esport base. 

L'esport base ha d'anar molt Iligat amb l'esport fede
rat, també s'ha dit aquí. Nosaltres vam saludar com un fet 
molt positiu que per primera vega da l'esport escolar es 
programas a partir d'una relació estreta amb les federa
cions esportives; cal, en correspondencia dotar de millors 
fonts financeres les federacions, que són entitats privades, 

peró d'interés públic i que promouen l'esport, i ho hem de 
fer d'una manera, repetesc, molt colze a colze amb l'Admi
nistració Autonómica. 

S'ha dit aquí també la falta de descentralització políti
ca en aquesta materia de Cultura i Esports. No valen les 
encomanes de gestió quan ja estam en condicions de realit
zar, via Llei de Consells Insulars, vigents des del juliol d'en
guany, una política de transferencies, de tras pass os com a 
competencies propies que I'Estatut d'Autonomia permet a
tribuir als Consells Insulars. 

Per cert, els serveis d'arqueologia, reclamats anys dar
rera altre des d'aquests escons perque permeten i perme
trien la realització d'una política de salvaguarda molt més 
directamet vinculada als territoris insulars - potser evitar[
em espolis de tota casta que hem vist els darrers mesas -
continua essent una gran assignatura pendent d'aquest Go
vern. 

Per aquest molius i molls altres que podríem explicar 
esmena per esmena, el nostre Grup votara a favor de les es
menes de totalitat que han presentat el COS i el Grup SO
CIALISTA. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam a votació les esrnenes 1804 del 
Grup Parlamentari CDS i 1902 del Grup Parlamentari SO-
CIALIST A, que són de totalitat a la Secció 13. . 

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

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

Abstendons? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sortmetre a vOlació. 

Passam a debatre l'esmena 1825 del Grup Parlamenta
ri COS, que compren tots els sub programes. Per defensar 
aquesta esmena té la paraula, per part del Grup presentant, 
el Diputat Sr Bernat Trias. 

.eL SR TRIAS 1 ARBOS: 

Gnlcies, Sr President. 

A la Memória, tom VII del Projecte de Pressuposts 
Generals del 1990 de la Comunitat Autonoma de les Illes 
Balears, ve definit el Subconcepte 22.6.09, que diu "Otros. 
Gastos de divulgación, edición, catálogos, repertorios y 
cualquier otro medio de propaganda y publicidad condu
cente a informar de los servicios de la CAIB así como de o
tros no incluidos en conceptos y subconceptos especificos". 
Dones bé, nosaltres ens hem entretengut a mirar full per 
full el pressupost de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esports i resulta que aquest Subconcepte 22.6.09 puja, en-
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tre tots els programes, uns 17 milions de pessetes, no va 
més enllA i com que jo crec que eIs Sres i Srs Diputats pre
sents en aquesta Cambra acordaran que l'enorme despesa 
que es du des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Es
ports en materia de publicitat, aleshores entenem nosaltres 
que aquestes partides que es destinen dins aquest concep
tes o bé estan diluldes dins altres conceptes pressupostaris 
per tal que nosaltres puguem pensar que aquest Parlament 
no pugui controlar on va ni d'on surten aquests doblers,no
saItres entenem que el més probable és estiguin arracona
des dins el capítol VI i per tant proposam una baixa - i cre
im que som benevols - d'un 10% d'aquest Capítol VI. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentri SOCIALISTA, té la pa
raula el Diputat Sr Valenciano. 

EL SR VALENCIANO 1 LOPEZ: 

Gracies, Sr President. 

El nostre Grup esta totalment d'acord amb aquesta es
mena de reducció a Capital VI, a aquestes esqueles que es
tam acostumats a veure als diaris. Es demana una baixa 
d'un 10% i estam d'acord que aquests doblers seran molt 
més ben invertits en vivendes que no on es destinen. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari d'UM, té la parauIa el 
Portaveu Sr Miquel Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMOROS: 

Sí, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Només per dír que el capítol VI va dedicat a inver
sions i no a publicitat; per consegüent, votarem en contra. 

EL SR PRESIDENT. 

Passam a votació l'esmena 1825. Per part del Grup 
Parlamentari POPULAR, té la parauIa el Diputat Sr Tudu
rí. 

EL SR TUDURI 1 MARI. 

Gracies, Sr President. 

Si m'ho permet, volia dir que per error abans no he 
contestat a I'esmena a la totalitat i deman perdó a aquesta 
Sala per no haver-ho [et. 

Sobre aquesta es mena al Capítol VI, ara parlavem que 
el teníem molt baix i en aquest moment volem fer una bai
xa d'un 10%, no ho entenem, nosaltres per descomptat no 
ha votarem a favor . 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, ido, a votació l'esmena 1825 del Grup Parla
mentari CDS. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. Abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar les esmenes del Subprograma 42.20.02 
nOs 1937 i 1940 del Grup Parlamentari SOCIALISTA Per 
defensar aquestes esmenes, té la paraula el Diputat Sr Jo
sep MolI. 

EL SR MOLL 1 MARQUES: 

Moltes gracies, Sr President. 

Per defensar, si m'ho permet, l'esmena 1937, perque si 
no vaig errat - i si hi vaig que em corregeixi el meu com
pany Damia Pons - la 1940 la retiram, no és així? La defen
sa el!? Perdó, Sr President, la defensara el company Damia 
Pons. 

Aquesta esmena que nasal tres proposam aquí té un 
objectiu doble. En primer Uoc, augmentar la dotació desti
nada als cursos de reeiclatge, que creim que són una neces
sitat evident que tots reconeixem, pero també hem de dir 
que demanam aquesta ampliació en un sentit gairebé fina
lista, amb la idea que es produeixi una comarcalització deIs 
cursos de reciclatge. 

Cree que és important evitar les incomoditats que su
posa la celebració d'aquests cursets d'una manera centralit
zada i per tant aquesta dotació suplementaria que nosaltres 
sol.Iicitam aniria primordialment destinada a aconseguir la 
comarcalització deis cursets de reciclatge en aquest doble 
sentit de la necessitat d'ampliar aquesta dotació i d'aconse
guir la comarcalització, esperam que l'esmena trobi el su
port de la cambra. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 1940, per part del Grup Parla
mentari SOCIALISTA té la paraula el Diputat Sr Damia 
Pons. 

EL SR PONS I PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

El Conservatori és un deIs elements llargament pole
mies que tenim a la Conselleria de Cultura, ara bé, pole
mies en el sentit que es reclamen unes millares en aquest 

( 
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local i altres vegades ho hem fet a nivell de professorat, 
etc., que no acaben d'arribar. 

El Conservatori és una herencia feixuga, pero s'han 
d'afrontar les responsabilitats que es tenen, s'ha d'exercir la 
competencia i en aquest cas el Grup Socialista planteja un 
increment de 5 milions de pessetes, que és una partida jo 
diria gairebé insignificant per les grans necessitats que té 
aquests local, pero desenganem-nos, és impossible donar 
una ensenyan~ digna dins uns locals que no acaben de reu
nir les condicions mínimes per dur endavant aquestes acti
vitats que es volen fer. 

Per tant, cree que és plenament justificada aquesta 
partida que proposam de 5 milions de pessetes per al Con
servatori de Música de les Illes Balears. 

Moltes gnkies. 

EL SR PRESlDENT: 

Per part del Grup Parlamentari UM té la paraula el 
Portaveu Sr Miquel Pascual. 

EL SR PASCUAL I AMOROS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Per contestar al Sr Moll respecte del cur¡¡ets de reci
clatge per a la implantació de l'ensenyament en i del calala, 
s'ha de dir que aquesta quantitat de 8 milions de pessetes 
no és nec:essari incloure-Ia en el pressupost, entre altres co
ses perque hi ha un conveni firmat amb el Ministeri que els 
aporta. 

Respecte del Sr Pans, sobre la millora del local del 
Conservatori, hem de recordar que enguany s'han fet obres 
i que per una altra banda, és un edifici que és del Consell 
Insular de Mallorca i qua no se sap exactament quants anys 
sera alla com a Conservatori. Per tant, votarem que no. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, ido, a votació les esmenes 1937 1940 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en con
tra, 30. Abstencions, 5. Queden rebutjades les esmenes que 
acabam de sotmetre a volació. 

Passam a debatre les esmenes presentades al Subpro
grama 42.20.03, que són la 1823 del Grup Parlamentari 
CDS i les 1938 i 1939 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA. 

Per defensar la 1823 i per part del Grup Parlamentari 
CDS, té la paraula el Diputat Sr Bernat Trias. 

EL SR TRIAS 1 ARBOS: 

Gracies, Sr President. 

La descripció deis objectíus d'aquest Subprograma ex
plicita clarament que es destinaran a l'elaboració d'una 
normativa bélsica i convenis amb el MEC i Pla d'avaluació i 
correccció d'ensenyaments. Ateshores nosaltres proposam 
aquesta baixa perque entenem que en aquesta mateixa des
cripció deIs objectius no es contempla de cap manera la ne
cessitat de subvencions. 

Per defensar les es menes 1938 i 1939, té la paraula el 
Diputat Sr Febrer. 

EL SR FEBRER 1 GENER: 

Gracies, Sr President. 

Aquestes esmenes no representen res més que intentar 
sensibilitzar aquest Govern, que empra molt de material i 
moltes pessetes i sobretot molta informatica, en el sentít 
que exercint totes les seves competencies en el món de l'e
ducació hi ha tot un conveni amb el Ministeri d'Educació i 
Ciencia quant al programa Atenea i Mercuri per ensenyar i 
avan<?lf en les noves tecno!ogigs el nostre Grup creim que 
seria interessant que per part de la Consel!eria d'Educació i 
Cultura d'aquest Govern els dedicas uns diners, en aquest 
sentit una quantitat d'uns 20 milions de pessetes, per a 
aquest conveni de programa amb les noves tecnologies, de 
la informatització de l'ensenyan~ al Proyecte Atenea 
Mercuri i finalment pel que fa al Pla d'Educació d'Adults. 

Tots sabem que l'ensenyan~ deIs adults és uns deIs 
puntals fonamentals per elevar el nivel! cultural de les nos
tres illes, per tant creim que la potenciació de la cultura a 
nivel! deIs adults per a la seva realització com a persones 
integrals convé que es potencil a través de les Associacions 
de Veins. 

Per tant dins aquesta Secció, al Capítol IV, també vol
dríem que es dediqués una partida substanciosa de l'ordre 
de 20 milions de pessetes per potenciar l'ensenyan<?l d'a
dults i fer convenis amb les associacions de veins de tots els 
pobles de les Illes Balears per potenciar el nivel! cultural 
de la nostra Comunitat. 

.. 

EL SR PRESIDENT: 

Per pan del Grup Parlamentari UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Miquel Pascual. 

EL SR PASCUAL I AMOROS: 

Respecte de l'esmena del Grup Parlamentari CDS, jo 
no sé si no han entes la baixa que pro posen, perque en 
aquest Suprograma hi van les beques per als alumnes del 
COIlservatori i si el donam de baixa no les tendran. 
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Respecte al Grup Parlamentari SOClALIST A, les 
lues esmenes tenen una relació i és que aixo són compe
lencies que en aquests moments no són nostres i hem de 
Josar doblers i per tant, en aquest sentít, nos al tres votarem 
~n contra, a part que a l'esmena 1939 DO hi ha 20 milions a 
a partida, sinó que només n'hi ha 9. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa
'aula el Diputat Sr López i Casasnovas. 

EL SR LOPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. 

Nosaltres, aquesta disminució, aquesta minva que pro
losa el CDS al Capitol de Cultura i concretament d'ense
lyament de la llengua no la veim oportuna votarem en con
ra, i respecte de les esmenes del Grup SOClALIST A, per 
ma banda tenim el tema del conveni amb el MEC, nosal~ 
res pensam que la Comunitat Autonoma ha d'assumir els 
ompromissos que té com a competencies propies. Entrar 
n convenis amb el MEC en questions com aquesta potser 
s un tema for<;a discutible, nosaltres no votarem a favor ni 
lmpoc en contra. 

El problema que tenim hora de votarJa següen~ esme
a és que veim una rebaixa de 20 miTions de pesS:etes a la 
ecció 13, Subprograma 42.2.03, centre de cost 13.2.01 i 
Jbconcepte 48.00, on apareixen només 9.894.000 pessetes, 
o entenem con es poden detreure 20 milions si només n'hi 
:1 9. Estam d'acord amb el concepte, pero si no s'aclareix 
¡uesta qüestió tecnica no ho podem entendre. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
ula el Diputat Sr Planells. 

Que passa, Sr Valenciano? Demani la paraula. 

EL SR VALENCIANO 1 LOPEZ: 

Sí, Sr President; l'havia demanada. 

Per fixar la posició referent a l'esmena del CDS. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Valenciano. 

EL SR VALENCIANO 1 LOPEZ: 

Gracies, Sr President. 

Referent a l'esmena 1823 que ara debatem, efectiva
~nt als pressuposts no s'explica on van dirigides aquestes 
bvencions, per tant el normal i logic és efectivament aga
. aquests doblers i destinar -los a una altra cosa. Ara bé, si 
Sr Pascual diu que efectivament aixo s6n beques per als 
¡mnes del Conservatori i estan disposats que quedi re-

'. 

flectit així en el pressupost, perque als programes no en 
paria ni a l'explicació d'objectius tampoc i quan van venir a 
explicar-ho a Comissió tampoc no ho van fer, en aquest cas 
nosaltres estariem disposats a votar-ha a favor. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grp Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Planells. 

EL SR PLANELLS I PLANELLS: 

Gracies, Sr President.: 

Efectivament, com ja ha dit molt bé el Portaveu d'UM, 
el Subprograma 42.20.02 s6n beques al Conservatori, pero 
jo volia referir-me a una altra cosa, que dues esmenes en
darrera posaven 9 milions per a ensenyament de la !lengua 
catalana i d ues esmenes després ens lleven la mateixa quan
tila t per a ensenyamcnt en catala. Jo crec que realment és 
millor deixar-ho com esta i no posar i llevar tantes esmenes. 

Gracies, Sr President. Votarem en contra a les tres. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Trias. 

EL SR TRIAS I ARBOS: 

Gracies, Sr President. 

El Sr Pascual ha explicat que el Subprograma 42.2.003 
- Sr Pascual, voste ha dit 2.002, no sé si és que no tenim les 
mateixes dades, pero crec que parla m del 42.2.003, centre 
de cost 13.201, Subconcepte 48.00 - corresponia a beques a 
alumnes del Conservatori. Bé, si ho diu el Sr Pascual, l'ex
plicaci6, com ja Ji han dit, no se'ns havia donat i, a més, 
també pensi que aquest Subprograma ve definit com a Or
denació i Avalució d'Ensenyament Llengua i Cultura Cata
lana, aleshores aquest Diputat poc podia sospitar que aixó 
tengués res a veure amb el Conservatorio 

EL SR PRESIDENT: 

Hi ha el problema que s'ha presentat sobre els 20 mi
!ions i només n'hi havia 9. 

(Pausa) 

En cas d'aprovar-se l'esmena, quedaria eliminada la 
quantitat que hi ha, que són 9 milions de pessetes, segons 
diu el Sr Lletrat. No és pot llevar més del que hi ha; es pot 
llevar tot el que hi ha quan es demana que s'elimini més del 
que hi ha. No sé si m'he explicat bé, pero pareix que m'han 
dit aixo. 

Passarn a votació, ido, les esmenes. Sr Valenciano, per 
que demana la paraula? No arribarem a votar. Digui que 
vol, ara. 

EL SR V ALENClANO 1 LOPEZ: 
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Sí, Sr President. 

He fet una proposta concreta referent a l'esmena del 
CDS, que si a la descripció que presenten posen al pressu
post que efectivament són beques per al Conservatori, ales
hores el nostre Grup votaria en contra de l'esmena perque 
estaria d'acord amb la destinació d'aquesta partida en el 
pressupost i si no es posa, votarem a favor de l'esmena. 
Aleshores, en aquest sentit demanam als al tres Grups si es
tan d'acord. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Valentf Valenciano, hi ha coses que no es poden ac
ceptar en aquest moment del debat. Vosté voti o no voti 
l'esmena d'acord amb els seus criteris i sotmetem a votació 
la ... No, no hi ha més intervencions, s'ha acabat el debat i 
passam a votació. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'esmena 1823 
del Grup Parlamentari CDS, es valen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar 
drets? Gn\cies. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24; Vots en con
tra, 30. Abstencions, 5. Queda rebutjada l'esmena 1823, del 
Grup Parlamentari CDS i passam a votar les esmenes 1938 
i 1939 del Grup Parlamentari SOCIALISTA Sí, Sr López 
Casasnovas. 

EL SR LOPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sr President, demanaríem votació separada de les dues 
esmenes. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'esmena 1938 
es valen posar drets, per favor? Gracies. 

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22, Vots en con
tra, 30, Abstencions, 5. Queda rebutjada l'esmena que aca
ham de sotmetre a votació i passam a votació l'esmena 
1939 del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda també rebutjada l'es
mena 1939, que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar les es menes del Subprograma 42.20.04, 
la primera del Grup Parlamentari CDS, la 1817. Per defen
sar aquesta esmena té la paraula el Diputat Sr Trias. 

EL SR TRIAS 1 ARBOS: 

Gracies, Sr President. 

L'esmena queda defensada amb els seus mateixos ter-
mes. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, ido, a la votació de l'esmena 1817, 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
1817 que acabam de sotmetre a votació. , 

Passsam al debat de les esmenes 1814 i 1815 del Grup 
Parlamentari CDS al Subprograma 42.20.05. Té la paraula 
el Diputat Sr Trias. 

EL SR TRIAS I ARBOS: 

Gracies, Sr President. 

També es defensa amb els seus mateixos termes i si al 
President Ji pareix bé, es poden votar conjuntament. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, idó a votació les esmenes 1814 i 1815 del 
Grup Parlamentari CDS. Sres i Srs Diputats que votin a fa
vor, es valen posen drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. Abstencions, no n'hi ha cap. Queden rebutjades les 
esmenes 1814 i 1815 que acabam de sotmetre a votació, 

Al Subprograma 42.20.06 hi ha dues esmenes manten
gudes, la 1813 del Grup Parlamentari CDS i la 2180 del 
Grup Parlamentari PSM-EEM. Per defensar l'esmena 
1813, té la paraula el Sr Bernat Trias, com a Portaveu del 
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Grup Parlamentari CDS. 

EL SR TRIAS 1 ARBOS: 

Gracies, Sr President. 

Aquesta esmena és coherent amb el que ja hem expli
cat quan defensavem l'esmena a totalitat i també amb les 
referencies que s'han fet sobre aquesta qüestio des del 
Grup Parlamentari del PSM-EEM i del Partit Socialista. 
Nosaltres creim que la creació d'una xarxa d'Escoles de Na
tura ha de deixar de ser una mera intenció i per tant propo
sam una alta de 15 milions de pessetes per tal que a través 
de convenis i de subvencions a les corporacions locaIs ja es 
comenci a crear aquesta xarxa d'Escoles de Natura, de la 
qual necessitat creim que aquest Parlament té consciencia. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2180 del Grup Parlamentari 
PSM-EEM, té la paraula el Portaveu Sr López Casasnovas. 

EL SR LOPEZ I CASASNOV AS: 

Sí, molt breument, Sr President, perque en el debat a 
totalitat ja hem fet avinent la buidor que significava con
templar un concepte amb 1000 pts de pressupost. Nosaltres 
proposam una esmena que té una doble vess{lnt, una inver
sió amb can)cter d'infrastructura nova, és a dir, que hi ha 
hagi inversió pero també que hi hagi aquesta funció des
centralitzadora que en aquest cas només es podra perme
tre, de fer-se, en relació amb les corporacions locals, són 
els dos aspectes de l'esmena que presentam. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Molt difícilment es pot defensar j estimar aUo que no 
coneixem i de la Natura, a les Illes Balears, curiosament,en
cara que es vegi, no se'n té un coneixement exacte, seria in
teressant veure com, sobretot els infants deIs nuclis urbans, 
desconeixen animals, desconeixen plantes, desconeixen 
noms, deconeixen toponims, etc. i, en conseqüencia, una 
iniciatica per salvaguardar aquest patrimoni paisatgístic, 
entre altres valors, damunt el qual tenim competencia ex
clusiva d'acord amb l'article 10 apartat 20, seria realment 
molt positiva i no només amb una una partida oberta de 
voluntat política que no s'arriba a materialitzar, sinó po
santn els doblers corresponents, no només fent una simple 
declaració de voluntat, per aixo votarem a favor de les dues 
esmenes. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Tudurí. . 

EL SR TUDURI 1 MARI: 

Gracies, Sr President. 

Nosaltres estam d'acord amb el que diu el proposant 
d'aquesta esmena, el que passa és que el Govern té priorit
zacions i a aquesta encara no li pertoca. 

Res més, gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Procedeix passar a votació les es menes 1813 i 2180, si 
es poden votar conjuntament. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de les esmenes 
1813 del Grtup Parlamentri CDS i 2180 del Grups Parla
mentari PSM-EEM, es volen posaJ drets? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. Abstencions, no n'hi ha. Queden rebutjades les es
menes que acabam de sotmetre votació. 

Al debat de l'esmena 2157 del Grup Parlamentari 
PSM-EEM, dins el Subprograma 42.20.07. Per defensar 
aquesta es mena i per aquest Grup, té la paraula el Porta
veu Sr López i Casasnovas. 

EL SR LOPEZ I CASASNOV AS: 

Aquesta esmena també Higa amb la filosofía que predi
cam per a aquesta ConseUeria, és a dir, una descentralitza
ció, pero a més a més una relació amb el món de l'ensenya
ment de base. Les Escoles Elementals de Música poden 
complir aquesta funció si són ben dotades i proposam una 
esmena senzillament d'un Heuger acreixement. 

Per cert que aquesta esmena pensavem sincerament 
que s'havia aprovat per majoria dins Comissió. 

" 

EL SR PRESIDENT: 

Es va aprovar, Sr López Casasnovas. 

(Rialles) 

EL SR LOPEZ I CASASNOV AS: 

Enhorabona. 

(Continuara). 
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