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DEBAT DE TOTALITAT DEL PROJECfE DE 
LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMU
NITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS PER 
AL 1991. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, bones tardes. Comen~m la Sessió 
Plenaria Ordinaria per a la qual han estat convocats amb 
un punt únic a l'Ordre del Dia, que és el debat de totalitat 
del Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comuni
tat Autónoma de les IlIes Balears per a l'any 1991. Per ter 
la presentació deis pressuposts, té la paraula el Sr Conse
!ler d'Economia i Hisenda, Sr Alexandre Forcades. 

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

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Com que veig que la primera pagina parla de terres -
de monyeques, com deiem els palmesans no normalitzats -
jo vull dir que és un discurs de presentació de pressuposts 
en el qual acabarem parlant d'economia - la internacional, 
la nacional, la regional - i també del pressupost i del nostre 
Pla de Desenvolupament, peró comen~rem dient una cosa 
que aquest estiu ens va quedar gravada, quan fent feina 
amb el Professor Fu(!ntes Quintana, va comparar la interre
lacíó de les economies internacional, nacional i regional 
amb alló que qua n era moda anar a Moscou, que era dificil, 
deien que eres les matiuskas, aquelles tres "muñecas" de da
munt, que és la internacional contenint la nacional o de la 
reina d'Espanya, i la més petiteta era la regional. Aleshores 
hi ha una teoria que el desenvolupament de la regional de
pen de I'amplitud que Ji donin les altres dues. 

Efectivament, en una economía com la de Balears amb 
una tradició fonamentalment exportadora, amb un sector 
de serveis aclaparadorament exportador, amb una base eco
nómica - en definitiva, unes activitats económiques - direc
tament o indirectament lligades amb l'exterior, jo crec que 
les paraules del professor Enrique Fuentes Quintana no 
podien ser més adequades, i és precisament la importancia 
que aquestes illes tenen quant als condicionaments exte
riors el que aconsella que en cada debat de projecte de 
pressuposts d'aquesta Comunitat Autónoma es faci la prin
cipal referencia a la situació exterior, independentment, ób
viament, deis encerts.i deis fracassos, de les responsabilitats 
i deis esfon;:os que, per la seva naturalesa, els governants, 
els ciutadans i els agents económics i socials d'aquestes illes 
haguem d'assumir. 

Ningú no podra negar, per altra part, que els fets pre
sents han conferit una major virtualitat, si cal, a la idea de 
la pepa russa que ens explicava el professor. En efecte, 
aquesta pepeta tan constreta per les altres dues, ha de con
templar avui més que mai fins a quin extrem cal esperar 
l'engrandimem o l'expansió de les altres dues, la seva possi
biJitat d'expansíó, tota vegada que aquestes depenen, en 
gran part, de lotes dues. 

Per tot aixó, és necessari analitzar quines són les pers
pectives que avui presenta í pot fer preveure la situació í 
els escenaris internacional i nacional com un marc inexcu
sable dins el qual s'han d'incloure els pressuposts de la 
CAIB del 1991. Tenim un context internacional extraordi
nariament confús, incert després de la invasió de Kuwait 
per Iraq el passat mes d'agost, i també hem de dir per la si
tuació de la incertesa derivada de les oscil.lacions del dolar 
en el mercat internacional de divises. Aquests dos elements 
es conjuguen de tal manera que existeix un consens general 
entre els experts quant a la predicció economica, quan afir
men que actualment és molt dificil d'establir amb un rigor 
suficient el perfil de l'economia - em referesc a l'economia 
mundial - tant per a enguany com per al 91. 

Abó, qualsevol predicció sobre el desenvolupament 
que seguira l'economia internacional, exigeix d'establir pre
viament una hipotesi sobre l'evolució de la crisi de la guer
ra d'Iraq o de la invasió de Kuwalt per Iraq i les seves con
seqüencies sobre el preu del petroli, i una altra hipotesi, 
que va !ligada amb l'evolució previsible del tipus de canvi 
del dolar, que és una variable que pOl ampliar o disminuir 
els efectes esperals de la crisi del Golf. Es pOl resumir que 
havent consultat amb diversos experts del mercal interna
cional, el proppassat mes de setembre, sobre quina seria la 
previsió de l'evolució del tipus de canvi del dolar, d'una 
banda ens parlaren que anava des de 1'1,42 mare-dolar a 1 
,52 marc-dolar, és a dir, amb una forquil1a d'un 7%. Diven
dres -passat, al comptat, era un 48 al mes i a tres mesas un 
48,8. Avui, als cinc dies, és a 1,49. 

Si el que es volia coneixer era la predicció per a un 
any, les respostes oscil.laven entre els límits d'1,45 i 1,73 
per dolar, cosa que suposa una variació d'un 19%. Aques
tes consideracions es poden aplicar al mercat de' petroli, el 
qual, de moment, té un preu situat al voltant del 25/30 do
lars per barril i constitueix una referencia generalment ac
ceptada com a base d'una analisi microeconomic. Per al 
mes de gener hi ha previsió de 31,90; el mes de febrer, de 
30,27, i el mes de man;, de 29,44. 

Parlam del nivel! de preus molt afinat del que havia as
solit a finals del mes d'abril, que era a 14 dólars barril, da
van! una esperan~ de rOPEP d'arribar a 18 dolars. 19ual
ment, la incertesa que caracteritza l'evoluCÍó futura del 
preu del petroli té la seva maxima expressió en l'observació 
feta fa poc pel Secretariat del Fons Monetari Internacional, 
que parla d'una predicció estabilitzadora, l'any 90, de 25 
dolars i d'una possible permanencia pel 91, pero no varen 
parlar de pronostic, parlen d'hipotesi, i tot aixo - aquesta 
hipotesi, aquesta cautela - ens pot il.lustrar deIs efectes 
d'un major preu del petroli dins l'economia mundial, amb 
les seves repercussions en la nostra. En qualsevol cas, el 
que tothom sembla acceptar actualment - i ara si que es pOl 
parlar de pronostics - és que no tomarem als nivells ante
riOTs ni arribarem als 65 o 100 dolars barril, que qualque 
veu va difondre. 

També he de dir que hi ha diversos experts que consi
deren que l'enfilada de preus que s'ha prodult, de 14 a 
25(30, no té cap justificaciÓ si es tenen en compte els ni-
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vells actuals i que aixó no es deu a factors reals, sinó al que 
uns quants han definit com una crisi de percepció de mer
cat, que necessariament s'ha de dissipar. 

D'acord amb tot aixó, en el context d'un comporta
ment no perturbador del mercat de divises i sobre la base 
de les hipótesis esmentades sobre el preu del petroli cal as
senyalar que no s'espera que els impactes macroeconómics 
sigui n tan greus com l'any 70. Si comparam les tres crisis 
petrolfferes, veurem que l'impacte sobre la ........ de pronós-
tic de creixement del PIP en relació amb la baixada deguda 
al preu del petroli, podem veure que del 71 al 74 l'impacte 
va ser de -2,2 punts; del 78 al 81, l'impacte va ser de -3,4 
punts, i que la previsió del 89 al 91 l'impacte és de -0,4 
punts. Tot aixó, per tant, queda molt allunyat de la crisi de 
l'any 70, i el mateix podem dir de la inllació. S'espera que 
I'efecte del petroli sera d'un mig punt addicional a la infla
ció. 

D'aquesta manera, per al conjunt deIs palsos industria
litl.ats o pel que diuen "el s altres palsos industrialitzats", 
entre els quals es troba Espanya, s'espera un creixement 
mitja de 2,5 per al 90, de 2,3 per al 91, i una inllació de 6,3 i 
5,4, respectivament, per al 90 i el 91. Naturalment es po
drien manejar hipótesis de treball més greus, com podria 
ser una estrangulació real en els provelments o en el cas 
d'una sortida pacífica del conflicte, l'elecció de polítiques 
macroeconómiques, acomodatfcies - com varem veure en el 
passat - als nous nivells de preus, no ho destartam. 

Per altra part, cal dir que, independentment de la crisi 
de l'lrak, I'economia mundial ja entrava en una fase de des
acceleració, encara que paulatina, amb una especial inci
dencia en els Estats Units, la qual cosa no és certa per a 
Europa ni per al Japó, on no s'ha demostrat que hi hagi 
cap finalització de la seva capacitat de creixement, de ma
nera que I'economia europea i la japonesa podran afrontar 
un futur amb menor dificultat que la nació americana. 

Pel que fa a España, la crisi d'Iraq ha contribu"it a acce
lerar una tendencia ja larvada dins l'economia espanyola. 
De fet existeix una marcada diferencia entre el quadre ma
croeconómic que el Ministeri d'Economia i Hisenda em va 
Uiurar i va presentar públicament el passat mes de maig, en 
el qual incorporava hipótesis optimistes de previsions fins 
al 93, enfront del quadre macroeconómic que s'ha manejat 
el mes de setembre, que ha revisat aquestes qüestions i que 
contempla únicament un període que arriba fins a l'any 91. 
Així, mentre que el quadre macroeconómic de maig esta
blia els creixements 4,1, 3,6, 4,2 i 4,5 per als anys 90, 91, 92 
i 93, el quadre macroeconómic de setembre preveu una 
creixement de 3,5 per al 90 i de 2,9 per al 91, a preu de 
mercat, és a dir, preus constants menys imposts indirectes. 

Com es pot comprovar, la diferencia que hi ha entre 
entre aquests dos quadres elaborats per la Secretaria d'Eco
nomia i assumida pe! Ministre i pel Govern, és de 0,6 punts 
de creixement, per al 90, deis quaIs s'ha acordat que n'hi ha 
0,3 com a conseqüencia directa de la erisi d'Iraq i altre 0,3 
de detracció, signifiquen que de fet 1'economia espanyola es 
troba pitjor de com deia que es trobava, d'acord amb eIs ex
perts més acreditats. 

Actualment, les possibilitats que el creixement de 1'e
conomia espanyola es redueixi sensiblement són molt se
rioses, de manera que en l'ambit del món deIs negocis les 
expectatives económiques oscil.len de forma accentuada 
des d'un optimisme oficial vers un pessimisme, i aixó es re
flecteix i es comprova tant en les enquestes com en el son
deig d'opinió i el descens d'inversió empresarial, la qual co
sa explica per que la revisió de les xifres de creixement de 
l'economia espanyola sera major que la derivada del pro
blema del Golf. D'aquesta manera, s'haura afegit a l'entra
da prévia alguna frase de pressió del cicle particular de l'e
conomia espanyola, és a dir, que aquesta crisi ha retratat, 
ha avanc;at, ha rellectit uns problemes que tenia l'economía 
espanyola. 

Cal assenyalar que la situació económíca espanyola 
sembla més crítica que la del eonjunt de la Comunitat Eu
ropea i, de fet, els'experts ja havien advertit abans de la fal
ta de progressos que es registrava en el necessari reajusta
ment de la política económica espanyola i que es manifes
tava a través d'un rescalfament de l'economía en el primer 
semestre, com a conseqüencia del repunt en el creixement 
d'una demanda interna que s'havia avanc;at molt al creixe
ment del producte interior brut. Resulta sorprenent haver 
de dir que, amb un acte increThle de voler tancar els uUs, fa 
més de sis mesos el Ministeri d'Economia i Hisenda no so
lament va desqualificar els experts, sinó que també va en
trar en contradicció amb el Banc d'Espanya. 

Per altra part, i aixó també és molt important, no es 
pot ocultar el fet que, amb l'augment del preu del petroli, 
els palsos mes depenents de les compres de cruu a l'exte
rior hauran de pagar el preu més alt en termes de creixe
ment i deteriorament deis declivis Msics del conjunt de I'E
conomia, i hem de dir que en el Regne d'Espanya es plan
teja un greu problema en aquest sentit. Com ja s'ha fet pú
blic recentment, tots els palsos de l'OCDE utilitzen actual
ment una menor quantitat de consum d'energia per dolar
em referesc per dólar de producte interior brut - si compa
ram l'any 73, quan es va produir la primera crisi, amb ara, 
peró hi ha una única excepció, que és Espanya. Possible
ment per causa d'una polftica energética equivocada, no so
lament no s'ha reduit el consum d'energia, sinó que per 
unitat de PIP s'ha augmentat en un 9% addicional, mentre 
que altres paIsos com Franc;a, Alemanya, Italia, el Regne 
Unit, que fins i tot és de reserves de petroli, l'han reduH 
d'una manera espectacular. A més a més, en el conjunt de 
la demanda d'energia primaria, el petroli concretament 
ocupa, a Espanya, una proporció molt superior als altres 
palsos comunitaris i occidentals. 

Amb aquesta base económica, les repercussions en el 
nostre país poden ser molt serioses, i en aquest sentit dar
rerament, fins i tot el Governador del Banc d'Espanya ha 
dit, contradient aquella baixa del 0,6, que l'impacte sobre la 
previsió del 90 pot ser de 0,7 i el 91, de 1,7. D'aquesta ma
nera, aquell quadre macroeconómic que es va presentar el 
mes de setembre amb una perdua de 0,7 punts faria que el 
creixement, rany 91, aplicant les xifres avan<;ades pel Bane 
d'Espanya, no seria del 2,9, sinó de 1'1,9. 

En resum, jo crec que una equivocada polftica macroe-



7598 DlARl DE SESSIONS I Núm. 105/ 27 de novembre del 1990 

cono mica i en~rgetica del Govem Central ha deixat l'eco
nomia espanyola en una situació molt delicada en compa
radó amb la resta deIs soeis comunitaris, endemés queda 
clara que les optimistes declaracions de fa uns mesos deis 
responsables economics del Govern Central sobre la marxa 
de la situació económica no eren més que una entelequia i 
revelen Ulla actitud de negadó deis vertaders problemes 
que Espanya té plantejats. TOla aquesta serie de previsions 
i valoracions que he analitzat tenen una particular impor
tancia per a una economia com la nostra, que té un consi
derable gra u d'obertura a I'exlerior i que la fa exlraordina
riameml depenenl en relació al. esdevenimcnts i evolu
cions deIs ambits exteriors. 

Es convenient destacar una vega da més que la gran de
pend~neia vers el turisme internacional que caractentzen 
les nostres iIIes comporta que el procés evolutiu de I'eco
nomía balear sigui molt sensible a la situació conjuntural 
deis principals paIsos crnissors. D'aquesta manera, s'ha po
gUl constatar en el passal que l'evolució conjuntural de l'e
e nomia d Balears ha mostrat sensibles diferencies amb el 
desenvolupament de l'economia espanyola, al maleix lemps 
que ha coincidit en gran mesura amb la conjunlUra interna
cional. Abó succeeix els anys 70, quan les Baleaes varen tr8-
vessar una fase recessiva entre el 74 i el 76, recessió en con
sonancia amb la erisí que Europa va palir duranl aqucl! pe
rfode. Després, va lomar passar el 77 i el 79, quan varem 
entrar en un rerfode d'cxpansió paral.lela a I'inid de la re
euperació de les economies occidentals, menlre que per al 
conjunl espanyol es produ'ia justamenl el contrari. 

Posteriorment, durant els primers cinc anys deis anys 
80 es va pOder comprovar la clara reacció de les Balears en 
la recuperació de I'economía europea, al mateix temps que 
I'economía espany la contínua Olme! a a un procés tardA 
d'ajustam ni económico Únieamenl la egona pan deis anys 
80 s'ha caraclerÍlzat per un paral.Jelisme entre I'economía 
mundial, l'espanyola i la balear, d'acord amb un eiete ex
pansiu que ha definil aquesta etapa en tots aqueslS Ambits, 
si bé actuaLmen! aquesl triple paral.lelisme no té gairebé 
garantía de continu'itat. 

Cal destacar que en el nou context que ara ens corres
pon viure s'han d'assenyalar alguns e l.ementS que permeten 
mirar la sítuació amb un prudent optimisme. Abó, d'acord 
amb les prevision del Fons Monelari, els dos paIsos més 
importants per a nosallres pel seu potencial com a emissors 
de LUrisme, és a dir, Alemanya i el Rcgne Unít, el ereixe
menl del PIP a l'amiga República Federal Alemanya será, 
segons el Fons Mon tari, del 3,3, amb una taxa d'inflaeió 
del ,7, i, pcr altra pan, la reunificació alemanya fa que es 
concebeixin esperan~dores perspectives pe] que fa a I'aug
menl del nívell de vida de l'Alla Alemanya. Quant al Regne 
Unit, també s'espera un creixement positiu del producte in
terior brut de 1'1,3, acompanyat d'un descens de la taxa 
d'inflació, que l'any 90 arribara al 9,3 per baixar al 6,6 l'any 
91. En el cas de l'United Kingdom, s'espera que la erisi d'I
raq lí faci augmentar míg punt percentual el seu producte 
interior brut, tenint en compre el consum d'estocs i les se
ves reserves de petroli. 

Pel que fa al Regne Unít, hem d'afegir la recent deci-

sió del Govem BritAnic d'integrar la lliura esterlina en el 
mecanisme de canvi europeu que, independcntmellt de la 
repercussió que P'uguj tenir en relació amb el debat de la 
unitat m netaria europea, tendra unes repercussio.ns favo
rables per a nosaItres. Tal corn han manifestat les autoritalS 
britAniques, I'objecliu basic d'aquesta mesura és la adequa
ció de la taxa d'infladó sense que es deixi de tenir en comp
le, si és necessAri.a, una posterior devaluadó de la divisa i, 
paral.Jelament, una suau reáuceió deIs Lipu d'inter~, De 
fet, en el Regne Unil, la previsió de la majoria d'cconomis
les és que per al 91 la inflació es podria reduir fin al 5% i 
el lipus d'inlerts podría baixar fins al 10%, ja al final d en
guany. 

El caracter d'aquestes previsions afecta Balears en la 
mesura que, pel que fa a la complexitat que caracteritza el 
debat sobre la nostra situació turística, s'han assenyalat 
com a elements desfavorables l'alt niveH de la taxa d'infta
ció en el Regne Unit, l'elevat nivel! deis seus tipus d'interes 
i la fortalesa de la nostra divisa. En relació amb tot aixó, les 
implicaeions de l'ennada a la lliura - i s acompleixcn 
efecLivamcnt, les previsions - conslitueixen un Cactor que 
ha de 'contribuir a la reducció de lots aques! elernent que 
tanl negalivamenl han incidíl sobre la na lra ' iluació turfs
tica. 

No "ha d'ocultar que a Alemanya en aqu ' l moment, 
hi ha una gran controversia enlre les Cambres de .omen; i 
el O vern Fed J'al el Govern d'Alemanya, i qu > a Angla
terra lambé hi ha una gran eontrover ia entre el Sindical 
d'Empresari ¡el Govern, i el John Majar, pero, eguint dia 
a dia el espais cconórnics, pensam que realment aq uestes 
predlccions 'acompliran. Aquesles perspectiv s d'espera n
c;a prudem entronl deis efectes de la cri i d'lraq que es 
considera que eran més greu que els que es varen produir 
I'any 70, no ens han de fer oblidar que a Balear hem d'a
frontar una s~rie de problemes esrruclllral de tipus quali
tatiu que preocupen seri0samenl aques! Parlament, el Go
vern, Ja poblaeió civil i que el Govern estA disposat a abor
dar· i de fet ha abordal - des del comenc;arnenl de la legis
latura. 

M'han de permetre que abans d'enlrar en aquesta 
qi.ieslió intenti fer una aproximació a les no tres dades cco
nómiques del final del 90 i per al 91, em referesc a la no tra 
Comuni tal Balear. E l presem exercici del 90 presenta un 
perfil evolu!iu que es pot considerar com la conliotlació de 
les l end~ncies ja apuntades I'aay 89. Si anteriormenl, en al
tres debals, s'ha dil que I'any 89 representa un penoue d'in
flacions , de curva de creixement que oferia el model balear, 
podem dir que el 90 con tÍlueix un any durant el qual con
linu 11 les anter ioes IInies de comporrarnenl. TOl i que l'e
volució no ha es ta! de cap manera la maLeixa per a la 1 tali
lat de sectQrs econc)mics, es pOI afirmar que el conjunl de 
('economia balear presenta una menor lend~ocia al creLxc
ment. Aixo no obslant ca l as enya lar que no e tracIa d'un 
any negatiu, ja que, pel contrari, I'economia ha crescut, s'ha 
expandit, encara que ho hagi fet amb un ritme sensible
ment menor de I'acostumat. 

L'economia de les Balears travessa un període de ra
lentització deIs ritmes de creixement que possiblement su-
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posara que ja no siguem la primera Comunitat en ritme 
d'expansió, pero jo pens que, PIP per cápita - no renda per 
Cllpita, no ingressos per cápita, no renda ..... per capita, que 
no ha hem estat mai - continuam essent els primers. Botaré 
les dades de turisme en quant a nombre de visitants, incre
ment de percussió d'alemanys i nacionals, per passar a la 
resta d'activitats, que són les grans desconegudes, perque 
darrerament no n'hem parlat cap vegada. 

Crec que aquestes activitats, fins i tal les incloses en el 
sector de serveis, mostren una evolució positiva durant 
aquest any, tant pel que fa a la venda de serveis com a l'as
pecte comercial, ja que tant el consum privat com el nivell 
d'inversió demos tren que I'expansió de la nostra economia 
continua endavant, encara que ha fa a un ritme realment 
menor respecte deis cicles passats. També confirma aquest 
fet l'expansió registrada en el nivell del consum d'energía 
electrica, un 3,2 d'augment, que és un 11 si feim extracci6 
del consum en baixa tensi6, és a dir, que I'alta tensió, que 
és un índex directe en la indústria, en la construcci6 i en els 
hotels, s'ha incrementat en un 11,2, i les gasolines en un 3, 
4. Aixo fa que la resta del sector serveis, feta extracci6 del 
turisme, s'ha incrementat en un 1,2. 

Hi un segon factor important de construcci6, que aquí 
a vega des passam per a11, i concretament he de dir que ha 
estat fonamental per al creixement de Catalunya, és a dir, 
que si Catalunya enguany té un 5,2, segons la previsió feta 
amb ajuda d'HISP ALTC, sera d·un 5,2; la construcci6 ha es
tat factor decisiu. Ido bé, enguany la construcci6 'ha conti
nuat generant un ritme positiu d'increment, tot i que repre
senta una tendencia accentuada a la desacceleraci6, ja que 
la seva cartera de comandes descendeix notablement, espe
cialment pel que fa a la demanda de nous habitatges, enca
ra que aquesta situaci6 es veu compensada per una major 
activitat de les obres públiques i així es presenta amb una 
tendencia a la baixa, pero possiblement arribarem al final 
de l'exercici amb un increment de 3,8. 

Respecte de la resta de la indústria, acusa l'efecte del 
descens de les comandes del sector de la construcci6, espe
cialment pel que fa a la indústria auxiliar - material, revol
tons, ciment, ceramica, vidrieres, fusta i metM.lics -, pero la 
indústria del cal~t i la de la bijuteria, contrariament als 
anys anteriors, mantenen el seu ritme de manteniment po
sitiu, i també la deis transformats alimentaris. Aquesta si
tuaci6 indica una expansi6 moderada de la nostra de la nos
tra indústria que pensam que acabará amb un un increment 
al voltant de 1'1,02. 

'. 

El sector agrari presentara, al final de l'exercici, un sal
do positiu, que podria ser major si no fas per l'especial pro
blematica que afecta el sector ramader, el qual afronta una 
divisa de conversi6 que canviara l'orientaci6 de fer l'estruc
tura productiva, especialment el sector lactie. La resta d'ex
plotacions agnlries presentava, al comen~ment d'aquesta 
tardar, una evoluci6 positiva, amb un augment de la pro
ducci6 física d'un 11%. Aquesta expansi6 de la producció -
s'ha produH especialment en els productes de seca, encara 
que no hagi anat acompanyada per uns preus realment re
muneradors per a tates les produccions i hagi patit, per se
gon any consecutiu, pluges torrencials. Aixo fara que l'in-

crement sera únicament del 0,93. 

El conjunt de tots aquests factors i la ponderaci6 sec
torial sobre el conjunt de l'economia balear fa que conside
Tem la taxa de creixement del PIP al voltant de 1'1,43. Parl 
del PIP per a enguany, situats al final de l'exercici, si no 
canvien les tendencies actuals, i aquesta taxa, que no és la 
que tenfem habitualment, comparada amb els cinc darrers 
anys, és una taxa de creixement positiva que demostra una 
reducci6 del ritme d'expansi6, pero que, al nostre judici, de 
cap manera no significa una recessió, ja que no assoleix va
lors de signe negatiu - com Canaries, per exemple, que en
guany tendra un creixement O - sinó tot el contrari. 

Per altra banda, crec que hem de fer una referencia a 
les dades corresponents al mercat de treball, i aleshores 
hem de dir que el total de desocupats dutant el període de 
gener a setembre'puja uns 39.000, amb un petit increment 
de 1'1,2, que no respon a la situació de l'oferta de treball en 
turisme, ja que hi ha unes dades esperan~dores dins l'ocu
pació industrial, és a dir, la desocupació ha millorat en un 
6,4, hi ha un 6,4 menys d'aturats dins la indústria, i també 
baixa la desocupaci6 en un 9,7 en el que es diu desocupació 
juvenil. L'únic índex negatiu - esperat i que, a més, s'havia 
de cercar - és la baixa d'ocupació de 260 treballadors del 
camp dins l'any 90, que s'esperava d'acord amb les consig
nes d'aplicaci6 de la política del marc comunitari de suport. 

De manera general cal assenyalar que durant el diari 
89-90 s'ha produH en el conjunt de l'economia balear una 
fase de cicle economic caracteritzada per una desaccelera
ció en el ritme de creixements del producte interior brut al 
preu de mercat, que en tot cas són positius, en els dos anys, 
circunstancia que, al contrari d'algunes posicions contraries 
o de criteri diferent, no autoritza a parlar de contracció o 
recessi6, sin6 d'entrada en una fase més tranquil.la del cicle 
economic balear. 

Respecte del proxim any, les perspectives de desaccele
raci6 de l'economia espanyola haurien de conduir l'econo
mia balear cap al creixement O, és a dir, que si l'economía 
balear depengués directament de I'economia del Regne 
d'Espanya aniríem a O o a manco de O, tenint en compte 
que la política de refredament de l'economia ha perjudicat 
seriosament la inversi6 i que la nostra indústria realment 
hauría de baixar, pero gracies a Déu no depenem d'aquesta 
economia, que per altra part ens col.loca en una situació 
d'inferioritat si pensam - ha dic com a fet i no ha qualifica
ré - que s'ha dit públicament, ho va dir un Portaveu, que la 
despesa pública, a Espanya, és d'ún 40%, quan, segons les 
dades que tenim nosaltres, s'aproxima al 50%. 

Dones bé: el nostre producte interior brut d'1,3 mi
lions de pessetes s'aconsegueix amb manco d'un 25% de 
despesa pública, de manera que, de cara a I'any que ve, si 
no minven les previsions de contractaci6 fetes actualment 
del mercat alemany, on esperam un increment del 5% al 
7%; de I'italia, amb un increment del 20%; de I'espanyol, 
amb un increment del 15%, i de l'angles, que fregant l'esta
bilització apunta cap a un augrnent de 1'1 al 3%, rnante
nint-se la resta, diríem que tendríern un creixement per da
vall O. Nosaltres pronosticam per a l'any 91 un creixernent 
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al voltant de 1'1,4 al 2% que, si es produeix, sera brillant en 
comparació amb I'economia nacional i amb els ímputs que 
té l'economia balear. 

Davant els pressuposts, la nostra hipotesi de treball ha 
estat la següent: Nosaltres pensam que a curt termini el 
Govern Central haunl de formular una nova política eco
nomica que completi la política d'ajuts parcials aplicada 
fins ara. Aixo ha de ser abó perque crec que tothom ja esta 
d'acord que la plena integraci6 de la pesseta en el sistema 
monetari europeu ha limitat moltfssim la utilització de la 
política monetaria com a únÍC instrument d·estabilització. 
A més, la situació internacional ha intensificat les tensions 
que venia manifestant l'economia espanyola en aquest con
text i soIs la combinació seriosa d'una política monetaria, 
una política pressupostaria i una política de rendes perme
tra afrontar la situació, i pensam que aquesta ampliació, la 
formulaci6 d'una nova política económica, és ineludible. 

Prenent com a base aquest marc, la nostra obligació 
com a Govern autónom és fer un enfocament pressupostari 
que a mesura de les nos tres possibilitats permeti contrastar 
els efectes negatius de la política d'ajustament enfront de la 
nostra activitat fonamentalment exportadora, i en aquest 
sentit tampoc no hi ha dubte que la política d'ajustament 
ha estat do lenta per a l'exportació, ha estat dolenta per al 
turisme, i per aixo hem elaborat un pressupost amb el ma
xim esforl:! inversor que mai no s'havia fet per compensar 

- també la falta d'inversi6 pública, conseqüéncia, al meu en
tendre, d'una polÍtica regional i autonómica del Govern 
central equivocada. 

Per aixó. amb la coherencia interna que hem dit i pen
sant en els ........• presentam uns pressuposts de 31.628. 
782.075 pessetes. amb un estat de despeses i d'ingressos 
equilibrats que suposa un augment del 26.64 respecte del 
90, i un pressupost consolidat que s'aproxima als 40.000 
milions. Les operacions corrents pugen 14.000 milions, les 
operacions de capital. 16.000 milions, i les financeres. 720 
milions. Aixó suposa que les correnls s6n el 46% del pres
supost, les de capital el 51 %, i les financeres. el 2.28 %. Al 
meu entendre. aquestes xifres constitueixen una clara de
mostració deis objectius perseguits en la confecció d'aquest 
projecte de pressupost. és a dir. una forta limitació de les 
despeses corrents en benefici de I'important augment de les 
despeses de capital, realitzant d'aquesta manera una polfti
ca fonamentalment inversora. Així les despeses corrents 
han baixant tres punts: en els altres pressuposts eren el 49 
% del total, ara sóI.1 el 46%. i les de capital han passat d'un 
47% a un 51 %. Pe1 que fa referencia al Capital VI. les in
versions reals han passat a ser un 37% enfront d'un 34%. 

Pel que fa a les despeses corrents cal assenyalar el Ca
pitol I, en el q ual per segona vegada no s'incrementa la 
plantilla i no es dota pressupostAriament cap pla~ de nova 
creació, cosa que jo crec que és un esforl:! de contenció pa
radigmatic que diftcilment es trobara dos anys consecutius 
en cap altra pressupost general ni autonomic de la historia 
recent de la nostra democracia. Aixo no obstant, s'ha de dir 
que el Capitol 1 s'incrementa en un 14%, conseqüencia de 
l'aplicació de la Llei 2/89, de 22 de febrero de la Funció PÚ
blica, que ha portat a terme la funcionaritzaci6 del perso-

nal laboral i l'aplicaciÓ del cataleg de lIoes de treball amb 
un previsió per a l'any que ve d'un 6,26 d'increment de re
tribucions i una reserva de 521 milions de pessetes per a la 
segona fase de funcionarització. així com també els llisca
ments per a aquelles partides no contemplades durant tot 
l'exercici del 89. 

Pel que fa al Capitol n. si bé representa un incremenl 
del 17%, si vostes hi dedueixen els 200 milions que hi ha a 
la Conselleria de Sanitat per a la posada en marxa de l'am
pliació de l'Hospital loan March, i els 50 milions que hi ha 
Economia per a la posada en marxa de l'impost de la plena, 
veuran que l'increment és mínim, al voltant d'un 5%. L'in
crement del Capitol III és conseqüencia del pagament d'in
teressos, com a conseqüencia del fet de finan~r-nos amb 
deute. creim que d'una forma transitoria, fins el moment 
que la nostra finan~ció millori, que esperam que sigui -
prest. Hi ha un Capítol molt significatiu per a les persones 
que duen molts d'anys dins la política, el IV, que són les 
transferencies corrents. Dones aquest Capítol només creix 
un 6,03%. 

Analilzant ara les operacions de capital, comprovam 
que I'increment d'aquestes respecte del passat exercici pres
supostari és d'un 36,24%, i aixó. repetesc, representa el 51 
,11 % deis pressuposts, una xifra que, per desgracia, em pa
reix difícilment abastable i que no he vist compartir amb al
tres pressuposts a cap altra ratio. D'aquesta manera, els 
nostres pressuposts són fonamentalment inversos per com
pensar la falta d'inversió pública que no qualificaré, és a 
dir. més que donar la impressi6 jo crec que anuncü que hi 
ha una falta d'inversió pública important a les Illes. La po
dríem qualificar dient que no la mareixem, que el Consell 
d'Economia i Hisenda no sap negociar. dient que ens dis
criminen. dient que s'han equivocat, pero jo crec que no ho 
hem de qualificar, que no hem d'intentar aproximar-nos a 
una veritat que no siguin els fets. Són aquests fets, m'agra
daria discutir -ho, les xifres són paoroses i aleshores el nos
tre esforl:! és per conpensar-ho. 

Així que presentam un compte financer de la CAIB 
que volem comparar amb els de qualsevol altra Comunitat, 
amb el del Govern Central, i una tendencia inversora excel. 
lent, de forma que l'increment del pressupost es destina a 
la formació bruta de capital i sense cap tipus de discussió -
tema que realment hem superat els al tres anys, pero la dis
cussió ha minvat - I'endeutament és necessari per cobrir un 
déficit de finan~ment únicament per necessitat d'inversió i 
d'infrastructura. Naturalment, aquestes inversions més des
tacades són les destinades a Turisme, a Carreteres. a Agri
cultura i Pesca, aixo destaca només observant fredamenl els 
números. Les inversions en materia de turisme representen 
el 37,46% del Capitol VI, amb una quantia de 4.498 mi
lions de pessetes: les de Carreteres suposen el 31,89%, en
tre 3.830 milions de pessetes, i els corresponents a Agricul
tura i Pesca assoleixen els 1.114 milions de pessetes, un 1. 
28. 

El Capitol VII. de transferencies de capital, també des
taca cap a Agricultura, que representa un 20% del total, 
amb 830 milions de pessetes; Turisme. un 19,25, amb 800 
milions de pessetes, i per a Sanejament i Provelment, un 16 
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,68%, que fa un total de 525 milions de pessetes. Les mate
ries assenyalades que esdevenen l'objecte fonamental de la 
inversió són essencials per al desenvolupament economic i 
per a la millora del nivell de vida de la nostra Comunitat. 
Per aixo té com a nord superar els entrebanes i les estran
gulacions de la nostra economia regional, resumint-Ia per 
sectors, així com els objectius i accions que es van prenent 
per aconseguir -los. 

Dins el sector agrari tenim les estrangulacions produl
des pel descens de renda del sector i per l'escassa població 
jove dedicada al mateix. Ens hem fixat com a objectiu con
solidar el sector agrari - cosa que no vol dir incrementar-lo, 
per tant no parlarem de fracas - amb un esfor~ de formació 
i investigació. Per afrontar aquests objectius tenim unes ac
cions basades fonamentalment en una acció sobre les per
sones, és a dir, que és difícil que a vegades, sí no pensam en 
aquesta destinació de la nostra política, hi hagi una man
can~ espectacular d'acció. Per exemple, qua n nosaltres de
ím millora de regadiu, no intentam fer nous regadius; in
tentam completar els regadius que ens varen transferir i 
que, de comú acord amb la Conselleria d'Agricultura i el 
Ministeri d'Agricultura, es duen a terme fent un gran es
fon,:. Tenim accions de mili ora de canals de comercialitza
ció, es fomenten noves activitats, es fa molta formació en el 
camp, es fa ocupació juvenil i es fomenta l'associacionisme 
i el cooperatisme agraris. 

En el sector secundari no hi ha estra~gulacions. A dis
tints mitjans productius hi ha un mal dimensionament 
d'empreses, hi ha un cost elevat de materies primes, hi ha 
un escassa normalització de productes, hi ha fabricacions . 
de series curtes, hi ha una deficient organització de produc
ció i una indústria auxiliar no desenvolupada. L'objectiu és 
la consolidació del sector, passant primer per una consoli
dació del sector terciari, volem consolidar aquest sector i 
refor~r la investigació i la cultura. Accions: millora de ca
nals comercials, renovació tecnologica, crea ció de centres 
de formació, creació d'imatge, reconversió de sectors en 
crisi. 

En el sector terciari tenim com a estrangulacions la de
pendencia exterior, la fragilitat del medi ambient, I'escasse
sa de recursos hidnlulies, el creixement indiscriminat de 1'0-
ferta i la baixa qualificació de la ma d'obra, i, també com a 
objectius, volem consolidar el sector, refor~r la formació, 
destacar la valoració i la protecció del patrimonio Tenim 
com a accions modernitzar el pare hoteler, el foment de la 
promoció turística balear, la crea ció d'escoles de turisme i 
hostaleria, i la protecció del medi ambient. 

Tot aixo s'encreua amb uns eixos del nostre Pla de 
Desenvolupament, que són sis objectius. El primer, de des
envolupament economic i consolidació de I'ocupació; el se
gon, desenvolupament del sistema educatiu, investigació i 
cultura; el tercer, racionalització de l'ús del patrimoni; el 
quart, correcció de ... comarcal; el cinque, millora d'infras
tructures, i el sise, adequació de serveis i equipaments. Pel 
que fa a la seva plasmació en el pressupost, tot aixo ho ex
plica de forma resumida l'apartat de !'informe economic fi
nancer titulat "El marc economic de les Balears i les actua
cions del Govern Balear", que es completa detalladament 

en el pressupost de cada Conselleria i que es reflecteix en 
la següent classificació funcional. 

Així, com a conseqüencia de l'anterior, la regula ció 
economíca deIs sectors productius representa un 25,13 del 
total del Projecte, aixo com a conseqüencia de l'esfore;: d'or
denació i millora dins les produccions agraria i pesquera, 
dins mercats, díns promoció de turisme i dins promoció in
dustrial, un 25,13. Després d'aquests 7.950 milions dedicats 
a aquesta regulació economíca, segueix el que es diu pro
ducció de bens públies de caracter social, és a dir, per da
vant de la producció de béns públies de caracter economic 
hi ha 7.288 milions, classificats en Sanitat, Serveis Acciden
tals, Acció Pública de Salut, Educació, Habitatge, Saneja
ment i Cultura. Aixo fa que el segon grup funcional sigui 
de béns públies, amb un 23%, quasi quasi vorejanl els 7.900 
milions de pessetp> de l'anterior, perque arriba als 7.288 
milions. 

A continuació ve el grup de funció denominat Produc
ció de Béns Públies de caracter economic, amb un 22,22%, 
que compren funcions d'infrastructura, conslrucció i con
servació de carreteres, regim d'aigües i aprofitaments hi
draulics, transports, infrastructures agraries, etc. Pel que fa 
a la clasificació organica, ocupa el primer lloc la Conselle
ria d'Obres Públiques i d'Ordenació del Territori en un 
percentatge del 21,13 sobre el total del pressupost, a causa 
del caracter fonamentalment inversor de la seva gestió i de 
proveldor de la resta de Conselleries. La segueix la Conse
lleria de Turisme, amb un 17,23%, que experimenta un no
table increment respecte del passat exercici, que només era 
d'un 4,61%, i aquest augment es deu fonamentalment al 
Pla Extraordinari d'inversions i millo res d'infrastructures 
de zones turístiques, i en tercer lloc la Conselleria de Sani
tat i Seguretat Social, que absorbeix el 14,52% del total del 
Projecte de Pressupost que, com vos tes saben, compren 
l'assistencia sanitaria, la promoció de la salut i l'assistencia 
social. En quart lloc, ve la Conselleria d'Agricultura amb 
un 10,43. 

Amb aquest Projecte de Pressuposts s'ha intentat terri
torialitzar les inversions reals al mmm. No he llegit cap re
ferencia dins les esmenes a la totalitat; aparentment hi ha 
un diferencia manifesta entre Menorca i Eivissa, a conse
qMncia deIs plans de millora. He intentat explicar-la, pero 
si deflectam el Pla de Millora de Menorca, aleshores aques
ta iHa queda per damunt les inversions normals en relació 
amb Eivissa. Quant als estats d'ingressos, hem de dir que el 

'. Capítol II d'imposts indirectes puja uns 14.000 milions de 
pessetes, que reprsenta un 44,26% respecte del pressupost, 
i un 47% d'increment respecte del pressupost anterior. 
Com a novetat, hi ha la inclussió deIs 1.600 milions del joc 
de la plena, impost que hem cercat únicament, diríem, per 
equilibrar l'estat d'ingressos i despeses i no amb cap finali
tat d'ordenació, procurant agafar l'impost més neutral amb 
relació amb l'activitat eco no mica. 

Al Capítol 1, d'impost directe, s'experimenta un in cre
ment del 9,45%. Si en el conjunt general del pressupost 
examinam les actuacions i l'espécimen del can)cter inversor 
podrem comprovar com el Pressupost del 91 contempla la 
dotació finan cera d'un conjunt de polítiques l'objectiu de 
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les quals és incidir sobre els elements de l'estructura econo
mica de Balears i, conseqüentment, es tracta d'accions, l'a
bast i l'efecte de les quals s'han de preveure a mig i a llarg 
termini. Convé destacar que en el disseny d'aquest pressu
post s'ha tengut molt en compte que la característica que 
defineix l'estructura productiva d'aquesta Comunitat Auto
noma és la intensa especialització turística i, en general, 
l'intens procés de tercerització. 

En conseqüencia, els aspectes in di rectes i col.laterals 
que concerneixen al turisme, units al mateix temps a les 
problematiques específiques de la població d'aquestes iIles, 
problema tiques que en alguns casos s'encobreixen i coinci
deixen amb necessitats turístiques, condueixen a definir les 
principals Iínies inversores d'aquest pressupost, tot aixó 
sense oblidar - m'interesa molt destacar aquest punt - que 
¡'estructura económica de les Balears no acaba amb el tu
risme i que així mateix existeix una decidida intenció del 
Govern Balear d'afrontar els problemes de l'agricultura 
de la indústria. 

Pel que fa al fenomen turístic, cal manifestar que els 
próxims anys s'espera que es produeixi un fet de primera 
magnitud, constitu·it pel sorgiment d'un turisme potencial 
més complex que l'actual, amb una important segmentació 
de la demanda, que exigira l'augrnent de nivell que qualitat. 
Aquestes tendencies es produeixen en un context de nous 
paIsos competidors que, paral.lelament amb el que ha suc
ceH a l'ambit industrial, gaudiran de determinats avantatges 
comparatius que intensificaran la competencia. Per aquest 
motiu, hem de potenciar a Balears la qualitat en detriment 
de la quantitat. 

Conscients d'aquestes tendencies, el Govern Balear ha 
disposat en el Projecte de Pressuposts per al 91 una serie 
de dotacions d'inversions, la finalitat de les quals és la fi
nan<;ació d'accions de preservació i foment deis valors pai
satgístics, i de la qualitat del medi ambient i de l'entorn. En 
aquesta Hnia, el pressupost per al 91 preveu com a real
ment destacades una dotació de 4.000 milions de pessetes 
per al finan~ment de I'anomenat Pla Extraordinari d'in
versions í millores d'infrastructures de zones turístiques, 
més conegut com a Pla d'Embellimement, per tal de miUo
rar aquestes zones fent-les més habitables, amb Uoes d'es
plai i esbargiment. També es preveuen una serie d'actua
cions en materia de medí ambient i preservaci6 del medi 
natural, entre les quals cal assenylar l'adquisició de l'espai 
natural de Cala Mondragó, amb una anualitat de 405,5 mi
lions de pessetes. Per altra part, es pretén d'acompanyar 
aquestes accions amb altres de caracter promocional, ins
trumentades a través de transferencies de capital a l'Institut 
Balear de Turisme, de l'ordre de 800 milions de pessetes. 

Observin que aquestes accions promocionals adquirei
xen una importancia evident en el context d'un conjuntura 
variable, d'una gran competencia entre regions, i per aquest 
motiu hi ha dotació de 200 milions de pessetes per partici
par a l'Expo 92, que si bé alguns no admeten el caracter 
ofensiu d'aquesta mesura, s[ que almanco li hem d'admetre 
realment un caracter defensiu davant la competencia regio
nal. Per altra pan, continuam el desenvolupament d'una in
tensa polltica de cons trucció i conservació de carreteres, 

que sempre s'ha criticat molt i enguany hem vist amb satis
facció que el sector turfstic criticava que no n'havíem fet 
prou. 

Per tant, continua m la política tra<;ada en el Pla de 
Govern, contiunuam amb una dotaci6 de 3.830 milions de 
pessetes, que ens permetnl fer quelcom que creim que aug
mentara el nivell de benestar deIs ciutadans de Balears, que 
ajudara a suportar el canvi de model turístic i, en general, a 
suprimir l'estrangulació. S'ha de dir que, per son o per des
gracia, quan es compara dins els nivells cronometrics nos
tres, de la Universitat, del Govern Central, la incidencia en 
l'activitat economica, Carreteres sempre té una correlació 
molt alta , és a dir, que quan es compara entre fer una car
retera o fer una altra cosa, la carretera sempre guanya. En 
aquest mateix sentit, es preveuen accions en materia de 
provelment i sanejament, que durant els darrers anys ja han 
merescut especial interes del Govern Balear i enguany es 
tracten de manera destacadíssima, combinant el suport del 
sanejament amb unes inversions dintre de I'IBASAN d'un 
import de 6.600 milions de pesetes. 

Un any més, I'Agricultura rep una atenció prioritaria, 
no sois pel seu evident valor en el context de l'acció en el 
medi natural, sinó per la prioritat concedida pel Govern 
Balear a la Iluita contra les tendencies de deteriorament del 
sector agro-pecuari, que ha propiciat i aconseguit per pri
mera vegada p~der entrar - el catala encara no es Ilengua 
oficial del Mercat Comú, esperem que ho sigui aviat - "den
tro del marco comunitario de l'agricultura", amb la qual co
sa aconseguim tenir unes inversions molt importants per a 
nosaltres al 5-B i al programa ENVIDEX, de I'ordre de 
4.000 milions de pessetes en quatre anys, que seran molt 
important per a la nostra economia, per a l'agricultura, per 
al medi ambient i per a la millora de l'activitat de les llles. 

Un aspecte que actualment preocupa molt els diversos 
agents socials és el que fa referencia al mercat de trebalL 
L'oferta i la demanda no es corresponen, no tant per la ine
xistencia de demanda de treball, sinó perque el contingut 
d'aquesta demanda no troba els requisits adequats a l'ofer
ta de trebal!. Dit d'una manera més clara, existeix un pro
blema de formació de la for<!3 de treball i es tracta d'un 
proble general, i ha el perill que aquest perill s'intensifiqui 
- perdonin la redundancia - els proxims anys. Per aquest 
motiu es fa un gran esfor~, amb ajuda de la Comunitat Eco
nomica Europea, de formaci6 ocupacional, de l'ordre de 
400 milions de pessetes, en accions formatives que creim 
que seran d'una gran importancia. per millorar la qualitat 
de l'oferta de trebal!. 

Dins els sector industrial, que té una participació acti
va de I'ordre d'un 20% dins el nostre producte interior 
brut, no es poden ignorar els reptes que tenim davant el 
canvi tecnologic, la competitivitat, la comercialitzaci6, i en 
aquest pressupost - d'una manera callada, pero contínua -
reben una especial atenci6 els programes de formació in
dustrial, tecnologic, de reforma d'estructures, aiXÍ com al 
tres objectius com la possibilitat d'incrementar la presencia 
nostra en els mercats exteriors, el foment de la productivi
tat - aspectes de marca, disseny, relació i qualilat; captació 
de noves activitats - amb un conjunt d'inversions de l'ordre 
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de 700 milions de pessetes. 

Quant a la política social, voldria destacar la important 
dotació a l'habitatge, 825 milions de pessetes; la dotació de 
100 milions d'inversió més les complementaries de Capitol 
II a l'Hospital Joan March i les transfer~ncies de capital a 
les corporacions locals per a finan~ment de centres sanita
ris i de tercera edat, que pugen quasi 400 milions de pesse
tes. La política cultural contempla distintes inversions. Per 
una part, 200 milions de pessetes per a finan~ció d'instaL 
lacions esportives i quasi 400 per a l'area específica de cul
tura. 

Creim que la Comunitat Autónoma de les Illes Balears 
es troba amb reptes importants per a la d~cada del 90. 
Aquests reptes concerneixen als governants, als parlamen
taris, als elegits locals i a tots els agents socials. Crec que 
nosaltres, des del sector públic, hem d'assumir la nostra 
responsabilitat d'acord amb la Constitució i amb les nos
tres facultats estatutaries que són de la nostra competencia 
i d'acord amb les nostres disponibilitats ftnanceres. Amb 
les nostres accions, esperam ser el catalitzador de la nostra 
societat civil ¡que tots serem capa~os d'actuar amb harmo
nia i de consolidar el que hem aconseguit tan brillantment. 

De cara al 93, els nostres objectius estrategics passen 
per una defensa de les fortaleses més importants i vulnera
bles amb que comptam, passen per compensar aquelles de
bilitats que tenim susceptibles de ser-ho, passen per fomen
tar les nos tres capacitats endogenes, passen per assolir un 
enfocament i una actuació integrals, i passen per assolir un 
perfil estrategic diferenciat, comunitari, estatutari, tot aixo 
amb la convicció que el futur no seran els grans que gua
nyaran als petits, sinó els creatius que guanyaran als no cre
atius. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabada la presentació del Projecte de Llei de Pressu
posts per a I'any 91, per part del Sr ConseUer, procedeix la 
defensa de les esmenes a la totalitat, comen~nt pel Grup 
Parlamentari CDS. Té la paraula el Diputat Sr Bernat -
Trias. 

EL SR TRIAS I ARBÓS: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. Honorable 
Sr Conseller d'Economia i Hisenda. 

Sr Forcades, aquest estiu passat no vaig tenir ocasió 
d'assistü a les classes d'Economia que va donar el Profes
sor Fuentes Quintana, i per aixó mateix ti agraesc la prime
ra mitja hora del seu discurso Evidentment, ens ha posat al 
corrent del que tractaren. 

L'esmena de totalitat del Grup Parlamentari del CDS 
al Projecte de Llei de Pressuposts per al 1991 es fonamenta 
en dues classes de raons. En primer lloc, raons de canlcter 
subslanLiu que afecLen la filosofia plessupostaria que em
para el Projecte del Govern, i en segon terme raons de ca
racter formal, que fan referencia a defectes i a imprecisions 
de caracLer tecnic. 

Quant als aspectes de fons, hem d'assenyalar com a 
primera qüestió que el Projecte del Govern és socialment 
regressiu. Ja hero tengut ocasió d'assenyalar, al llarg del 
Debat de Política General del Govern que hem celebrat re
centment, que la participació relativa de les despeses i in
versions tendents a roillorar i a igualar el nivell de vida i de 
benestar deis ciutadans ha disminuH de manera objectiva, 
no solament pel que fa a la seva participació relativa, o si
gui en termes de percentatge sobre el total del pressupost, 
sinó en termes absoluts, si es considera la depreciació mo
netaria. 

Basta veure el descens de les despeses i de les inver
sions que s'engloben sota l'epígraf de la funció 4, a la classi
ficació funcional de les despeses, producció de béns de ca
racter social, per detectar aquesta evolució negativa, i no és 
argument de convicció contrari que el Govern manifesti 
que aixo és degut a l'efecte de l'impacte del Pla Extraordi
nari d'inversions turístiques sobre l'analisi del pressupost, 
que ha fet minvar la participació relativa de les altres des
peses. No és suficient perque, per un costat, aquesta ten
dencia descendent ja fa tres anys que dura, l'any passat el 
nostre Grup ja ho va denunciar, i, per altra banda, perque 
la part més important - la part del l1eó de les despeses so
cials - se les endu I'aportació finalista de l'Estat, coneguda 
per "la gran nómina". L'esfor~ del Govern, per tant, és 
practicament nul. 

Vet aquí que el Govern incompleix una de les.oblfga
cions constitucionals - concretament l'article 40 de la Cons
titució - i estatutaris - l'article 9 - quan ambdues promul
guen que les institucions d'autogovern promouran la igual
tat i el progrés socio-económico La sola menció d'aquest in
compliment ja seria suficient per justificar que aquest Par
lament acordas el retorn del projecte a I'Executiu i dema
fiar-ne una nova redacció a la llum del principi d'una major 
solidaritat que, com hem vist, és imperatiu per a l'acció de 
govern. 

La segona qüestió de fans fa referencia al text de l'arti
culat de la Llei de Pressuposts per a l'any 1991. El text de 
l'articulat és aquen conjunt de normes que regulen i disci
plinen la recaptació i la despesa del Govern al lIarg de l'a
nualitat. Ido bé, les normes que el Govern proposa no re
gulen ni disciplinen; constitueixen una vegada més - un any 
més - un receptari d'autoritzacions sense control. El text de 
la Ueí es podria resumir d'una manera senzilla i rapida: 
"Article Únic.- El Parlament de les Illes Balears autoritza 
el Govern de la Comunitat a gastar 30.000 milions i bus
ques de pessetes així com vulgui". Recorda, Sr Forcades, la 
famosa partida 261 del President del Govern? El número 
de telefon de la seva Conselleria, i llests de feines. 

És per aixo que, des del nostre punt de vista, aquest 
Debat de Pressuposts es trobara molt devaluat si no s'intro
dueixen canvis profunds en el text del Govern. ¿Quin sentit 
tendnl, Sres i Srs Diputats, discutir si s'han de destinar 3, 5 
o 10 milions de pessetes a promoció de I'esport, foment de 
cooperatives o alfabetitzaci6 d'adults, si una vegada deba
tut, aclarit, per ventura consensuat i votat, l'endemA una re
so lució d'un Conseller pot canviar la destinació deis do
blers que aquí hem acordat, sense que aquest Parlament en 
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tengui coneixement fins a la liquidació deIs pressuposts? 

Tercera qüestió de fons que avala la nostra sol.licitud 
de devolució al Govern: La manca d'una política economi
ca d'un pressupost que és exclusivament de caracter admi
nistratiu. És ben evident i cIar, no tenim cap inconvenient a 
reconeixer-ho, que un pressupost que representa l'espera 
d'un 3% del producte interior brut regional no pot abastar 
una incidencia sobre el comportament deIs sectors econo
mics i socials del nostre país comparable al pressupost de 
I'Estat, a través del qual, consolidat amb els pressuposts de 
la Seguretat Social i deIs organismes autonoms, el Govern 
Central arriba a manejar un 40% del producte interior brut 
nacional. 

No obstant aixó, aquest fet reconegut per tothom no 
dispensa l'Executiu de les Illes Balears d'establir estrate
gies, d'introduir elements d'optimitzaci6 de la despesa i de 
sotmetre la seva actuació a la consecuci6 d'uns objectius 
expHcits i prioritaris. Aixo és una cosa a la qual el Govern 
esta més obligat precisament perque el pressupost és escas, 
només I'abundancia ilimitada justificaria no tenir esment a 
les estrategies ni a les prioritats, i evidentment aquest no 
és, ni de lluny, el nostre caso Es pot dir que el Projecte del 
Govern conté unes priorilats orientades a determinades 
obres d'infrastructura, i enguany de manera especial el Pla 
d'Inversions Extraordinaries d'Inf'raestructura i Embelli
ment Turístic. 

Es pot dir - segurament el Govern ho dira, ja ho ha dit 
el Sr ConseIler - que aquesta prioritat es pot compartir o 
no, pero que és una prioritat explicilada i expressada pres
supostariament. Hi podem estar d'acord, pero només par
cialment, perque aquesta és una acció governamental que 
no s'ha incardinat dins una estrategia correcta de pacte 
amb el sector per superar els seus defectes estructurals i 
orientar i estimular el comportament privat cap a la seva 
adequació - volem evitar la paraula reconversi6 per no ferir 
susceptibilitats que podrien distreure el debat - a les noves 
realitats. 

Sens dubte aixo és un gran defecte estrategic. ¿Com ai
xi aquest ambiciós Pla d'Inversions s'ha pactat amb empre
saris i sindicats per tal que, de la mateixa manera que la 
col.Iectivitat aporta un important esfore; financer, el sector 
no es compromet a milIores concretes en la qualitat, com
pliment de la normativa, reducció de I'oferta marginal, for
mació profesional, manteniment del niveIl d'ocupaci6 afer 
atractiu aqueIl .famós pacte intersectorial? Aquest és un 
moment per muÍtiplicar l'eficacia de I'acció pressupostaria, 
que s'hauria de contemplar en un pla d'acció a quatre ban
des: Govern Autonomic, Administració Central, empreses i 
sindicats, i malauradament, al nostre entendre, es deixar 
passar aquesta gran oportunitat. 

La inversió infrastructural és absolutament necessaria, 
i el Govern compta amb el recolzament de tot el Parla
ment, que va aprovar per unanimitat la I1ei que empara 
ayuestes ambicioses inversioru¡, pero també es veritat que 
per ella mateixa és una acció insuficient. Vet aquí un greu 
defecte del pressupost, derivat de la manca d'estrategia que 
debilita extraordinariament els seus efectes d'ordenació i 

orientació del sistema productiu de les Illes Balears. La
mentablement aquest només és un exemple, n'hi ha més 
que es podrien analitzar amb la mateixa sistemAtica i reba
tre amb els mateixos arguments: Ajudes ernHiques a la pe
tita i mitjana empresa sense contrapartides que millorin les 
estructures comercials o industrials, acció social amb un in
suficient esfore; d'integració, subvencions culturals sense al
tres horitzons que la prom oció publicitaria, etc., etc. 

Juntament amb aquests tres objectius de profunditat, 
justificacions de caracter substantiu a la nostra petici6 de 
devolució al Govern, en presentam unes altres que no per 
ser de canlcter formal són menys importants. La primera es 
refereix a la mateixa tecnica pressupostaria. Cree, Sr Con
seller que, en conjunt, el pressupost per al 1991 no efectua 
una correcta imputació de les des peses per capítols. Ens va 
sorprendre que a les compareixences parlamentruies expli
catives deIs pressuposts de les distintes seccions, tant la 
Consellera de Cultura, Honorable Sra Munar, com el Con
selIer Adjunt a Presidencia, Honorable Sr Gilet, manifes
tassin obenamenL que dins el Capítol VI de la secció cor
responent s'hi pressupostaven les beques esportives i les 
despeses publicitihies, O que al capítol d'inversions de la 
ConseIleria Adjunta hi figuraven despeses corrents tals 
com publicacions, adquisicions de material, etc., eLe. 

No és el Parlament que ha d'explicar als Consellers 
que el Capítol VI ha de recoIlir exclusivament les inver
sions que augmentin directament el capital fix de la Comu
nitat Autonoma, són el Conseller d'Economia i Hisenda i 
els tecnics responsables de la seva Conselleria els que tenen 
l'obligació de vetllar per la correcta imputaci6 comptable 
del Pressupost, aixf és per imperatiu legal, aixf s'ha esta
bIen per tal de disciplinar la despesa i també l'objectiu de 
permetre l'analisi de magnituds agregades. Tenim la sos pita 
que aquest comportament d'imputar despeses al capítol 
d'inversions es fa per inflar-lo i presentar aixf un pressu
post aparentment molt més inversor del que ho és en reali
tat, i aixo, Sr ConseUer, és molt poc seriós i massa propa
gandístic; volem manifestar la nostra disconformitat per 
aquestes practiques. 

Sr President, Sres i Srs Diputats, aquest pressupost 
d'enguany torna a ser continuista en la superposició de 
programes i en el manteniment de les disfuncions hereta
des de I'estructura de I'Estat, quant a la subdivisió compe
tencial en distints departaments de programes que recla
men una gestió unitaria: Aigua, habitatge, medi ambient, 
infrastructura de transport, estadística continuen essent as
signatures pendents quant a la seva reestructuració que any 
darrera any el Govern s'obstina a no plantejar. 

Finalment ens volem referir a les qüestions de perso
nal. Des del primer debat pressupostari d'aquest Parlament 
el Grup Parlamentari del CDS hem estat escrupolosos vigi
lants de la relació existent entre la inversió i la des pesa cor
rent, exigents en materia de productivitat, pero ens dema
nam si continua tenint sentit la congelació de plantilles des 
de l'any 1988, ates que durant aquest perrode de tcmps la 
inversió s'ha duplicat. Un exemple il.lustratiu en aquest 
sentit: El Gavern proposa una partida de 4.000 mílions de 
pessetes, la xifra global més elevada del pressupost per fí-
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nancsar el Pla Extraordinari d'Inversions en infrastructura 
turística. Quí ho gestiona? La ConseIleria de Thrisme. 
Amb quíns mitjans humans i materials? Amb els mateixos 
que gestionava una programa d'ínversions que no arribava 
als 100 milions. 

Aixó és senzillament impossible: 4.000 milions de pes
setes són molt mals de gastar, no oblidem que parla m del 
Capítol VI, és a dir, d'una partida que gestiona la ConseIle
ria d'acord amb els Ajuntaments que són corresponsables, 
pero si hi figuren les inversions própies aixó vol dir que la 
redacció deis projectes - o almanco la contractació deis 
projectes i la seva supervisi6 -, l'aprovaci6 tecnica i econó
mica, la direcció facultativa de les obres, els replantejos, les 
comprovacions i amidaments per a les certificacions, el 
control de qualitat, la gestió deis contractes d'obres, les 
modificacions, les reformes, tot aixo ho ha de fer l'organ 
gestor, i l'organ gestor del Capital VI de la Secci6 12 és la 
ConselIeria de Turisme, que no veu incrementada la seva 
plantilla ni en una sola placsa. 

Només hi ha tres solucions: Augmentar de manera im
portant la plantilla, amb l'inconvenient que, en el termini 
d'un any no es pot formar un equip d'aquestes caracterfsti
ques ni pot rendir de manera escaient, encarregar la gestió 
a un altre organ amb experiencia, o bé - i aquesta és la pro
posta que presentam en aquest pressupost, en forma d'es
mena parcial - que passem la gestió í!1tegra als Ajunta
ments i compatibilitzem, per tam, la partida amb GArrec al. 
Capital VII, de transferencies de capital. Si no, aventuram 
un preocupant fracas a l'ambiciós programa d'inversions 
turistiques, que és el programa rei d'aquest pressuposl. 

El nostre Grup, Sr President, aporta - els ha exposat -
contundents arguments per a la reelaboració del Pressu
post. Aquesta nova redacci6 la pot fer el Govern o es pot 
introduir al Parlament mitjan(!3nt l'acceptació d'esmenes 
parcials que caminen en aquest sentil. El nostre Grup n'ha 
fet poques, pero contundents i d'un profund sentit poHtic. 
Esperam la resposta del Govern i els compromissos del 
Grup Parlamentari de la majoria de donar satisfacció a 
aquestes pretensions que nosaltres creim - aixo és ben clar
que no tenen cap sentit partidista, sinó constructiu, ni altra 
intenció que la millora de les condicions de vida deIs nos
tres ciutadans. Moltes gnlcies. 

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

EL SR PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario NACIONALISTA 
I D'ESQUERRES tiene la palabra el Portavoz Sr Serra. 

ELSRSERRAIBUSQUE~: 

Gracies, Sra Presidenta. M'ha agradat, Sr ConseIler, 
que acabas la seva intervenció parlant de creativitat i que el 
repte futur era la creatitivat. Estan conven(,:udíssims que és 
aixf, que hem de ser creatius, i que hem de mirar de trobar 
sortides quan hi ha problemes, pero no ens trobam davant 
uns pressuposts creatius, en absoluto 

' . 

Procurarem no parlar massa temps i concretar al ma
xim les nos tres postures. Davant uns pressuposts que entre 
personal, carreteres, embelliment de zones turístiques i 
promoció turística superam la meitat, el 50%, certament 
d'entrada nosaltres els hem d'analitzar molt en profunditat 
per saber en quin punt ens trobam i veure si realment hi ha 
un projecte de Govern en aquesta Comunitat que obeeixi a 
criteris, a objectius que van molt més enIla d'aixo, o si real
ment l'únic que presenta aquest Govern són aquests tipus 
d'intervencions. 

No seré reiteratiu. El Sr Trias ha fet una bona exposi
ció, he deixat determinats papers per no ser redundant i 
parlaré de coses més concretes. Certament vostes han dut 
aquí uns pressupots en base a un parell d'hipoteques ben 
senzilles: Un pla d'embelliment turístic - no pla de de medi 
ambient; per favor, Sr Forcades, no torni a dir que aixo és , 
un programa de medi ambient, el Pla d'Embelliment no té 
res a veure amb el medi ambient, és una altra cosa; té rela
ció amb l'ordenació del territori, amb el sanejament, amb 
les infrastructures, pero no amb el medí ambient - de 4.000 
milions de pessetes, peró fixi's bé, Sr Forcades: A hores d'a
ra molt poes Ajuntaments han presentat els seus projectes, 
molt poes, a final d'any, que és qua n acaba, veurem quins 
els han presentat i, a més, vostes, els membres del Govern, 
saben perfectament que més de la meitat deIs Ajuntaments 
que ho han de demanar no valen posar contribucions espe
cials, i com que no volen posar contribucions especials o no 
poden, una de dues, resulta que el Pla és inviable en més de 
1.000 milions de pessetes deis pressupostats per vos tes per 
a l'any 91. 

Els números canten, els Presidents deIs Consells Insu
lars ho saben i jo supos que el Conseller de Turisme també 
sap que s'ha equivocat amb aquest programa. S'ha equivo
cat tot el Parlament, pero tots el varem considerar un pro
grama interesant, i el varem rectificar, pero tots pensant 
que hi havia un pacte de govern salid, seriós i consensuat, i 
ara veim que aquest pacte no existeix o, si existeix, que no 
va ben encaminat. O se subvencionen els Ajuntaments a 
través deis Consells Insulars i del Govern per les des pes es 
que han d'aportar o el projecte és inviable. Si vostes fan 
aquesta ajuda als municipis a través de Consells Insulars o 
a través del Govern, desvirtuam la llei aprovada pel Parla
ment. Que no ho fan? Inviables el 4.000 milions. Si avui 
només han presentat els projectes 4 Ajuntaments i deis 4 
no n'hi ha cap que els hagi presentat bé - segons dades de 
la mateixa Conselleria de Turisme debatudes públicament 
aquests dies - ens trobam que ja podem considerar bastant 
fracassat el pla estrella. 

Continuam amb els projectes de la Conselleria de Tu
risme: 800 milions per a promoció tur[stica. Quina promo
ció turística? De la compareixen(!3 del Conseller davant el 
Parlament no ha varem aclarir, el Gerent de la Promoci6 
Turística no va compareixer i no va explicar quins eren els 
parametres, exceptuant del turisme itaM, que s'havia de 
potenciar des de l'any passat, iniciada aquesta promoci6, i 
que enguany s'ha de continuar. També es va parlar una mi
ca de certs paisos de l'Europa central i nordica, pero no hi 
va haver una explicació, no hi va haver una programació so
lida del que és una política de promoció turística. 
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Continuam. La segona Conselleria en importancia és 
la d'Obres públiques. Aquesta Consellería continua amb 
una política prou coneguda i prou continuista. Esfor<; en 
carreteres, certament, pero amb certs fracassos bastant co
neguts i, per altra banda, amb una Direcció General de Me
di Ambient que va tent accions puntuals, pero que encara 
és l'hora que faci unes inversions solides en medi ambient, 
fins al punt - i en aixo m'hauria agradat equivocar-me abso
lutament - que, per exemple, el pla de pedreres, que l'hau
ria de fer la ConselIeria, pareix que l'ha donat a una deter
minada organització per 30 milions i busques, i que aquest 
pla encara no existeix, compromfs ja aprovat fa estona per 
aquest Parlament. Per exemple, el Pla de Protecció de Sa 
Canova, segons les notícíes que en tenim, va ser aportat per 
uns tecnies determinats i pareix que, més que altra cosa, era 
un pla de protecció fet per la propietat. Ens ha preocupat 
molt que la ConselIería, en aquests temes de fer els plans 
de protecció i preservació deis espais protegits per aquest 
Parlament, ni tan sois no s'hagi destacat precisament per 
inversions i per una tasca ben duta. 

Per tant, fixem-nos que només parlant de turisme i car
rete res ens anam prop deis 9.000 milions de pessetes més 
els 8.000 de personal, per tant la meHat del pressupost, i en 
conseqüencia no veim el quid d'aquests pressuposts que 
ens han presentat. Grans deficits que avui hem de comen
tar, i farem un repas per ConselIeries, que sera el sistema 
més rapid: 

ConselIeria de Treball. Accept el seu consell, no sabem 
per que s'ha pressupostat. Fracas paorós del Fons Social 
Europeu durant I'any 90. El primer any que es reben do
blers d'Europa i no hem passat d'un PPO molt modest, les 
accions del qual cre~ que es feien millor abans que com -
s'han fet enguany, l'any 90. On són aquells estudis que ha
vien de donar lloc a una ocupació juvenil, a un cooperati
visme juvenil o a una economia social? Parlen de més estu
dis i més estudis, pero en realitat en quatre anys no haurem 
passat d'estudis i molt poques realitzacions. Aixo sí: publi
citat, cursets organitzats amb moltes entitats diferents, pero 
la realitat del programa de treball, mínima. 

Conselleria de Funció Pública. Dos exemples cabdals. 
Preguntam: ¿Per que la nostra llengua no té presencia dins 
la funció pública més que en un 20%, aproximadament, de 
la documentació administrativa, de l'ús de la llengua escrita 
i oral? Contesta: Aixo depen de Cultura. Pregunta feta a 
Cultura: Que fan vostes per normalitzar? Cursets, pero ho 
demanin al Conseller de Funció Pública, perque ell hauria 
de fer qualque cosa. Aleshores, el Diputat que ha consultat 
els dos Consellers queda al.lucinat, com dinem amb parau
les actuals. 

Continuam. Institut Balear d'Estadística, instrument 
important que tots hem alabat. Les seves inversions decrei
xent, aturats en gran part els estudis que ens havia dit que 
farien, jo crec que per desgracia de tota la Comunitat, per
que I'Estadística és una eina important i, de fet, un instru
ment que vostes creen j no acaben de dur endavant. 

Turisme? N'hem parlat prou. L'any 91 ni tans soIs no 
lendrem acabada l'Escola d'Hostaleria, escola de formació 

profesional qualificada. EIs 150 milions prevists per vostes 
a les inversions no basten per acabar l'Escola, no sabem 
quan l'acabaran i em pareix que fa més de sis anys que en 
parlam en aquest Parlament. He parlat del fracas dins l'any 
91 del Pla d'Inversions - d'Embelliment a zones turístiques 
- i d'una indeterminació clara en el tema de la promoció. 

Conselleria de Sanitat i Acció Social, conselleria curio
sa. Pla estrella, caubet, pero ¿que es fa a caubet? Uns la
boratoris. ¿A caubet es fa realment un sistema nou d'aten
ció als malalts de medicina interna, a tota una qüestió de 
genetica, etc.? No. Una experimentació, basicament. Dos
cents milions d'inversió en qüestions d'infrastructura, pero 
alerta: no veurem augmentat quantitativament el nombre 
de persones que hi van o de casos resolts, és a dir, que ben 
alerta que la Sanitat Pública es comprometí, només coses 
que donin una certa imatge, pero poca concreció. 

ConseIleria d'Agricultura. Jo no sé per que la Conse
Ileria de Agricultura encara continua presentant els progra
mes que presenta. Parla de cooperatives, d'actuació amb els 
pagesos joves, d'una actuació pels pobles, pero els fracassos 
són clamorosos, un darrera l'altre, fins al punt que molts de 
pies ens demanan que més ha de fer la Conselleria per do
nar tota la raó a la Federació deis grans propietaris, cone
guda per la FANG. Ho feim a posta per donar-los la raó o 
és que realment no n'hi ha més? El ConseIler anterior ja va 
tenir problemes i durant aquesta Legislatura els problemes 
han continua'! exactament els mateixos, aquest Diputat esta 
cansat de fracassos en política de cooperatives i de veure 
que ni tan soIs no existeix la dinamització vers el pages. 
Qualque pic he sentit que el més net seria donar un taló a 
cada pages, del pressupost de la Conselleria; evidentment 
aixü ho ha dit la Confederació de grans propietaris, pero ja 
hi ha genl que ho pensa, perque creu que la ineptitud glo
bal de la Conselleria és prou coneguda, global en els temes 
agraris, en els temes de medi ambient pot ser que hi hagi 
modificacions. 

ConseIleria d'Indústria. Entra el Conseller, un Conse
!ler voluntariós, un ConseIler que de tant en tant fa aporta
cions, quan esta més tranquil, i no s'enfada quan el criti
cam; ho dic perque ara ha entrat i certament és d'agrair que 
qualque Conseller sigui presento El Pla de Reindustrialitza
ció no ha anat on havia d'anar, certament. El Sr Gaspar 
OIiver sap ben bé que s'ha interromput la captació de no
ves indústries, és a dir, que fins i tot el Govern ja deixa una 
part del programa aprovat pel Parlament i, per altra banda, 
resulta que en una política tan urgenl com la del sol indus
trial, a no ser que aquests meses que venen hi hagi resultats 
espectaculars, certament no n'hem vist cap i, repetesc, és 
un tema urgentíssim. 

Conselleria de Cultura. L'estrella, per no dir una altra 
paraula, la normalització lingüística. Quines partides pres
supostaries tenen els mitjans de comunicació en la nostra 
llengua? Les mateixes de l'any passat una mica rectificades 
i amb una indeterminació gairebé genial. capítol VI: estu
dis, projectes, publicitat. Demanam: Per que els museus, els 
arxius i les biblioteques no s'han dotat millor? Ah, aixo és 
del Govern de I'Estat. ¿Com és que vostes en televisió, per 
exemple, no augmenten una mica les seves partides pressu-
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postAries a Voltor, que ens vol garantir la bona recepció 
deIs miljans de comunicació en la nostra llengua? Bé, hi 
ha el mateix de l'any passat. 1 les televisíons 10ca1S? Esmena 
del nostre Grup de l'any passat, un milió; enguany es manté 
exactament el mateix. 

Pressupost important, el de Cultura i Esports, peró un 
pressupost absolutament continuista i que no aborda ade
quadament i amb valentia un deIs problemes greus d'aques
ta terra, la normalització lingüística. Per cert, Sr Forcades: 
En el Pressupost que voste ens ha dut hi ha moltes faltes, 
hauría anat bé que s'hagués corregit. Aixó justifica que el 
nostre Grup demani a Capitol 1 vuit normalitzadors lin
güístics per a les Conselleries que no en tenen; ens pareix 
que n'hi ha a Presidencia i a Cultura, ho die perque hem 
posat vuit pIares a Capitol 1, inspirats pel Pressupost que 
ens va !Iiurar amb molles faltes d'ortografia. 

D'Obres Públiques ja n'he parlat, peró sera bo parlar 
una mica del Sr Gilet. Protecció civil descoordinada amb la 
de I'Estat; el personal pot ser que sigui adequat, peró si no 
hi ha una bona coordinació la protecció civil es trobara de 
cada día més mancada dins la socielat. S'ha de dír que a les 
darreres pluges contestava al telefon fins i lOt el Sr Gilet, 
és a dir, que en aixó cal tenir en compte que aquesta vegada 
almenys hí havia qualcú al teléfon. Era ell en persona, no 
és molt adequat, peró ja va bé si el Sr Gílet sabia atendre 
els problemes de les pluges, és ver, supos que voste ho re
coneixera, peró certament la protecció civil - tam la de 
l'Estat com la de la Comunitat - fa cursets, peró no acaba 
de donar sortides. Hi ha moltes iniciatives, com per exem
pie en poHtica juvenil, peró ¿i la poHtica del menor? Com 
així el Govern no posa dobIers deIs seus pressuposts en un 
problema que tots reconeixem que és al carrer, el problema 
del menor, que l'hem de juntar amb els problemes d'acció 
social. 

Nosaltres no hem vist cap programa d'acció social que 
vagi més enlIa del de I'any passat, no hem vist cap progra
ma que parli d'atendre els 10.000 aturats nous que hi ha a 
causa de la crisi de l'hostalería, no hem vist cap pressupost 
amb bosses de pobresa, no hem vist que el Govern posi cap 
dobler més que els anys anteriors en política del menor o 
en disminuHs, és a dir, que certament trobam la política so
cial d'aquestes dues Conselleries un deIs punts més nega
tius, jumament amb la del medi ambient i la de de la nor
malització lingüística. 

Amb aquesta petita radiografia, per tant, fugint de pa
pers i de texts, hem abordat senzillament els problemes que 
ens pareix que hi ha en aquesta Comunitat. Si aquests pro
blemes es poguessin resoldre amb els pressuposts i una ac
ció de govern una mica més efica«, la Comunitat millo rada 
qualitativament i, a la vegada, hi hauria un projecte auto
nomic una mica engrescador. Cregui, Sr Forcades, que la 
manca de sensibilitat social, de medi ambient i de norma lit
zació lingüística en aquests pressuposts és absolutament 
palesa. MiIlores? Algunes. Per exemple, han valorat la 
plantilla d'aqucsts prcssuposts, milIora important, s'ha va
lorat i em pareix que ben valorada, si no ho he mirat mala
ment, i també hi ha altres millo res sobretot a partir de la 
Conselleria d'Economia, certament, pero hom agafa els 

pressuposts i diu: Quin projecte d'autogovem, quin projec
te de nació - no del Regne d'Espanya, sinó de la nostra -
tenim? 1 hom pensa que no és soIs el problema d'haver-hi 
poes doblers, sin6 que és un problema de falta de progra
mes, de falta d'orientacions. Grilcies. 

(La Sra Vice-presidenta Primera s'absenta de la sala i el 
Sr Vice-President Segon presideix el debat). 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes grilcies, Sr Serra. Per defensar l'esmena a la to
talitat presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té 
la paraula el Diputat Sr Josep Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr Presideht. Sres i Srs Diputats. 

Avui capvespre el Sr ConseUer d'Economia ens ha pre
sentat una primera part del seu discurs, amb una analisi de 
poHtica economica internacional que estic conven~ut que 
tota aquesta Cambra assumeix, incloses, logicament, la teo
ria del Professor Fuentes Quintana de les pepes russes i 
I'explicació de trobar-nos en una situació delicada, la carac
terística fonamental de la qual és que la nostra economia 
depen del que passi a la resta del món, així com també de
penem del que passi a certs paIsos. No crec que valgui la 
pena entrar en aquesta discussió, perque estic conven~ut 
que tots estam d'acord en aixó. 

També estam d'acord que a nivell europeu i mundial 
existeix una situació tan fluida que pot passar qualsevol co
sa i que aquesta fluidesa és realment perillos a, pero a part 
d'aquesta conjuntura mundial i europea sobre la quaI, Sr 
Conseller, podem influir poc o gens, també existeix a la 
nostra Comunitat Autónoma una situació estructural en la 
qual el Govern, dins les possibilitats que té el seu pressu
post, nosaltres creim que hauria d'afrontar o, com a mínim, 
enfocar. 

Per tant, Sr ConselJer, nosaltres entrarem en la discus
sió molt més a nivell d'aquest Parlament, a nivell deIs 
700.000 ciutadans de la nostra Comunitat Autónoma. Di
marts passat, avui fa una setmana, el President Sr Cañellas 
iniciava el Debat sobre l'estat de la Comunitat Autonoma 
amb un discurs que en la seva major part era un discurs 
particular i satisfet quant a l'analisi de la situació economi
ca. Realment feia un discurs pressupostari sense unes refe
rendes molt cIares a quin tipus de política havia d'aplicar 
aquest Govern ni quines mesures tenia previstes. L'únic 
que deia era que la situació económica havia baixat, pero 
que ens trobavem en millor situació que ningú per afrontar 
aquesta ... , no dic la paraula, perque després hi entrarem; el 
President tampoc no la va dir. 

De totes maneres, sense entrar de pIe en el discurs au
tocomplaent del President, várem veure que realment no 
profunditzava en la poUtica económica, peró sI tenlem un 
primer diagnóstic - un primer, perque n'hi ha d'altres - del 
que pensava el Govern, per boca del seu President, del que 
era la poHtica económica. Die que era un primer diagnostic 
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perque dies després el Director General de Promoció Tu
r[stica, alt carrec d'aquest Govern, mentor - sobretot pel 
lloc on parlava - de l'opinió de la Conselleria de Turisme i, 
logicament, creim que del Govern, en temes turístics, deia 
en el forum tecnic de Tecnoturfstica, que la nostra realitat 
és que hi ha un excés d'oferta, un excedent de places increl
ble, expressió que el President no havia utilitzat el Presi
dent, sinó més aviat el contrari, pero afegia més coses i els 
deman que escoltin: "La situació a les Balears és dramatica, 
diffcilment convertible i en franca recessió", paraules tex
tuals del Sr Roca. 

És evident, Sr Conseller d'Economia, Sr President o Sr 
Vice-president, ja que el President no hi és, que aquesta 
discrepancia total entre el que opinava el President des d'a
questa tribuna, fa una setmana, i el que dijous dia 22 - en
cara hi havia el debat - opinava el Director General de pro
modó del Turisme, s'ha de reflectir a qualque lloc. No pot 
ser que un membre del Govern vagi cap a la dreta i l'aItre 
cap a l'esquerra - no parlam ara de posicions ideologiques, 
en les quals tot el Govern va cap a la dreta, d'aixo n'estam 
bastant conven<;uts i tranquils - sense que aquesta situació 
no es reflecteixi clarament dins el pressupost i no es pro
dueixi, logicament, un autentic caos programatic d'aquest 
Govern. 

Un pressupost així no podia ser mai un document que 
abordas les limitacions que té la nostra Comunitat Autono
ma en aquest moment, que prengués les mesures precises 
per afrontar la crisí, paraula que el President del Govern 
no va esmentar perque, segons una part d'aquest Govern, 
no hi ha crisi, i segons una altra part d'aquest Govern - Di
rector General, i si no, el cessin - hi ha una crisi molt pro
funda. El President, que jo cree que deu ser el qui coman
da, com a conseqüencia de la seva opinió, planteja uns 
pressuposts - el seu Govern planteja uns pressuposts - ama
gant el cap com una estru<;, pensant que si no utilitza la pa
raula crisi, si no diu que hi ha una crisi, aquesta desaparei
xera. Són iguals - no s'ofengui, Sr Gilet; no ha die per vos
te, pero un dia que vaig utilitzar una expressió pareguda, 
no igual, es va ofendre molt - que aqueIls hipocondrfacs 
que no utilitizen la paraula de la malaltia que creuen que 
ten en, pensant que si ha fan així la malaltia no existira. 

El Govern, per tant, i perdonin el joc de paraules, ens 
presenta uns pressuposts impresentables, no perque s'hagin 
fet malament, sinó perque no aborden la realitat economi
ca d'aquestes illes. Un pressupost continuista, pero aixo ho 
hem repetit tan tes vega des que també deman perdó per ha
ver-ho dit; un presstipost que l'únic que fa és gastar la ma
teixa lInia que vengut gastant des de fa set anys sense tenir 
en compte que en aquests set anys la situació economica de 
la Comunitat ha fet un carrvi bastant important. Un Go
vern que baixa la seva capacitat inversora, que incrementa 
la despesa corrent i la despesa de personal - ha amaguin 
com ha amaguin - d'una forma grossa cada any, en majar 
mesura del que s'incrementen els ingressos normals del 
Govern i que ens dura - jo cree que no a molt llarg termini, 
si no hi posen remei - a complir la famosa segona llei de 
Parkinson, que la burocracia s'alimenta a si mateixa. La fá
brica no importa produeixi, en un cert nivell burocratic no 
importa que hi hagi producció, els burocrates fan córrer els 

papers per tenir malta feina durant molt de temps sense 
necessitat de vendre un sol producte. 

Segons el Govern, aquests dos darrers anys no ha pas
sat res en aquesta Comunitat Autonoma, no s'ha prodult 
un gravfssim desajustament entre )'oferta i la demanda, jo 
die que provocat en bona part per l'actuació del mateix Go
vern conservador. No s'ha produH una aturada espectacular 
del creixement conomic, no s'han mantengut durant set 
anys al mateix nivell- ara baixaran - els indicadors de quali
tat de vida. Económicament creixíem moIt, no actuavem en 
serveis públics, en serveis socials, en millora de la qualitat 
de vida, i ens trohavem - ha deia el President - al mateix 
nivell de l'any 77, quan varem comen<;ar. Precisament cree 
que aquesta dada és importantíssima: En set anys, l'actua
ció basica que pot fer el Govern, que és millorar la qualitat 
de vida, no s'ha feL 

Ens hem cansat de repetir-ho al Govern, ens hem can
sat de donar xifres del que passava, ens hem cansat de pro
posar alternatives, ens hem cansat de pro posar-los solu
cions, hem dut innumerables esmenes a cada pressupost -
enguany també - i e) Govern ha actuat sempre, sempre -
tret d'una vegada, i hi havia d'haver actuat o no ens havia -
d'haver cridat, perque ens va enganar - amb una prepoten
cia absoluta nascuda de 29 vots més un espuri, va dir el 
nostre Portaveu Sr Triay, més un Diputat rebotat, SOrlit, 

fuit d'un partit, que s'ha quedat tot solet, com a Grup, i uti
litza el nós majestatic quan parla del seu Grup. Vint-i-nou 
més un, prepotencia absoluta, no ha volgut escoltar el Par
lament, ha tengut - no vull dir la paraula que he pensat -
una actuació de rebuig de les iniciatives que l'Oposició, pe) 
sol fet de ser Oposició, li plantejava per intentar entre tots 
millorar la situació economica dins les mesures - no molt 
importants, pero mesures - de les possibilitats d'aquesta 
Comunitat Autonoma. 

Ha caminat defensant aquests interessos que, segons la 
nostra opinió, recolzen la seva gestió. Ha utilitzat, el Presi
dent del Govern ho deia l'altre dia, un escut d'ideologia 
conservadora - no die la paraula liberal amb tota conscien
cia, per no ofendre els liberals del segle XIX, que varen 
lluitar per les llibertats, ja que aquest concepte de liberals 
no té res a veure amb el concepte de lliure mercat salvatge, 
a posta no he dit la paraula liberal i he dit ideo logia con
servadora - que va permetre, repetesc, aquesta !libertat sal
vatge de mercat, que amb la negociació - ho pos entre co
rnetes i vostes o subratllin - del Decret de 30 i 60 meLres, es 
produís en aquestes illes el major creixement de l'oferta tu
rística deIs darrers anys. Funcionament lliure de mercat, 
"ma no troppo"; subvencions indiscriminades d'interessos, 
subvencions d'empreses a fans perdut que al final no han 
aconseguit millorar l'agricultura, ni els sectors industrials, 
ni el turisme. 

Un fracas absolut de la política economica en aquest 
sentit, Sr Vice-president, les dades de l'evolució economica 
d'aquest país ho diuen d'una forma espectacular, i si en 
anys de bonan<;a, en anys d'alt creixement aixo podia passar 
desapercebut, perque tot a110 que es perdia per un Uoc es 
guanyava per un altre, quan entra la paraula crisi els temes 
es comencen a complicar. Practicament ja quasi ha desapa-
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ragut tot el sector tradicional de la indústrJa - queda un poc 
de bijuteria i un poe de calCjaI, m lt poca cosa - i una agri
cultura que de verital val més no parlar- neo No vull parlar, 
ho hem fet moltes vegades, de la CAP, d'Agama, de la crisi 
deis factors exteriors. Evidentment també hi ha molts de 
factors interiors, de política del Govern. El President deia 
l'altre dia que el tema de la patata de Sa Pobla s'havia re
solt a través de la iniciativa privada. Supos que vostes no 
ho han cregut, supos que el Sr Morey no ho ha cregut:La 
producció de Sa Pobla enguany baixara més d'un 50%, aixo 
no és resoldre la producció del camp mallorquí, com el te
ma d'Agama tampoc no és resoldre la producció de la llet 
d'aquestes illes. 

Que ofereix el Pressupost? Quina formulació econo
mica ofereix aquest Govern? La veritat - després entraré un 
moment en aquest tema - és que jo no l'he escoltada del 
Conseller d'Economia; ja no havia estat capa\ de trobar-la 
dins els deus toms del Pressupost, peró no l'he escoltada 
del Conseller d'Economia. Un parelI de xifres, perque no 
m'agrada cansar amb aquestes dades: 1.000 milions d'aug
ment de personal, aproximadament, i són xifres grosses, un 
14%, sense augment de plantilla, ja veurem per que; 400 
milions d'augments de despeses corrents, entrarem en el 
perque; 230 milions d'increments de subvencions corrents; 
800 milions d'increment de despesa financera; 900 milions 
d'increment de transferencia de capital; 4.000 milions ja a
provats en aquest Parlament, pero d'aquests ja no en vulI 
parlar, ja s'han aprovat, 4.000 milions d'incremenl d'inver
sions, pero aquests ja el varem aprovar fa tres mesos, no
més els han inclosos en el Pressupost, no té més importan
cia. 

Quant a actuació nova i directa del Govern, el Pressu
post queda totalment estancat. EIs mateixos programes, les 
mateixes actuaeions, inerement de promoeió fins a 800 mi
lions, i, per si fos po e, una Disposició Addicional a la llei 
que diu que alIó que era transferencia de capital, que jo no 
cree que sigui inversió directa del Govern, pero és el ma
teix, en definitiva transformació de capital, el que era el Pla 
de Millora d'aquestes infrastruetures, sinó es gasta - que 
tots sabem que és molt dificil, ho ha dit el Sr Serra - pot 
passar a promoció tur[stica. La veritat és que va deixar des
concertats no només els Diputats del nostre Grup, va pa
reixer que deixava desconcertat - tal vegada és un gran ac
tor, no li ho pue demanar perque no és aquí - el Conseller 
de Turisme, quan li ha digueren. Va pareixer que no ha sa
bia, i si ell no ho sabia la descoordinació del Govern ja és 
realment espectacular. Va dir que no ho sabia i que ~tava 
absolutament d'acord a llevar-ho. 

1.200 milions en inversions immaterials, que ningú no 
sap que són. El representat del CDS deia a veure si ens 
aclarim, un anunei és una inversi6 immaterial, nosaltres 
creiem que un projeete sí, estavem disposats a avalar que 
un projecte d'una construcci6 fos una inversió immaterial, 
un anunci i un ram de flors ens pareix que no. 

He oblidat d'esmentar dues aeluacions d'aquest 0 0-
yerno També són un poe passades, pero les pagam ara. Una, 
el pagament de Cala Mondrag6, 405.600.000 pessetes, xifra 
curiosa - com a mínim - que resulta de dividir, com deia el 

Portaveu del PP, que ara entra, en el Debat del terna de Ca
la Mondragó, 1.950 per 10. Eren faves comptades, 1.950 
per 10, 405 milions de pessetes; es coneix que en aquest cas 
les faves es banyaren i es varen inflar. És una operaci6 fi
nancera increible, hi dedicaré un momento 

El Govern adquireix a un pleu molt alt Cala Mondra
gó, per 1.950 milions de pessetes que s'han de pagar en deu 
anys, a un tipus d'interes de demora em pareix que del 
12%, mai no ha quedat molt ciar, mitjan\3nt una emissió 
de deute o crMit de cada any, amb una anualitat no cons
tant, amb una anualitat variable lógicament més alta el pri
mer any que els darrers. Acaba de ser una operació divina: 
ens trobam que el Govern paga en deu anys 1.900 milions 
de pessetes de capital, més aproximadament 1.000 milions 
d'interessos de demora, més uns 1.400 milions de pessetes 
d'interessos del eredit del deute per pagar cada anualitat. 
Jo no ho enteAc, no ho entene. No diguin que no, perque 
és molt senzill: Enguany pagam 2.300 milions de pessetes 
en deute, i una part d'aquest s6n els 405 milions. Enguany 
emetem 4.000 milions de deute - a més, en el Butlletí d'In
gressos hi ha: Deute, Cala Mondragó 4.405 mil ion s de pes
setes - per pagar interessos de crMit, interessos de demora 
i la mota, que diuen a Mallorca, el capital. No ho pue en
tendre i m'agradaria que m'ho explicassi, perque aquest te
rna s'embulla cada vegada. Hagués anat millor pagar direc
tament, deute tal, res de demores, na pagar tants d'interes
sos que graven d'una forma bastant creu aquesta Comuni
tal Autónoma. 

Jo li demanaria un momentet més, Sr President. Mol
tes gracies. 

Tenim un pressupost d'inversió importantíssim de 
4.000 milions per al tema de la millora d'infrastructures tu
rístiques i d'altres. Un pressupost que ha tengut una venda 
molt considerable: s'ha venut la moto d'aquesta inversi6 
quan hi varen haver aquelles famoses reunions de menut, 
es va vendre posteriorment amb rebaixes espectaculars, es 
va tornar a vendre quan va venir aqu[ la Llei de CrMit Ex
traordinari i es ven ara, altra vegada, com a inversions. Ens 
han venut una moto inversora que, si ho haguéssim sumat, 
avui haurfem invertit en infrastructures, a la Comunitat 
Autónoma, devers 25.000 milions de pessetes. Jo crec que 
se'ls hauria de demanar que tractem els temes seriosament. 
Actuem seriosament, i quan es fa un crMit extraordinari, 
que es faci un crMit extraordinari que obligui el Govern i 
els distints Grups Parlamentaris que vagi al proxim pressu
post, i no en tornem a parlar, sobretot quan s'aprova per 
unanimitat, com va passar en aquest caSo 

De totes maneres el tema ens preocupa molt, molt. 
Avui s'ha dit que es firmaran molts poes projeetes abans de 
primer d'any; el fet greu és que projectes ja aprovats i en 
estat d'exeeució de qualque Ajuntamenl encara no es fir
men, i nosaltres hem de dir que per desídia d'aquest 00-
vern, perque aquest Govern no els vol firmar. El tema és 
greu, perque si arriba dia primer de gener, segons la llei, i 
no s'han aprovat, qué feim? Ens ho hauran d'explicar molt 
seriosament, i no només a nosaltres, ho hauran d'explicar a 
tots els Ajuntaments que vos tes engrescaren amb aquesta 
aetuaeió, tots aquests Ajuntaments que han dit als seus eiu-
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tadans i als seus seetors turístics que aquests proxims anys 
es millorarien les zones turístiques. 

El pressupost dóna poe més. Volía comentar el que ha 
dit el Conseller com a objectius. Farem vía. EIs objeetius 
basics, eIs objeetius del Pla de Desenvolupament Regional, 
un Pla de Desenvolupament Regional absolutament desco
negut que hauria d'haver vengut en aquest Parlament i pa
reix que es passeja per tot, pero aquí no ha arribat. Un Pla 
de Desenvolupament Regional que aquest Parlament, bé 
perqu~ el Govern encara no el té ben acabat, bé perque no 
hi ha cabut, no l'hem diseutit, i sempre seguit ens en par
len. També parlen de l'objectiu basie, consolidar el sector 
agrari al nivel! actual. Tanta sort! Que no baixi, perque si 
baixa desapareix. Senyors del Govern, siguin un poe serio
sos: Si el sector agrari baixa, no existira més. L'hem de con
solidar, l'haurfem de fer ereixer. Facin el que sigui, pero el 
consolidin; no pot baixar ni dos punts, aniria de mal en pit
jor. 

Una altra cosa importantíssima és aquesta diversifica
ció que deia el Conseller segmentant la demanda turística. 
M'agradaria que m'escoltassin perque també he quedat es
pantat; he dit: jo no entenc res! Vostes creuen que es pot 
parlar d'una política turística a curt termini, per l'any que 
ve, amb sementació de l'oferta turística? Qué és aixo? Una 
justificació per urbanitzar? Vostes tal vega da ha creuen, el 
qui no creu és el seu Director General del Promoció Turís
tica. Ha l!egiré, és molt breu: "Nuestra oferta - diu el Sr 
Gamero - es y seguirá siendo de sol y playa, y el día que no 
lo sea, apaga y vámonos. Nuestra obligación va por ahí, en 
seguir y solucionar este segmento, porque es imposible lle
nar camas con ofertas alternativas". 

Com quedam? El despedeixen avui o dema, o se'n van 
vostes? Es que és molt se"riós. Mentre el Conseller d'Hisen
da i el President - i de vegades el Conseller Cladera, cada 
vega da manco - diuen que la política turística del Govern 
és la segmentació d'oferla, el que ha de promocionar 
aquesta poHtica diu que és una altra absolutament distinta. 
S'ho mirin, senyors del Govern, i es posin d'acord. 

1 ara, només uns apunts breus sobre el tema d'ingresos. 
El primer que destaca d'aquest tema és que no poden saber 
mai - acab tol d'una, Sr Presidenl, un minul - és impossible 
coneixer el volum de deute d'aquesta Comunitat Autono
ma. Hem demanat en dues resolucions - no s'han aprovat -
quins crectits hi ha, quin interes s'ha concertat, en quines 
anualitats, com són, etc. No ho podem saber mai; jo de ve
gades dubt que ho sapiguen vostes. Quins deutes tenen les 
entitats autonomes administratives, quins deutes tenen les 
empreses, jo dubt que vostes ha sapiguen. Els ho hem de
manat quaranta vegades, és imprescindible coneixer aixo, 
perqu~ enguany - enguany - es propasa emetre 4.000 mi
\ions de deute més 405.600.000 per a Cala Mondragó, 
aquests són els presuposts d'ingressos, i per interessos i de
volucions de deute pagam 2.324 milions, ens trobam al 60 
% del deute que emetem per pagar deute. Comen<;am a 
manejar una gran piima financera; I'any que ve o í'any 92, 
si aix6 continua igual, emetrem 5.000 mílions de deute per 
pagar 5.000 milions de pessetes de deute anterior, situació 
greu, difícil, i que col.lapsara la Comunitat Autonoma. 

Finalment, els ingressos per imposts. Jo record, de la 
campanya electoral, que el President Cañellas - en aixo va 
ser igual que Bush - parlava de no posar més imposts. "No 
més imposts - deia Bush -, mirau-me els llavís: no més im
posts". L'Honorable President Cañellas, que no és tan hA
bil, només deia imposts, no mirau-me els llavís, pero resul
ta que quan analitzes eIs imposts d'aquesta Comunitat Au
tonoma en quatre anys des de la transferencia deis actes ju
rídies ... mentats, de l'impost transferit, passam d'una recap
tació de 2.031 milions a una recaptació de 12.000 milions 
de pessetes, un 600% d'augment de pressió fiscal. Jo vull 
creure, ho crec i, arnés, ho he de dir, que hi ha hagut una 
forta millora de gestió, pero fins aquí podiem arribar: Una 
bona millora de gestió no és més d'un 600% d'augmen! de 
pressió fiscal en els imports de compra-venda i actes jurí-
dies ........ Que ha fel el Govern? Carregar de ver aquest ti-
pus d'imposts. "No més imposts". Sí, més imposts i, com a 
darrera, aquest pressupost ara en pro posa un de nou sobre 
loteries i joes d'atzar. Sr President, que no hi és: Voste ha
via dit "no més imposts". A final de Legislatura ens hem 
adonal que hi ha més imposts, i qualcun amb un increment 
d'un 600% en quatre anys. 

(El Sr Presiden! repren la presidencia del debat) 

EL SR PRESIDENT: 

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

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

Venc amb els papers preparats, perque, per disciplina, 
jo lIegesc les esmenes a la totalitat, em preocupen i les he 
de contestar. Aleshores, venc preparat per contestar a les 
coses que han dit i les que varen escriure amb uns papers 
que naturalment he fet amb la col.laboració del meu equip, 
no la vull negar, encara que també amb la meva panicipa
ció. 

L'esmena del CDS que és exclusiva, diríem, sobre la 
inadequació del projecte em permet entrar una vegada més 
en aquesta estrategia que té, és a dir, que quasi quasi no sé 
si alegrar-me'n, perque diuen que és bo tenir una estrate
gia, dur-la a terme i que el contrari no ho sapiga. Hi ha una 
estrategia molt important, escrita, per cert en un Programa 
de Desenvolupament que jo creia que tenia el Parlament, 
és a dir, que a mi em costa haver. enviat un Programa 
de Desenvolupament als Grups Parlamen!aris, fins i tot em 
creia haver-Io verificat en una Comissió, perque em varen 
dir que el tenien. M'agradaria que es fes un seguimenl d'a
quest tema, perque estic conven¡;ut que he envíat un tom 
així, que és un text resumít, i record haver-ho discutit amb 
vostes en una Comissió, i que vostes varen dir: Aquest el 
tenim, en volem un altre, que és el PDR o una aItra cosa. 
Em sap molt de greu, no és dins aquesl programa, s'ha ex
plicat l'estralegia, els pressuposts en son conseqüencia amb 
la inftació de la conjunlura. 

Amb el Projecte, nosaltres intentam reafirmar la cohe
rencia que estableix el Programa de Desenvolupamenl re-
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mes recentment a aquest Parlament. Recentment,per a mi, 
és fa tres o quatre mesos, cree que abans del maig, és a dir 
que de l'hora en<?1 m'han passat tantes coses que em pareix 
que és un any, pero estic conven~ut que vArem enviar aixo 
el mes de febrer o el mes de man;. En aquest programa es 
materialitza, quant a objectius i coordinació, tot el procés 
de planificació del Govern, vull dir que és un tema en qual 
realment vos tes ens han ajudat, perque a for~ de repetir
nos que no explicitAvem el pla del Govern, l'hem escrit, i 
aleshores és obligatori per al Govern i indicatiu per a la 
resta d'Administracions Públiques, que aixf poden tenir 
una informació molt precisa del que hem fet. 

Vull repetir que són sis els grans objectius que conté el 
PDR. Aquests objectius es divideixen en sub-objectius, els 
quals, a la vegada, es ramifiquen en diverses accions que 
s'inscriuen en els corresponents programes. D'aquests s'es
tableix una imbricació obvia més entre el PDR i el pressu-
post de cada exercici, ...... el pressupost del 91, que no és la 
plasmació, sinó la programació continguda, de manera que 
jo insistesc - tal vegada vostes no ho tenen, indiscutible
ment pens que tenen el PDR - que si una cosa hem fet 
aquests darrers anys ha estat fer pla estrategic, pla de segui
ment, plans extraordinaris, etc., etc. 

L'objectiu que quantitativament ocupa el primer Uoc 
és la millora d'infrastructures, el núm. S del PDR, que per 
operacions de capital ascendeix a 10.000 milions de pesse
tes. Dins aquest objectiu s'han d'esmentar i s'han justificat 
les comunicacions terreStres, que el pressupost ... 1830, i 
també els sanejaments, que arriben a 6.000 milions de pes-
setes. L'objectiu següent és el de ...... economic i ..... de 1'0-
cupació, amb 6.000 milions de pessetes, que no soIs és al 
PDR, sinó que també a l'apartat del marc economic de l'in
forme financer. 

Cal incloure dins aquest objectiu les actuacions en ma
teria del marc S.B, agricultura general i indústria. D'altra 
banda, hi ha el tema de noves activitats. Dins l'objectiu 
núm. 6, adequació de serveis i equipament, es raona la des
tinació i la justificació que pretén aconseguir-se de 2.600 
milions de pessete, i dins aquest objectiu hi figura una do
tació global per a una serie d'infrastructures socio-culturals 
de 2.000 milions de pessetes. A l'objectiu núm. 2 també es 
justifica el suplement del sistema educatiu amb 1.000 mi
lions de pessetes, etc., etc. 

Dins el 3, del Patrimoni, hi ha una previsió de 1.099 
milions de pessetes, i tot aixo escrit queda imbricat, com he 
dit abans, en els pressuposts, tots els quals van classificats 
objectiu per objectiu. Per exemple, a l'objectiu núm. 1, 
Desenvolupament Economic, hi ha un subobjectiu de pro
teceió d'activitats, amb 6 milions de pessetes, i un progra
ma de Turisme, d'inversions, el Pla d'Embelliment, IBA
TUR, un programa d'indústria i construcció amb uns sub
programes, hi ha el programa d'artesania, el programa de 
comen;;, el programa d'agricultura i pesca, el programa de 
noves activitats turístiques. 

A l'objectiu 2, hi un subobjectiu, definició i .. .investi
gació, formació professional, .... i programes, de manera 
que els agradara o no, pero realment hi ha un programa de 

desenvolupament, hi ha una exposició dins l'informe ecü
nomico-financer, amb la qual poden no estar d'acord, pero 
en cap cas no podem admetre que no hi éso Aixo ve al cas, 
per exemple, quant al comentari que he fet sobre Turisme. 
Cada vegada que voste parla, la veritat és que m'estimula, 
és a dir, que voste té una manera de conversar que per a mi 
és estimulant. Jo comprenc que voste té una percepció 
franciscana, pel que fa a l'acció social, i jo som més lutera o 
més calvinista. Aleshores quan voste diu, per exemple: Qui
na promoció? Dones en el tom núm. 5 hi ha tota una pro
gramació per mesos, per conceptes, per assistencia a fires, 
per a despeses de publicitat, en fi, quatre o cinc pagines. 
No li parlo de les activitats que hem hagut de justificar per 
fer aixo, pero realment el Sr Cladera justifica pesseta per 
pesseta, per pa'isos, per tipus d'accions, en que consistira 
aquest pla. 

De manera que JO li puc dir que tal vegada ens falta 
dir: Bé, voste en Uoc de dur 100 italians en dura 102 o 103. 
No figura aquí un tema que voste ha assenyalat - voste diu 
que no hi és - els indicadors de consecució d'objctius i els 
indicadors d'activitat, pero realment hi ha una explicació 
bastant substanciosa. No puc admetre el tema de la forma
litat; és un tema que el Grup NACIONALITA 1 D'ES
QUERRES en parla molt específicament, darrera vostes. 
Jo crec que en el tom VII del Pressupost hi ha una explica
ció exhaustiva de com actuam en les inversions immate
rials. LOgicament enguany hem aconseguit moltes millores; 
per exemple, a sensu contrario, jo agraesc al Sr Alfonso
que digui que els pressuposts d'enguany han empitjorat 
moltíssim en relació amb l'estructura de l'any passat, per
que l'any passat va posar els pressuposts "a chupa de dómi
ne", com diuen vulgarment, i enguany diu que els de l'any 
passat estaven bé, que enguany estan malament. 

L'any passat voste dei a que nosaltres incomplíem 1'0r
dre del Conseller. Enguany hem aconseguit que no digui 
que incomplim l'ordre, sinó que realment l'ordre del Con
seUer és molt elru;tica. Jo li vull dir que crec que el meu na
cionalisme de dretes - molt de dretes, segons han dit avui -
no implica que jo no pugui respectar el criteri del Govern 
Central d'acceptar uns grups funcionals, encara que ens 
cre"i problemes, i ho fa, per exemple, en el tema social, que 
després en parlarem, perque no em deixa ficar dins el grup 
social, on hauria d'estar, una serie de conceptes que ... i 
quan es fan comparacions les xifres no quadren. 

Aleshores, em pareix que l'anicle 64 explica perfecta
ment que són les inversions immaterials, que són les matei
xes que té normalitzades el Govern Central, i fins i tat crec 
que nosaltres hem anat més enlla, perque ells diuen qualse
vol cosa que sigui per dur una inversió - sigui propaganda, 
sigui tal - ha poden posar com a inversió immaterial, i no
saltres obligam a fer un projecte d'inversió i responsabilit
zam el director del projecte. De forma que tant pel que fa 
referencia a aquest tema com al xec en blanc, - en aquest 
moment hi podrlem juntar la relliscada comptable deguda 
a l'anicle de les inversions irnmaterials i el problema de fal
ta de control que deia el CDS, que eÍ PSM rany passat en 
parlava i enguany no - jo li vull dir que el meu equip ha 
analitzat totes les Beis de finances, totes les lleis pressupos
taries, i el nostre dictamen final és que no es pot dir de cap 
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manera que nosaltres ens trobem per davall de la mitjana, 
sinó molt més amunt, i també li vull dir que vost~ no pot 
dir que no ens entenem fins al final de la Legislatura, per
que jo tenc l'obligació de comunicar-ho al Parlament i ho 
faig. 

Aleshores, el seu Grup va demanar que acceptassim un 
mAxim d'un 15%, quantitat que no apareix a cap llei de 
pressuposts. Nosaltres aquell any no li ho varem acceptar 
fins que hi va haver el consens en aquells pressuposts. No 
havent-hi consens, no teníem per qu~ acceptar un tema que 
un grup no recolzava, ja que pareix que ens trobam en una 
posició deríem de llibertat vigilada. No passam aquest 15%, 
és a dir, el Govern actua tant bé que no va passar el 15% 
quan vost~ ho varen demanar per escrit, ni hem passat el 
15% d'ara, el que passa és que a vegades qualcú fa calculs i 
confón les transfer~ncies amb generacions, per exemple, 
que no tenen res a veure. 

Nosaltres hem lliurat fotocOpies de la totalitat deIs ex
pedients pressupostaris relatius als exereicis. A més de pu
blicar a cada butlletí totes les modificacions, hem presen
tatt al Parlament una fotocOpia de totes les modificacions. 
El PSOE, que parlava del tema deIs pr~tees, a part que jo 
li llegiré una carta de contestació que no sé si ha arribat, 
perú que arribara, on hi ha una pregunta específica de deu
te del PSM, la llegiré públicament perqu~ explica tot el 
deute i que consti que hi havia dues alternatives. Una era 
que com que parlava de "deuda pública", hi havia per con
testar que deute públic a penes no en tenim, pero varem in-
terpretar que vost~ es referia a l'endeutament, eh? Hem 
contestat per escrit i ho llegiré, pero es qu~, arnés, hem 
!liurat el compte de capital, el compte d'interessos indicats 
per cada emissor, els interessos repartats pendents de paga
ment, els repartats durant l'exercici, els que ens ha passat; 
ens han fet presentar els quadres d'amortitzacions del deu
te, de cada operació d'amortització, els avals, la fotocOpia 
de l'auxiliar de comptabilitat. 

En una paraula, hem lliurat i s'ha examinat a fons, per 
exemple, I'expedient del projecte de reforma de l'edifici de 
Ses Minyones, la fase Centre d'atenció especialitzat de Dis
minults, Expedient 3/38; hem presentat ampliacions d'in
formatica, hem mirat junts l'expedient de la Catedral de 
Ciutadella, hem mirat tates les obres d'electrificació de 
Mercadal, l'adquisició de la finca de l'Argenteria a Eivissa 
s'ha mirat amb lupa, I'adquisició de la finca de Ses Cases 
Noves s'ha mirat amb lupa, l'ampliació i condicionament 
de la segona fase de la depuradora de Pollen~ s'ha mirat 
per davant i per darrera, s'han repassat els preus del saneja
ment del clavegueram de Son ..... , obres complentaries deIs 
nuclis urbans d'Es Mercadal i Fornells, una lista impressio
nant d'expedients que són en mans del Parlament. Es fa un 
mostreig i lliuram els números 1, 10, 15 i 20 deIs expedients 
de contractació, és a dir, deIs de les Conselleries de Cultu
ra, Economia, Agricultura. 

En una una paraula: aquí hi ha un caramull de papers 
que no llegiré, que són el conjunt; per descomptat jo no 
puc acceptar el tema del xec en blanc en un ordre diríem 
formal, comparatiu amb altres autonomies, ni tampoc en 
ordre de la feina que fa el Parlament, tant a través del 103 

com de les Comissions, on hi ha un control exhaustiu, com 
ha de ser. Cree que ho va dir en Hume: "Tots els poHties 
són uns br~tols i els han de controlar", i jo crec que el con
trol és imprescindible, pero, per favor, no diguin davant un 
Conseller que quan el Parlament demana una cosa no es fa, 
que no hi ha control ni aixo del xec en blanco 

El tema social, que és molt important, el tractaré con
juntament, fent primer una revisió deIs conceptes generals. 
Crec que nosaltres hem quintuplicat les aportacions anuals 
que fa el Govern Central a la nostra Autonomia i avui matí 
he fet passar el cost efectiu que tenim per assistencia social, 
perque realment, diguin el que diguin, ens lleven el FO
NAS, és a dir, que el dia que nosaltres tenguem fiscalitat 
sobre la renda i sobre societats, crec que el Grup NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES tendra més ....... d'exigir més 
partides, pero jo crec que l'assistencia social s'ha de nodrir 
fonamentalment de la renda i de l'impost de societat, més 
de la renda. Aleshores envien el FONAS, procuram que si
gui més gran cada any i me'l descompten del percentatge, 
per tant jo tenc un percentatge de participació que em bai
xen a conseqü~ncia del FONAS i aleshores quan sum les 
partides veig que en el Capitol de transferencies corrents, 
per exemple, ens en ana m a 618 milions de pessetes; que a 
centres de tercera edat, me'n vaig a 207 milions; el tema de 
Son Tugores, on hi pot haver una falta d'eficiencia - i no 
critic el Govern - és un censal des del punt de vista diríem 
d'aportacions i tenguin en compte que fins i tot hi ha temes 
que no es veuen. 

Jo crec que emprant la frase del Professor Fuentes 
Quintana, i és molt dur el que diré, com manco doblers 
tenguin els polítics per gastar, millor, i que han de gastar 
bé els que ten en. Aleshores, per gastar-los bé, cree que ens 
trobam en una fase en la qual encara ",euran vostes com el 
Ministeri d'Economia i Hisenda del Govern Central té pre
parada la privatització deis transports i de la sanitat, si és 
que aquests senyors duren, que per jo podrien continuar. 
Per qu~? Perqu~ en aquests moments la frase en voga és 
que I'emissió deis poders públies és produir béns públies a 
través deIs privats, perqu~ s'ha demostrat que aquest tema 
no pita. Aleshores nosaltres, en lloc de muntar tramoies, 
procuram arribar a una s~rie de concerts a través de cari
tas, Projecte Home, Creu Roja, Sapi~ncia, etc., etc., perqu~ 
creim que a través d'aquesta gent arribarem a les persones 
adequades. 

A aixó s'hi poden afegir les transferencies als Ajunta
ments, que pugen més de 200 milions per a Capítol VII, i 
una dada molt important: El Pla Gerontolúgic que fa el 
Ministeri d'Assumptes Socials, preveu una ratio de 3,5 pla
ces residencials - supos que vost~s ho saben, que Sanitat els 
ho ha contat - per cadalOO majors de 65 anys. Bé, dones en 
aquest moment nosaltres creim que arribarem a les 4 pla
ces, amb aportacions de la Comunitat. 

L'altre dia esperava en un Uoc inhóspit i vaig agafar un 
llibre d'aquests que posen els "voluntarios", que deia "How 
too be a good manager?", un pensament per a cada setma
na, i deia "pensa positivament", i jo ho faig i cree que el 
Govern planifica bé, que fa el possible i que arriba un mo
ment que vost~s no entenen la nostra estrategia i que en 
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tendrien una altra si comandassin, peró en relació amb el 
Fans Social Europeu, que preeisament és a la Secció 31 i 
no a Treballs ni a les Conselleries, per facilitar la coordina
ció que exigeix el Mercat Comú jo pens que hem impartit 
100 cursos per combatre l'atur de llarga duració i la deser
ció deIs joves, hem fet cursos de foto-mecanica, de tecnies 
de manteniment, de t~cnies d'obres, de gestió financera, de 
venedor de productes de xapista, de pintura, etc., procurant 
fer-ho millor que el PPO, i que consti que ho feia bé. Hem 
fel escoles amb CCOO, hem fel escoles amb la Patronal, 
hem fet cursos d'experimentació amb gent jove, hem fet 
cursos de formació comercial, hem fel l'Escola-taller de re
cuperació del marger, hem fel cursos a distintes Conselle
ríes, en una paraula: no podem acceptar aquesta crítica. 

També hem de parlar de la Indúslria. Jo cree que en 
Indústria hem fet miracIes, és a dir, que mirant els rados, 
l'any 90 no hem baixat. El dictamen de I'any 90, segons les 
dades que jo vaig facilitar al Sr Alfonso, hem arribat a la 
concIusió que no hem passat i que ens hem mantengut. 
Dones jo cree que I'any 90, amb la situació económica, el 
d~ficit comercial, l'encariment deIs prestees, és a dir, que si 
a qualque part no havia de regir el diposit del 30% era a la 
indústria balear exportadora, jo crec que les accions que ha 
fet la ConseIleria d'Indústria i Comer~, que ha aconseguit 
que els rados de la indústria es mantenguin, fins i tot que es 
destinin positivament, jo cree que són un exit. 

No ha esmentat el tema del Fans de Cooperaci6, jo em 
remet al que varem parlar vost~ i jo, pero quant al tema de 
la normalitzaci6 jo en faria més, se'n pOl fer més, pero ens 
trobam a l'Espanya democratica deIs partits políties i dins 
cada partit hi ha una labor diríem mitjana. Es poden fer 
més coses, pero quant a l'actuació de la Conselleria de Cul
tura amb aquest conveni de rObra Cultural Balear, aquest 
conveni institucional, jo li puc dir que hem comen~t per 
repassar persona per persona, dins les Conselleries, qui ha
vía fet el curs i quí no l'havia fet. Aixo pareix molt simple, 
pero a l'hora de dir que falten 8 assessors, em sembla molt 
bé, si jo en aquest moment tengués vot en el Parlament li 
donaria suport, pero jo en contractaré 11. No els contracta
r~ com a plantilla perqu~ som contrari a l'increment de 
plantilla, pero els intentaré contractar d'una forma legal, 
com ha feia la Generalitat, és a dir seguint l'esquema que 
propasa Aina Moll i que varen fer els catalans, és a dir, 
cree que si es contracta un advocat o un arquitecte perqu~ 
t'ajudi a fer una obra, cree que també es pot contractar una 
assessora que faci el programa de normalització lingüística, 
que al principi ajudi a traduir, encara que els consells d'Ai.
na Moll són que nosaltres facem eIs escrits en catala i ales~ 
ha res hem arribat a una especie d'acord, que si l'escrit és 
curt el farem en catala, amb faltes, i el corregiran, i si és 
llarg, el farem en castella, perque jo record, com molts de 
vos tes, que tenia un pare que cada vegada que jo parlava en 
foraster em fOlia una castanya, pero no em va ensenyar a 
escriure el catala i, en conseqüencia, jo no puc exigir al 
meu equip que m'ha de fer un informe en 24 hores, que el 
faci un escrit de 14 pagines amb faltes. 

Sobre aixo i moltfssimes coses li puc que si voste fos 
del Govern possiblement faria molt més, que cree que te
nim la sort de ten ir una llengua, que aquestes Comunitats 

que no en tenen ho tendran molt dificil per fer país, i bé: 
que vost~ faria més, que jo faria més, pero que ens trobam 
dins una política que ens du per aquest cami. 

No ha parlat de descentralització, per tant no n'hi par
laré, per fer-ho més curt, pero parlant d'agricultura i d'in
dústria vull dir que dins el nostre pressupost i dins el nos
tre informe hi ha una série d'objectius. Nosaltres no volem 
milIorar l'agricultura quant a la seva aportaci6 quantitativa 
al PIP, volem que no baixi, i lluitam, i creim que els esfor
~os que feim en agricultura es veuran a mitjan termini. Jo 
discrep absolutament del seu judici sobre el Conseller d'A
gricultura, crec que el Conseller d' Agricultura ha fet una 
cosa molt important, que ha estat, amb l'ajuda del Ministe
ri d'Agricultura del Regne d'Espanya, intentar posar en 
marxa la política comunitaria, que és molt complicada, és 
una política que exigeix una assistencia tecnica molt impor
tant, que exigeix une's preses de consideracions, i que s'ha 
fixat uns objectius que s'han explicitat, que complim, que 
I'agricultura no baixa la seva aportació i que es pot conside
rar que almanco aquest efeete del que seria Balears sense 
agricultura, aixo ha aconseguirem, cree que en aquest mo
ment aixo és medi ambient i que el que hem dit del Pla 
d'Embelliment és medi ambient urba - quan el seu com
pany m'envü la contabilitat medi ambiental l'estudiaré, mi
rarem que farem - pero crec que l'esfor<r que es fa en agri
cultura almanco aconsegueix mantcnir el patrimoni agríco
la. 

En el tema Indústria no admet el fracas polític i eIs 
vull dir una cosa molt important: El millor especialista ac
tual en estrat~gia, que és Michael Porter, de la Universitat 
de Harvard, diu que l'actuació d'un Govern que vol fomen
tar la competivítat no és prohibir, no és ordenar, és crear 
una s~rie de situacions que facilitin aquesta competivitat i 
posa el cas, per exemple, d'una indústria de xocolata a SUlS
sa, amb una ma d'obra cara, sense recursos naturals i amb 
una moneda alta, es varen crear unes condicions determi
nades perqu~ en aquell moment SUlssa fos la número 1 en 
xocolata, i no esment el tema deIs rellotges perqu~ se'n 
parla cada día. 

Aleshores el Govern intenta crear aquestes condicions, 
ficar-se en la qualitat, crear un camp d'actuació més obert 
per a les empreses, pero no som afectats d'intervenir. Dins 
la indústria, i ha die seriosament, jo he vengut aquí sense 
qualificar, pero m'agradaria que discutíssim com es troba
ría realment la indústria espanyola si l'any passat no hi ha
gués hagut un 50% de despesa pública. Saben vost~s qu~ és 
aconseguir un producte interior brut amb un 50% de des
pesa pública? No és que jo sigui partidari de la despesa pú
blica, cree que és necessaria, cree que aquesta postura que 
he sentit, en fi, jo som de dretes sense cap llinatge, no ho 
he negat mai, pero aquestes postures diríem ultres en el te
ma economic darrerament jo no les sent a cap economista, 
i aleshores pens que la dificultat d'afrontar un producte in
terior brut amb un maxim del 25%, jo no ha he qualificat, 
o sigui que en aquest moment ja no venim aquí a dir que si 
ens discriminen, que si no en sabem, que si fos més bon ne
gociador aconseguiria un 50%; cree que ja som majors. 

Voldria que la Cambra es quedas amb aquesta xifra. 
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Nosaltres ens trobam en una situació on només hi ha des
pesa pública del Govern Central, de la Comunitat, deIs 
Ajuntaments, deIs Consells Insulars, de la Seguretat Social, 
de tot, i que no arriba al 22% del nostre producte interior 
brut, és a dir, que nosaltres - ha poden sumar, agafin els 
darrers informes - hem arribat al PIP d'1,3 milions de pes
setes només amb 200.000 milions d'inversió pública. Hi ha 
aquesta constancia i la inversió pública ha baixat, ha baixat 
perque havia de baixar o a causa d'aquests factors. Parlant 
amb els nostres amics catalans, amb l'Institut Catala, que 
tenen més mitjans; parlant amb la nostra Universitat, on 
feim feina; parlant amb els economistes que veim, ho fi
quen vostes dins els models cronometrics regionals i surt el 
que surt. En conseqüencia jo cree que, amb aquesta inver
sió pública, Agricultura i Indústria han fet miracles i els 
hem de felicitar. 

En el tema social, la veritat és que jo pens que és un 
problema de no haver sumat les mateixes xifres, que nosal
tres no hem posat dins la Secció 4 tot el que era social, un 
problema que jo vull confessar públicament que no he ten
gul aquesta prioritat dins les que he tengut enguany, la de 
seguir aquest Lema eOIT, altres. Per que? Perque he cregut 
que en aquest moment nosaltres no podíem passar deute a 
corrent, és a dir que, mirant el cost efectiu, hem fe! una 
transferencia del cost efectiu d'altres competencíes a Acció 
Social. Anar més enlla era dir: bé, faré deute per anar a Ac
ció Social. Jo cree que el día que tenguem una participació 
damunt la renda no hi ha excusa per ampliar I'Acció Social, 
pero en aquest moment hem fet la transferencia. Jo cree 
que hi ha molta filosofia, una filosofia molt densa i moIt 
criticable. Jo cree que la veritat arriba a discussiÓ, que tots 
hem de fer afirmacions que s'acostin a la veritat; jo cree 
que una cosa és més veritat com més contengut factic ten
gui i que un arriba a una teoría a conseqüencia d'aquesta 
discussió. Si sumam totes les partides socials, jo cree que 
superam el 6% sense cap problema. 

Sobre el text articulat, jo li he posat uns exemples i li 
he dit que no hem superat mai el 15%, que a través deIs 
centres es mira amb Jupes. No li ho llegiré, pero si vostes 
ves el que enviam, si ves com es mira en aquest moment, 
fins i tot quasi quasí per números equiprovables a veure 
quins expedients s'han de revisar! 

No hi ha novetats en els pressuposts. Naturalment. Jo 
cree que un pressupost és la posada en practica d'un pla 
d'acció, nosaltres ho hem repetit moltes vegades. M'ha 
agradat que hagin anomenat no sé quantes vegades la mo
to; efectivament, jo cree que una constació d'aquest pla és 
que hem estat moIt reiteratius, i aleshores primer varem fer 
aqueU Pla d'Inversions Extraordinaries, que varem dir: el 
farem amb el Govern Central. Aquell pla tenía una filoso
fia completament estructural de dir "anem a veure que ha u
ríem fet si haguéssim fet un extra de 10.000 milions de pes
setes", i alla es refleeteix una voluntat de Govem determi
nada que correspon a un partit, la relació d'obres que ha
guéssim feL Com que no el varem poder fer amb eU, el va
iem fer sense i vare m fer una s{ntesi, varem Íer els acords 
de menuts i varem dir "i farem el Pla Extraordinari de Tu
risme"; el varem fer i vostes ens varen ajudar. En conse
qüeneia, és normal que quan vengui un pressupost, que él 

el pla d'acció, sigui una reiteració, una repetició d'uns te
mes que SÓn damunt la taula. 

Quant al tema del personal, ens hem de posar d'acord. 
Precisament jo crec que una forma elemental d'augmentar 
la productivítat a qualsevol empresa és dir: que no entri 
ningú més. Si, arnés, com diu el Sr Alfonso, hi ha un llisca
ment - li ho concedesc, no en el to que voste ho ha dit, pe
ro admet que hi ha un lliscament, és a dir, que sense aug
mentar plantilles augmentam un 14% del cost de personal, 
pero queda justificat. Cree que enguany vos tes no han po
gut retreure cap contradicció entre FunCÍó Pública i Eco
nomia: em determinat la plantilla, han quedat retratades 
moltíssimes més coses de les que vostes han vist i no em re
feresc al canvi de qualitat, sinó al fet que han sortit coses 
molt curioses, davant un fet on el personal esta motivat 
perque hi ha hagut un augment qualitatiu de la plantilla en 
el sentít que quan hem funcionaritzat o hem passat afer 
ocupar, aquesta gent s'ha de sentir més estimulada, cree 
que una mesura de prudencia és el fet de no augmentar la 
plantilla. 

Aleshores jo li diré una cosa que vos tes repeteixen: Jo 
cree que hem de donar a [ora - és una filosofia - tot el que 
puguem, és a dir, tot eJ que no vagi \ligat exclusivament a 
una funció molt assisteneial, jo cree que s'ha de donar a fo
ra. Es la filosofía de moda, com aquella la frase típica de 
"producir bienes públicos a través de los privados", de 
Fuentes Quintana. Per que? Vostes pensin concretament 
que ve un encarree del Parlament i em diuen: Has de fer un 
estudi sobre Europa. Aleshares jo contract uns eeonomis
tes, els he de formar, etc., i al cap de cinc anys els tenc con
tractats, formats i em fan el pla, pero després em demanen 
una altra cosa. La veritat és que jo cree que la plantilla d'un 
arganisme públic ha de ser la mínima possible, és un tema 
que defens molt personalment i cree que les seves paraules 
tenen una acoJlida fantastica, perque estic eonven<;ut que 
quan voste m'ha criticat el Pla d'Aeció Social, el Conseller 
de Sanitat n'ha estat molt content, perque esta preoeupat i 
diu que anam molt justs i com ho defensare, ele. eLe. Dones 
cree que el tema de plantilles també es un tema molt popu
lar. Pareix que una mesura davant aques! lliscament de eost 
eompletament justificat, és a dir, que els temes són com 
són i sumen: la fucionarització, el lloc de treball, el 6%, i 
una altra cosa important, la comparació de mig any amb un 
any complet. 

Em considera molt ereatiu, vos te ha dit "despistat, pe
ro molt creatiu". Intent qu.e el Govern sigui molt ereatiu i 
com a Conseller d'Hisenda estic solidaritzat, procur desco
brir pessetes davall la taula, pero aquesta creativitat no és 
igual per a tothom, no hi ha els mateixos judieis, pero cree 
que es un pla crea!iu i no li puc accep!ar aquesta llei que és 
bastant - si digués demagogica seria injust, pero hagués fet 
el mateix efecte - és a dir, que és bastant rendable. Si su
massim els increments, jo cree que aquesta suma salvaria 
tots els pressuposts, ¡que realment, que vol que li digui?, si 
en lloc de dedicar Economia 50 milions als Ajuntaments, al 
Centre de SupercomputaciÓ, a la Universitat, ha dedicam a 
fer salari social, tOl hi cap, pero és una elecció, aquest Con
seller creu que és competencia noslra fer salari social ¡que 
no té transferencies per fer -10. 
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Consider un exit autentic el tema de la posada en mar
xa del ... per la forma com s'ha enfocat, per la forma com es 
fa feina i per haver aconseguit aquests fons. Jo crec que en
guany han succe'it una serie de coses, com el 5.B, el Projec
te Invilec, el ... , que situen la nostra Comunitat en una pos
sibilitat d'arribar a Europa, i ja és un cam[ que tendni fet 
qualsevol que governi. 

No li he de repetir el tema del cooperativisme. Jo crec 
que el cooperativisme no ha fracassat, és a dir. .. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Canseller, feim el Debat de Totalitat. Hi ha d'haver 
un debat de pressuposts; si avui aprovam tots els pressu
posts, el debat em pareix molt bé, pero si detallam tates les 
partides una per una, sobraran els debats que hi ha d'haver 
a Camissió. Ha dic perque ... 

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

Només per atenci6 parlamentaria acabaré dient que he 
escoltat la intervenció del Sr Alfonso amb molt d'interes, 
pero jo crec que els arguments que ha donat no permeten 
una discussió cr(tica, és a dir que, cenyint-me exactament al 
que voste ha dit - que no hi ha estructura, per exemple - ba
sant-se en un possible divorci entre el que va dir el Sr Ga
mero i el President,. dins l'informe economic financer hi ha 
la política turística que, si vos te la llegeix i veu que es con
tradiu amb el que ha dit el President o el Sr Gamero, és im
portant; si voste veu que hi ha una contradicci6 entre 
aquesta política i els programes, aleshores aquesta enuncia
ció adquirinl una aparenl?! de racionalitat i podrem anar a 
una discussió crítica per trabar la veritat entre tots dos, pe
ro jo record paraules seves deis anys passats, quan vos te de
manava més promoció per al turisme. Aleshores, el primer 
any que la promoció del turísme ha passat de 400 a 800 mi
lions pessetes d'una forma especificada, no em pareix que 
pugui parlar de caos de la mateixa manera que hagués po
gut dir que els pressuposts eren brillants. 

Jo l'he escoltat i no he trobat aquests desequilibris que 
voste ha dit: parlant de qualilat de vida, dues intervencions 
citant uns estudis i dient que els índexs sintetics de qualitat 
de vida havien baixat. Jo ha he mirat, i jo manejo els índexs 
sintetics del Mercat Comú. Ens trobam al 25, pero és el 
més alt del Regne d'Espanya, o sigui que en el que avui en 
dia s'admet com a índex sintetic de qualitat de vida, conti
nuam essent els primers i no baixam. Que hi ha molles co
ses a millorar? Jo m'atenc a aquests índexs; per als que di
uen que no, tenc les cópies aquí i els ho puc mostrar a la 
sortida. 

Quant al tema de qualitat social, les meves dades coin
cideixen amb les de la premsa. Mirant les dades del Minis
teri de Treball, de les organitzacions sindicals i empresa
rials, resulta que el número de vagues i la incidencia sobre 
la ma d'obra és la mínima de tot el Regne d'Espanya. En 
conseqüencia, jo crec que hauria d'intentar argumentar i no 
fer conjectures. 

Quant al deute, cree superflu repetir en aquest mo
ment el debat de Cala Mondragó o altres debats que ja 
s'han fet; sobre el tema de la LOFCA hi ha una carta del 
PSM que explica les condicions, etc .. Per acabar li vull dir 
que les condicions empitjoraran un poc i lo li agraesc que 
vosté hagi estat conseqüent. Jo he tengut un problema amb 
el Govern Central, de mutu acord enguany no hem sortit 
en el deute, és a dir que el Secretari d'Estat d'Economia el 
mes de juny em va demanar que, per evitar l'encariment de 
la pesseta, no tragués el deute. Entre una cosa i l'altra hem 
arribat a octubre, ara no és al Cansell de Ministres, he ha
gut de fer una operació de tesoreria, no puc aguantar més i 
sortiré amb moneda espanyola, i aleshores els índexs que 
havíem aconseguit fins ara s'encariran bastant. Aquesta 
carta explica tot aixo. 

Vull acabar qíent que amb l'impost de la plena anam 
ben cara alta. Nosaltres no tenim cap interes a posar cap 
impost; ens hem trobat que hem hagut d'equilibrar un pres
supost a causa de dues situacions excepcionals, unes pluges 
i un Pla Extraordinari, amb unes perspectives, uns plets po
sats que es poden guanyar, amb unes esperances del Minis
teri d'Economia, amb unes esperances del Ministeri d'Ad
ministracions Públiques, i hem anat a crear l'impost mínim, 
un impost que tots els economistes diuen: Si no pots con
trolar la renda, si no pots controlar societats, fica imposts 
neutres, deIs qui gasten per gastar, del qui consumeix, del 
quí embruta, etc., etc., i hem cregut que el primer impost 
que havíem de crear era un impost neutre. Efecúvament, 
en aquest moment, nosaltres hem pujat la pressió fiscal, no 
ho nec, pero sense fer cap numeret. L'hem pujada sense fer 
tots aquests dais que han sortit al diari i el poble ha pagat 
bé perque s'adona que paga per a la Comunitat. Gracies, Sr 
President. 

EL SR PRESIDENT: 

El debat a partir d'aquest moment sera el següent, in
tervendran els Portaveus deis Grups Parlamentaris que no 
ho hagin feL Els senyors que tenen esmenes a la totalitat 
tendran cinc minuts per a r~plica al Conseller i als Porta
veus. Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr 
Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Després de tres hores !largues de debat, intentaré do
nar de la manera més breu i nlpida possible la nostra visió 
d'aquests pressuposts i de les esmenes a la totalitat. En 
principi, sense valer dir res exhuberant, volia manifestar la 
que la teoria del Sr Fuentes Quintana queda bé com a 
imatge, pero que no és tan encarcarada, i amb a0 vull dir 
que la teoria de les pepes és movible, a pesar de tot el que 
pugui dir, i que l'advert~ncia sempre és relativa, perque, tal 
com he dit, l'autonomia mai no és encarcarada, sempre és 
viva, i la dependencia que aquesta regió pugui tenir de la 
nació Espanya, d'Europa i del m6n és indiscutible, pero ca
da un de nosaltres sempre podrem fer moviments dins 
aquesta caixa que provoquin canvis de l'estructura exterior. 
A«Ó s'ha demostrat em molts palsos d'avui, en teoria petits, 
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com puguin ser el Japó o Alemanya, que han provocat mo
viments que han canviat tota l'economia internacional, o si
gui que l'economia mai no és encarcarada, mai no ha estat 
una caixa hermeticament tancada dins una altra i amb mo
viments estanes. 

Vull dir a0 i agafar-me a aquest principi per dir que 
en definitiva la visió internacional que el Sr Forcades ha 
plantejat - amb la qual, com deia el Sr Josep Alfonso, tots 
estam d'acord en Hnies generals - económicament parlant 
sois ens pot servir com a visió de com un Govern petit, 
com el nostre, s'ha de desenvolupar perque no quedi encar
carat dins una estructura, sinó que la creativitat i la creació 
de riquesa sempre es basa en les diferencies que s'han mar
cat, i sobre la mateixa for<;a general fer els habitatges neces
saris per transformar en extensió el que teoricament no pot 
fer. 

Partint d'aqul, li diria que indiscutiblement vos te ha 
marcat la desacceleració deIs Estats Units, pero també ha 
parlat del manteniment economic d'algunes zones especials 
d'Europa. A0, quan nosaltres tenim avui la gran depen
dencia d'Europa, ens podría donar una visi6 - hem dit mol
tes vegades que aquest Govern sovint sol anar massa atro
pellat - i tenir la capacitat de previsió suficient, partint d'a
questes mateixes bases, per traduir aquestes dificultats en 
les facilitats que segurament ens donara la indiscutible pro
blematica que tendra Espanya, la mala programació econo
mica que ha fet i basant-nos basicament en la problematica 
de I'energía. Com vos te ha dit molt bé, tot Europa ha pie
vingut totalment aquest futur de dificultats i, encara que 
no fos de dificuItats, preveía com una necessitat basica per 
a les seves estructures economiques el fet de rebaixar els 
costos de l'energía com fos, aquí, com que rebíem molts be
neficis generals, sobretot inversions estrangeres, ens hem 
permes d'anar fent alegrement una poHtica de gent rica, 
"a0 ho pagarem soIs", pero jo, Sr Forcades, insisteixo en 
aquesta previsió que voste i tots els Consellers haurien de 
ten ir que a~ jutament ens d6na certs avantatges en relació 
amb la resta d'Espanya. 

La nostra economia, per sort o per desgracia, pot de
pendre molt bé de tercers i no del nostre país. La major 
part deIs nos tres ingressos pervenen de palsos el benestar 
deIs quals pot dependre de nosaltres, de manera que si te
nim la capacitat - tal com més o manco han projectat 
aquests pressuposts i ho hem de reconeixer - de no fer sola
ment el que voste projecta en els pressuposts, sinó una bo
na gestió, .. cosa que ens preocupa bastant més que tornar-li 
els pressupots i de la qual dubtam, especialment quan voste 
aplaudeix certes gestions. Jo diria que no és aro, que 
aquest Govern ha fet bones gestions, és a dir, que a~o -
s'hauria de mirar Conselleria per Conselleria. 

Insisteixo en aquest punt, per tant, i m'agradaria que 
tengués moll en compte aquesta primera pinzellada que he 
volgut donar com a basica d'aquest discurso Més que tor
nar-Ji els pressuposts, ens preocupa la capacitat que tengui 
aquest Govern de realitzar-los bé i d'evitar que tenguin 
desviacions per manca de gestió, com passa moltes vegades. 
Per incapacitat de gestió, per que no dir-ho? 

No m'atreveixo a parlar puntualment de tates les coses 
de les quals s'ha parlat, tot i la bona distribució que ha fet 
avui del seu parlament el Sr Portaveu del Grup NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES, Sr Serra - vull dir que ha ha 
estructural d'una manera que faciJita la contestació, no 
com altres que van de Son MeLlo a son Catel.lo, com diuen 
a Menorca - pero tanmateix Ji voldria dir que indiscutible
ment és bo que el Govern governi i encara diria més: que 
crec que, a pesar de tot, aquest Parlament ha tengut una 
gran virtud, la virtud de deixar governar. El Govern ha go
vernat i diu mentides el qui digui que sois deixa govemar 
els seus fustigadors amb un taló en blanco És fals i és menti
da; mai no s'ha dut a terme cap llei d'acord amb el que ha 
volgut aquest Govern, i segurament a tots els ens públics -
municipis i fins i tot Consells Insulars - ha passat quelcom 
de semblant, com avui Ji ha recordat algun polític, Sr Presi
dent, i és que amb els vots determinats sempre han passat 
el rodet, i el qui ha manat, ha manat, i de quina manera! 

Quan hi ha hagut uns pressuposts a qualsevol Consell 
o municipi on hi ha hagut unes majories determinades, 
aquestes han anat totalment endavant únicament amb els 
vots i les esmenes que els donaven governabilitat. Aquest 
Parlament ha tengut la virtud de permetre que al llarg d'a
quests anys tata llei i tot pressupost fas modificat per 1'0-
posició. Partint d'aquest fet, avui, que debatem l'últim pres
supost d'aquesta Legislatura, haurlem de donar gracies a 
aquesta capacitat d'aquest Parlament, i Déu ens guardi de 
Grups Parlamentaris tránsfugues. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ I GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. En primer Uoc, la meya 
intervenció com a Portaveu del Grup POPULAR és per 
donar suport als pressuposts de cara al 1991 que ha presen
tat el Govern. En el seu discurs ben estructurat i elaborat, 
el Sr Conseller ha dit que la situació internacional és deli
cada, pero optimista; que la situació nacional - de I'Estat 
Espanyol, em referesc - és més delicada i molt manco opti
mista, i que la situació regional és menys delicada i espe
ran<;adora. Com sempre, com cada any, ha fet un diagnostic 
precís de la nostra situació i de la que ve, deis anys futurs, 
perque - ara ja ha podem dir - el temps Ji ha donal la raó i 
cada any ha encertat les seves previsions, fins i tot les que 
ha fet dos anys per endavant, els diaris de sessions ho de
mostren. 

En base al diagnostic que ha fet, s'han observat en 
aquest pressupost una serie de mesures que globalment es 
reflecteixen en un augment del 26,84% del total del pressu
post, amb unes classificacions economiques que donen 
prioritat a una major inversió, amb un 37,97%, ben dirigida 
economicament de cara a Turisme, Obres Públiques i Agri
cultura, amb un 37, 31 i 10 per cent, respectivament, i amb 
una contenció total de les despeses corrents que, si ho com
param amb les dades de r any anterior i feim la reducció a 
causa d'aquest augment, veuríem que, teoricament, fins i 
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tot hauria baixat un 9,96%. 

La classificació funcional és prou aclaridora quan diu 
que són actuacions referents a la regulació economica amb 
un 25%. El segon objectiu prioritari és el referent a pro
ducció de Mns públics de caracter social, amb un 23%, i el 
tercer, com pertoca, el referent a una producció de béns 
públic de canicter economic, amb un 22%. Les despeses de 
la Comunitat que es reflecteixen en aquest pressupost do
nen uns percentantges de Capitol 1 d'un 25,89%, per a l'any 
91, vull dir que és la xifra més baixa de tates les Comunitats 
que jo he pogut repassar. També és ver que m'he fixat en 
les de signe socialista i que he deixat les especials, com Na
varra, País Basc i Catalunya, pero, per dir-ho de qualque 
manera, nosaltres tenim una despesa de Capítol 1 del 
25'89% , Valencia el té del 41,58%, Astúries d'un 27 i An
dalusia d'un 41. 

Al Capitol Il nosaltres tenim un 7,63%, quan Valencia 
té un 10 i Andalusia, un 8. Del Capitol VI tenim un 3 
7,97%, Múrcia té un 30,21, As túries un 35, V~lencia un 9 i 
Andalusia, un 16 - en aquest cas som la regió que en Lé més 
- i al Capíto l VII tenim un 13,14% quan Andalusia té un 
5,42, Valencia un 2,95, etc. Com a comparació ja basten 
aquestes mostres per no cansar als Srs Diputats. 

Quant als ingressos, el Conseller ha explicat - i es veu 
en el Pressupost - que s'han apli~t una serie de mesures 
valentes per mili orar-los, entte les quals hi ha un augment 
deis imposts indirectes d'un 47,37%, amb una clara volun
tat de no pujar els imposts directes, de mantenir-Ios i de no 
crear-ne de nous, a pesar de la dificil situació economica en 
que es troba la nostra Comunitat. EIs augments deis ingres
sos deis imposts directes que tenim només són d'un 9,45%, 
enfront d'aquest 26,64% que augmenta el total deis pressu
posts. 

També és ver que si ara imagina m que passaria si no
saltres tenguéssim I'augment del pressupost segons els do
blers que ens dóna l'Administració Central, un 9,45%, és 
facil endevinar-ho. No podríem fer actuacions en Agricul
tura, ni en Turisme, ni en Ordenació del Territori, perque 
practicament seria el creixement vegetatiu, cosa que de
mostra la nostra marginació en aquest tema, i fartem el que 
l'Administració Central voldria que féssim: res. Aixo ho ex
plic cada any, cada any faig una referencia comparativa amb 
¡'any anterior, ja que tenim tates le dades, i s'ha de dir que 
l'any 1990 Balears va tenir uns ingressos de 34.000 pessetes 
per habitant - ingressos de l'aportació de I'Estat, natural
menl -, Múrcia 59.000, Astúries 59.000, Valencia 146.000 i 
Andalusia, 172.050 pessetes per habitant. 

Ja no es pOt dir d'una manera més clara la marginació 
que sofrim, i no diguin, com fan cada any, que és perque 
qualcuna d'aquestes Comunitats inclou el pressupost de les 
Diputacions. Que no m'ho diguin, perque en les xifres que 
hem donal nosallres hi podríem incloure els Consells Insu
lars i els equips de primera divisió i encara continuaríem 
marginats. Com a resum de la intervenció del Conseller i 
d'aquests pressuposts que ha presentat el Govern podem 
dir que s'ha analitzat bé la sítuació, que s'ha diagnosticat bé 
el futur i que s'ha dissenyat per a aquest diagnostic un trac-

tament d'unes actuacions que mereixen el nostre recolza
ment, i li ha donarem. 

Quant a les esmenes que han presentat els altres 
Grups, en primer lloc dir al CDS que quan he hagut llegit 
les tres retxes, una, dues i tres, de la seva esmena, ja no he 
sabut que que li havia de contestar, no mereixia contesta
ció, pero el que ha dit després, sí, i efectivament vull felici
tar el Sr Trias. En gran part li donam la raó per l'exposició 
que ha fet, i no solament aixo, sinó que, a més, al final ens 
ha donat la soludó que cree que es pot admetre. En defini
tiva han presentat l'esmena per dir, de qualque manera, 
que si ells fessin el pressupost el farien millor, pero pertoca 
fer-lo al Govern i en base a aixo treuen la punta a les coses, 
pero així jo també sabria criticar, per bé que cree que un 
major control d'aquest pressupost del que du la Conselleria 
d'Hisenda és impqssible. 

Explica perfectament els objectius i tal passa per una 
millar qualitat turística, per millorar les infrastructures, 
més embellimenl, més comunicacions, etc., etc., amb les 
maLeixes competencies; un major equilibri regional, a posta 
les inversions van destinades a estructures agracies, a actua
cions en indústria ¡comen;. Demostra una clara preocupa
ció pel medi ambient i paisatgístic, pels objectius socials 
del mercat de trebal!. Que més podem demanar, si aixo ja 
és tot? Que a voste no li agrada? Ho entenc, no hem de 
compartir necessilriament aquesta opinió, pero a nosaltres 
ens agrada i, com és natural, no ti podem votar l'esmena, 
nos fas cosa que llavors féssim un pressupost pitjor, pero 
voste ha donat la solució, com he dit al principi, dient que 
realment han fet una série d'esmenes parcials que poden 
millorar i tal, i ha dit "esper que el Grup Parlamentari .. .". 
Jo supos que aixo no deu haver estat un lapsus, perque el 
Grup Parlamentari sap que sempre que sigui per bé deis 
pressuposts, col.laboram, sempre que no es toqui la filoso
fia fonamental que mou el Grup del Govern, naturalment, 
de manera que per aquest costat Ji podem donar una part 
de raó. La seva intervenció m'ha agradat, repetesc, pero no 
m'ha convenc;ut del tot, només en part. 

Quant al Grup NACIONALISTA ID'ESQUERRES, 
dir al Sr Serra que he escoltat amb malta atenció la seva 
densa exposició, ben estructurada i ben feta. No m'ha donat 
temps per prendre notes perque no tenia res a veure amb 
l'esmena que havia presentat, era una altra cosa. Ha aprofi
tat que no hi havia els Consellers i els ha passat revista un 
per un, pero aixo no ha tengut res a veure amb els 19 punts 
que planteja la seva esmena. Die 19, perque cada any anava 
disminuint, fins a 13, i enguany veig que ha pegat a 19; es
per que no sigui I'instint de preservació de I'especie abans 
del darrer badall, jo no ho voldria. 

Jo no contestaré a tates, evidentment, perque lene el 
temps limitat, pero ha faré un poe al primer. Em fa la sen
sació - no ho llegiré, voste ho sap de memoria - que vosté 
faria un pressupost sense tenir en compte els compromis
sos que s'han acordat i que s'han votat, com el de les infras
Lructures. Voste diu "com que hi ha aquests compromissos, 
aleshores condicionen el pressupost". Naturalment. Si s'han 
votat, ho han de fer. L1avors diu que no ens preocupa m en 
absolut de I'ecologia, ni del medi ambient, ni de res d'aixo, 
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perqu~ compram Cala Mondragó, etc., etc. Quasi quasi 
també ho diu així. Diu "com que s'inverteix a Cala Mondra
gó, dones no podem fer altres coses". Home, Cala Mondra
gó també té inler~ paisatgístic. Paisatgístic, perqu~ moltes 
vegades confonem el paisatge amb l'ecologia; de vegades 
dcfensam amb arguments ecológies qualque indret l'ecosis
tema del qual és lan nulo més dolent que el que hi davall 
l'alfombra d'aquesta Cambra, peró vaja, la veritat és que 
nosallres lenim una gran vocació en aquest sentit i un gran 
respecte pel paisatge. 

En general, la seva esmena m'ha donat la ensació que 
el seu Grup és més immaterial que material. Demoslra - ai
xo ho ha d'acceptar, Sr Serra - que no estan preparalS per 
assurnir una Conselleria d'Hisenda; SÓIl més teóries que 
pr~c(jcs. Cosa social, em pareix molt bé, pero q'llan parlam 
d'invcrsions, quan parlam del rhón económic, són uns aILrcs 
tipus d'arguments. Els famosos 19 raonaments d'aquesta 
esmena, ha de convenir amb mi que s6n més aviat com 
unes propostes de resolució normals que no uns arguments 
serios os per tornar un pressuposl a l G lvern. Aquesla és un 
poc la seva practica, vos te ho fa aixf, ja ho he amollal j ja 
esta dit, peró m'ha d'admetre que no s() n argumenls serio
sos per tornar un pressupost del Govern, em referesc a l'es
mena escrita, una altra cosa és el que ha dit, que ja explicat 
que no havia pogut prendre notes. 

Com he dit, VOS tes s6n més teories que practies, els 
manca una incardinació amb la reaJitat present del m6n 
económico Obviament el seu Grup és així i amb aixo no vull 
dir que no ho hagi de ser, a part d'estar fermats amb una vi
sió pessimista futura, perqu~ cerquen més aquesta utopia 
intangible i, per tant, irreal, aixó també els caracteritza. 
Atesa la nostra manera de pensar i després d'haver llegit 
els seus 19 punts, supos que té cIar que els votarem en con
tra. 

Quant a l'esmena que ha presentat el Grup SOCIA
LISTA, jo li vull dir que m'ha paregut molt fluixa. De la 
mateixa manera que ells ha diuen deIs pressuposts del Go
vern, jo diria que és una esmena impresentable, les seves 
mateixes paraules. És molt poc coherent amb els seus rao
namelll del anys allleriors 1, la verital, Sr Alfonso, ja no 
sé que passa, perqué ¿oo són les crítique.') a manca d'invcr
sió que siSlematicamcnl fa cada any? On ón les crítiques a 
la manca d'execució que sempre aprofit3 I'ocasió per fer
Ies? On són les crftiques de la manca el operacions de capi
tal que fa s istemAricamen t cada any? On só n les critiques 
d.e l'excés d'operacions corren ts? 

No hi són. Vol que Ii digui on són? Dones no hi s6n. 
No hi són perque no hi poden ser. El pressupost contempla 
totes aquestes coses, hi sÓn ben evaluades i ben diferencia
des; per aixo no li calen crítiques i a posta no les ha fet, no 
ens tenim per beneits. 1 que passa? Passa que com aquesta 
vegada no pol dejectar res sense deixar de ser cohererent 
amb la seva trajectória deis altres anys, per tal d'oposar-se, 
enguanyes fica amb l'agricultura. Amb 1'agricultura s'ha fi
cal, estimadacleta meya, amb l'agricullura, en un panlgraf 
lIarg que sois serveix per ajudar a omplir una esmena que 
deuen haver tengut molt mala d'omplir j que vo le no ha 
e>..-plicat - pel que fa a l'agriculLUra - i que jo, per respecte a 

voste, tampoc no la contestaré perqu~ no tenc cap inter~ a 
fer-lo empegueir. 

Passem, idó, al segon gran raonament fonamental: la 
industrialització i el pla de reindustrialització. Nosaltres li 
hem de dir que no ens ha conven\ut en absolut. De fracas, 
res de res. Les indústries que s'han acollit al pla s6n nota
bles dins l'Estat Espanyol: cal¡;at, confecci6 de pell, etc.; les 
mesures de disseny, de comercialitzaci6, de marques, han 
donat el seu resultat i el continuaran donant; la serie histo
rica deis darrers anys demostra que l'augment de l'aporta
ci6 del sector industrial al PIP és prou significatiu: el 87 , un 
17,39%; el 88, un 19,14%; el 89, un 19,76%; l'increment 
deis darrers tres anys: un 16,91 %. Si aixó és anar per avall, 
no ho entenc. 

Ara acabaré, Sr President, és la darrera esmena. A 
més, hem de tenir en compte la falta de terceriatzació de la 
nostra economia. Per tant, quan el turisme tremola, la in
dústria fa etxems, i si, a més, el Govern Centra l encara la 
refreda, llavors agafa el grip. El pla de reindustrialització 
era i continua essent l'esperan¡;a, perque el Govern ho fa 
aixi i aixi ho vol, al revés del que voste diu. A pesar de les 
aCluacions del Govern Central, la nostra indústria és petita, 
pero sana; no té grips ni pulmonies i aixo ho reflecteix una 
cosa tan sencilla com el percentatge d'impagats, que és 
molt inferior al del conjunt de 1'Estat Espanyol, amb xifres 
que espanten tothom tret del Ministre d'Economia, perque 
deu ser un-irresponsable i a posta no ens pot ensenyar res. 

El sector industrial no és considerat un incordi admi
nistratiu, com voste diu. Si llegeix els pressuposts, veura 
que els de les empreses públiques augmenten; augmenta 
!'Institut Balear de Disseny, augmenta el Foment Indus
trial, augmenten tots, de manera que no ha consideram un 
incordi. El pla de residus solids té partida oberta, els recin
tes ferials tenen partida oberta. Qu~ passa? Que el Govern 
ha prioritzat les seves inversions, per exemple en infras
tructures? Sí, i aixo és bo, tothom ho ha assumit i és fora 
de tot dubte, pero no Oblidem la resta, no blidem que ..... 
la indústria afegint pressupost, i en aquest assumpte, Sr Al
fonso, vo te morira com els peixets, és a dir, que quan ven
guin les Iiquidacions d.'aCOrd amb el pressuposl, d'acord 
amb l'article 103 de la Llei de Finances i vegi que els pres
suposts de la Conselleria d'Indústria pugen, jo li retreure 
tot aixo que voste diu: que baixaven un 30%, que han bai
xat i no sé que més, i llavors ho veurem. 

Per acabar, la part del se~tor turístico Ara resulta que 
havíen de criticar la indústria perque li baixam el pressu
post un 30%, i que ara hem de criticar el turisme perque el 
pressupost ha pujat. Es coneix que avui es dia de protestes, 
pero paciencia. Si aquesta Cambra ja ha aprovar un projec
te inversor, i record que ha ha fet per unanimitat, és nor
mal i coherent que es posi en eis pressuposts per dur 
aquesta inversi6; la resta és una crftica negativa que no té 
sentit, perqu~ més aviat significa el contrari: que la seva co
herencia és d'alabar i tanmateix només es premia la cohe
rencia, que en aquest cas tenim nosaltres i voste no. 

Les analisis davant les situacions del mercat estan fets. 
S'han fet en les compareixen«CS, la setmana passada els va 
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fer el Conseller i s'ha dit, el que pass a és que ha havien de 
posar a l'esmena perqué hem de suportar tates les protes
tes. Que no incardina Turisme i Ordenació del Territori: Jo 
die que no és ver, a posta hi ha una Unia d'actuació molt 
clara amb unes actuacions en Ordenació del Territori, com 
el tema de les depuradores, que tenen una clara correspon
déncia amb el turisme; el de les carreteres j comunicacions 
- amb els nostres doblers, no amb els de I'Estat - per fer-Ies 
més europees i no haver-nos d'empegueir davant eIs turis
tes, si més no. 

Dir que no es poden deduir les actuacions en el sector 
basic de I'economia, tampoc no és ver. S'ha explicat i esta 
escrit en els pressuposts; els llegeixi i escolti, si no, li hau
rem de dir que no hi ha pitjor sord que aquell qui no hi vol 
sentir. En definitiva, per acabar, jo no entenc el sentit de la 
seva esmena; no ha aportat cap argument que ens preocupi 
mfnimamenl. També es ver que no importa justificar res 
més, perque decau sola pel seu mateix text, com solem dir. 
Comprendra que amb aquests antecedents nosaltres vota
rem en contra. L'única cosa que li puc acceptar de la seva 
esmena - amb matisos, no es pensi - és quan diu que feim 
una política conservadora d'un continuisme absolut. Mati
sant, direm que és continuista, pero milIorant d'any en any; 
que és conservadora i continuista, com correspon a un Go
vern que juntament amb aquest Grup Parlamentari formen 
un bloc granític que no té po rus ni retxilIeres, d'una ideolo
gia clara ¡definida, amb actuacions coherents, sense caos 
programaties - com diu voste -, com correspon a un partit 
amb vocació de continuar fent feina des de les institucions 
de Govern per als habitants d'aquestes illes. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per a replica, té la paraula el Portaveu del Grup Parla
mentari CDS. Aquesta Presidencia, contrariament al seu 
costum, diu que la té per cinc minuts. 

EL SR TRIAS I ARBÓS: 

Gracies, Sr President. Jo suposava, Sr Conseller d'Eco
nomia i Hisenda i Sr Portaveu del Grup Parlamentari PO
PULAR, que avui faríem realment el gran debat economic, 
el gran debat polític, la gran revisió anual deis programes, 
deIs projectes del Govern de cara a l'actuació de l'any vi
nenl. Una de les crítiques, en la qual fonamentAvem la nos
tra esmena a la totalitat d'aquests pressuposts, era que no
saltres els imputavem un caracter fonamentalment adminis
tratiu. Dones mirin: crec que la replica del Sr Conseller 
d'Economia i Hisenda no ha [et més que donar-nos la raó. 
Per dir-ho breument, Sr ConselIer, jo crec que vos te tal ve
gada és un bon Conseller d'Hisenda d'un mal Govern; vull 
dir que tal vegada es va convertint en un funcionari, un es
clau funcionari, deIs membres restants del Consell de Go
vern de la Comunitat Autonoma. 

Jo crec que voste fa molta feina i ho corrobora la vehe
mencia amb que defensa els seus presssuposts; que s'hi de
dica profundament, que té un equip que el recolza, fíns i 
tot ffsicament - aquí mateix no es veuen mai tan18 de fun
cioanaris com quan discutim els pressuposts - i crec que 
aguest equip \i és solidari, pero que tal vega da el Govern 

de la Comunitat Autonoma no ho és a l'hora de la seva 
confecció. Vosté fa uns pressuposts i el Govern després fa 
el que realment vol, aixo és el que hem volgut dir abans. 
Quan ens referíem a la manca de control pressupostari, Sr 
Capó, perdoni, pero la nostra ingenuHat té un límit. Ja ho 
sabem que la Conselleria d'Economia i Hisenda els contro
la, no en faltaria d'altra! El control que nosaltres exigim i 
reclamam per a aquests pressuposts és evidentment el d'a
quest Parlament. 

Amb aixo també he contestat l'exposició del Sr Conse
ller, la relació que ha fet de publicacions en el BOCAIB, de 
les modificacions de crMit. No en faltaría d'aItra, Sr Conse
Her, que tampoe no les publicassin en el BOCAIB! Vull dir 
que són coses a les quals tots estam acostumats i fins i tot 
obligats; que aquestes intervencions, tant la del Conseller 
com la del mateix portaveu del Grup Parlamentari POPU
LAR, jo crec que no han fet que corroborar, en bona part, 
el meu discurs de presentació de l'esmena a la totalital. 
Que és un pressupost continuista fins i tot ha ha reconegut 
el Portaveu del Grup POPULAR i en pue posar un exem
pie. Aquí davant tenc el Diari de Sessions de dia 9 de no
vembre del 89, discutíem els pressuposts per a enguany i, 
parlant d'agrícultura, el Sr Conseller deia que "aixo té una 
repercussió desfavorable a les rendes deIs agrieultors i és 
necessari, per tant, prosseguir la realització d'una serie 
d'accions que suposin una millora deis reguius" - avui tam
bé n'ha parlat -, "una millora de canals de comereiatització" 
-, també n'ha parlat i ha dit que no eren noús, sinó que 
eren els d'abans i que només els mantenien; l'any 89 ho 
plantejava com una acció propia del seu Govern i enguany 
ho reitera. 

Ha tornat a parlar del sector primari, referint-se una 
altra vegada als problemes de la Cooperativa Agrícola de 
Sa Pobla i d'Agama, i ha dit que havia de consolidar el sec
tor. Si per a voste aixo ha estat consolidar el sector, durant 
aquest any, Purissimeta que ens quedem tal com estam! 
Quant al POR, voste ha justificat la manca de filosofía que 
nosaltres imputAvem al seu pressupost dient que venia de
terminada en el famós Pla de Desenvolupament Regional. 
Dones nosaltres no l'hem rebut, tots els Portaveus deIs 
Grups Parlamentaris han reconegut que l'havien rebut, no 
el tenim; si aixo és així, tal vegada l'hauríen d'adjuntar com 
un annex en el debat que produirA en Comissió o en Po
nencia j d'aquesta manera sabrem de que va; si l'haguéssim 
tengut abans, igualment no hauríem plantejat l'esmena a la 
totalitat, vull dir que aquests POR que, a més, sona a mar
ca de matalas que utilitzen segons quins ciclistes com a 
spónsor, no sigui un matalas on s'ajeguin totes les preten
sions de les Conselleries d'aquest Govern. 

Quant a les altres intervencions, Sr Josep Alfonso, mi
ri per on cada vegada que voste qualifica de determinada 
forma un Grup d'aquest Parlament, resulta que després no
saltres rebem la pilota, no sé que pass a, pero sempre sol ser 
aÍXÍ. Nosaltres no hem qualifícat mai aquestes postures, no 
és el nostre estil, les hem patit, pero no les qualificam. 
Efectivament, estie totalment d'acord amb el representat 
del Grup Parlamentari MIXT: que de Grups Parlamentaris 
trAnsfugues, Déu no, els vots de la gent ens en guardo 
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Per acabar, agrair-Ios també la comprensió que han de
mostrat, fins i tot el Portaveu del Grup POPULAR, davant 
la nostra explicació del perqu~ aquesta esmena a la totali
tat, i també acceptar - aixo ha estat un oferiment seu - d'en
trar en discussió de les esmenes parcials que hem presentat 
al pressuposl. - Em permeti una llirencia, Sr Conseller: 
"How to bee a good managger", dones: "making bee and ke
eping old time on topO -. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr Trias, perque s'ha limitat al temps assenya
lal. Té la paraula el Sr Sebastüi Serra. Faci ús de la seva ca
pacitat de síntesi per fer-ho en cinc minuts. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETI: 

Gracies, Sr President. Nosaltres hem presentat 19 ra
ons perque el Govern les estudias i les replicas, i després 
hem fet una intervenció molt més oberta que aquestes ra
ons i hem presentat 137 esmenes parcials concretes, sem
pre amb una voluntat d'oposició constructiva i positiva. No 
obstant aixo, del resultes del debat ha quedat ben ciar que 
els deficits socials, de medi ambient, de llengua i cultura, i 
de cooperació amb els Ajuntaments que realment volen ti
rar endavant projectes en aquesta Comunitat Autónoma, 
són deficits dars que aquests pressuposts no aborden. Mi
llores, algunes. La normativa del Govern és elastica, con
trola ~urocraticament, peró li posaré un exemple cIar, Sr 
Forcades, que hi ha coses que li fugen al control demacra
tic deIs pressuposts. 

Fa poes dies la Conselleria d'Agricultura em contesta
va una pregunta sobre una campanya de publicitat relativa 
a incendis. Ha contestat amb més d'un any de retard i diu: 
"Hem adjudicat la campanya a SEFOBASA". Nosaltres no 
podem controlar SEFOBASA en una campanya de publici
tat, és evident que aquí hi ha una fuita al control més que 
clara i evident. Segon, vosté inclou un artide 18 al text deIs 
pressuposts, amb el qual fuig o vol fugir de la Llei de Fi
nances, del Capitol III, TItol IV. Continuo: Vostes conti
nuen sense abordar i.es incompatibilitats, vos tés continuen 
amb un deute públic important, del qual nos al tres no estam 
en contra, em podem fer la que faci falta, pero per a objec
tius dars. 

Vos te ha dit aquí que no hi ha competencies per a ren
da mínima de reinserció, salari social o per a altres accions 
en el ~mp social. Aixo és fals, els déficits hi són, en el 
Fons Social Europeu hi ha recursos, n'hi ha hagut, els re
sultats no han estat bons, voste diu que hi ha hagut 100 
cursos, pero jo deman quins són els resultats. Per altra ban
da, jo crec que avui per avui, en un illes on hi ha uns certs 
problemes de tipus laboral, el fet de no abordar un atur 
creixent, de no abordar l'augment del pressupost de la in
dústria o de no fer prioritats en política industrial - i fins i 
tol aquesl tema que tots hem al.ludit, el Pla de Mallorca -
em pareixen aspectes deis pressuposts prou negatius. 

Acab, per no passar del temps que m'han assenyalat. 
Nosaltres creim que és en mans del grups parlamentaris 
POPULAR i d'UM acceptar esmenes parcials amb volun-

tat de millora deIs pressuposts i de millora del país, en aixo 
coincidim amb el Grup CDS. Ara bé, quant a la intervenció 
del Portaveu del Grup POPULAR, maldament no tenguem 
possibilitat de replicar - i em pareix bé que el President 
acursi el debat - tanmateix volem dir que no sabem si no
saltres estam capacitats per dur la Conselleria d'Economia, 
pero tant com vost~ li puc assegurar que si, i que estam 
contents que la dugui un altre equip en IIoc de voste. Gra
cies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOClALIST A, té la 
paraula el Diputat Sr Alfonso, que fent igualment ús de la 
seva capacitat de síntesi sé que no esgotara els cinc minuts. 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Procuraré acursar el maxim, Sr President, i contestaré 
al Sr Conseller i al Sr Capó d'una forma telegrafica. Les fo
tocopies són a sis pessetes, Sr Capó, aquí a fora en fan; jo 
he dit que era un pressupost impresentable i ho és, de ma
nera que quan vulgui fer una frase se la inventi. La crítica 
del pressupost la feim nosaltres i la feim un any darrera 
l'altre. Si vost~ hagués escoltat la que he fet enguany, m'ha
gués pogut contestar senzillament, pero el metode de pen
sar que direm el mateix de l'any passat, amb el nostre Grup 
i amb mi personalment no sol funcioanr quasi mai, ja -
n'hauria de tenir experiencia. 

. .. mira el volum d'ocupació que té el sector industrial i 
com ha evolucionat, aleshores podíem parlar-ne seriosa
mento Quant a la liquidació del pressupost, queda claríssim 
que un any darrera l'altre el Govern· ens presenta aproxi
madament un 20% del total del pressupost com a modifica
ció de crectit i s'aprova el que és el credit definitiu. Aixo de
mostra una gestió d'acord amb el que ens presenten aquí, 
completa. Per cert i ja per acabar aquest tema: Per que, ja 
per saber amb exactitud com van les execucions - al manco 
unes concretes que hem demanat fa sis mesos, les certifica
cions de les obres de l'autopista de cintura - no les presen
ten al Parlament? Sis mesos, tenen vint dies per presentar
les i han passat sis mesos. Almanco sabríem si han acabal 
la vía de cintura i ja hi podem circular o no. 

Em queden quatre minuts, no és bo de fer contestar al 
Sr Conseller. Pla de Desenvolupament: En el Parlament no 
s'ha discutit, no s'ha tractat ni aprovat; nosaltres el podem 
teniT, pero no s'ha vist, no s'ha discutit en el Parlament, ni 
s'ha convocat la Comissió obligatoria. Endeutament: No
saltres no podem saber el que han contestat al Grup NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES; el que sí sabem - ja ho 
hem passat en aquesta mateixa Cambra - és que es va fer 
una votació en un proposta de resolució que demanava 
exactament que presentassin aixó. Voste no, perque no vo
ta; tots els seus companys del Govern conservador que vo
ten i tots els Diputats del Govern Conservador junlament 
amb els nacionalistes conservadors varen votar en contra, 
de manera que si ho ten en no sé perque volen en contra. 
No ho volen lliurar? També ho tenim demanat per petició 
de documentació. Tal vegada ens envien els papers a una 
adrec;a equivocada, aixo passa qualque vegada, i no ens arri-



DJARI DE SESSIONS / Núm. 105/ 27 de novembre del 1990 7621 

ben. Mirin bé l'adrec;a: Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
el mateix carrer, aquí. 

El Sr Conseller ha dit que tenien una gran creativitat. 
Enorme, enorme, jo els ha reconec, reconec que tenen una 
creativitat enorme, basta mirar el que diu el molt Honora
ble Sr President de la Comunitat Autonoma respecte de la 
crisi turística, que no esmenta, i el que diu el seu Director 
General de Promoció Social. Una creativitat increible, i ha 
he posat de manifest per una raó important i aixó també va 
per voste, Sr Capó: Perque si aquí aprovam una cosa amb 
un filosofia - turística, en aquest cas - de no fer res, que és 
habitual d'aquest Govern, una filosofia de molestar tant 
poc com sigui possible, la veritat és aquesta, i el que ha d'e
xecutar no ha fa en funció que no hi ha crisi, com diu el 
President, que la situació és bona, com diu el President, o 
en funció de la nccessitat de cercar l'augment de productes 
alternatius, com diu el President, sinó que diu que l'aug
ment d'alternatius no solucionara res, que la crisi és molt 
profunda i que ens trobam en una situació gravíssima, si a 
voste li pareix que aixo no és imaginatiu, jo cree que des
borda la imaginació. El qui ha de fer una cosa ésta absolu
tament en contra, quant a pensament, quant a idees, a alló 
que diu el qui comanda, que és el President. Malta creativi
tal. 

Jo, Sr Conseller, no he vist els índexs sintetics. He re
petit textualment paraules del President del Govern, parau
les que el President del GDvern va dir dimarts i .dimecres, 
paraules textuals sobre els índexs sintetics, no he inventat 
res. Tal vegada s'ho va inventar el President, no ha sé, pero 
jo ha he repetit. 

Supos, Sr President, que voste no deu subscriure la pa
raula d'en Hume. EIs del meu Grup no som "bellacos", la 
veritat és aquesta, si vostes ho són el problema és seu. 

Comparacions, i ja acabo El Sr Capó compara termes 
no homogenis; en les comparacions s'ha de ser seriós, Sr 
Capó, molt seriós, sobretot des d'aquesta tribuna. Compa
rar Valencia i Andalusia amb Balears pel que fa a transfe
rencies de l'Estat en pessetes per habitant jo diria que és 
una comparació immoral. Voste ha dit "és que Valencia té 
Educació", que precisament és un sector que gasta moltís
sim en Capítol 1. No pot comparar, Sr Capó, s'ha de ser se
riós i voste no ha éso No pot comparar amb Andalusia, que 
té Educació i Sanitat, no es poden comparar coses hetero
genies. Si es vol ser mitjanament seriós en una discussió 
parlamentaria, les comparacions s'han de fer en .. termes -
d'homoge'inat i vos te no ha fa. 

Acab per esgotar exactament els cinc minuts. Gracies, 
Sr Conseller, per reconeixer que hi ha hagut un fort incre
ment de la pressió fiscal. El que jo ni ningú creim és que el 
senyor que compra un pis i ha de pagar un fortfssim impost 
de transmissions, que no discutesc, estigui content. Ni voste 
tampoc, que no s'ho creu. 

EL SR PRESIDENT: 

També fent ús de la facultat que dóna a la Presidencia 
I'article 76, el Sr Conseller d'Economia i Hisenda té la pa-

raula per cinc minuts. 

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

He entes que ha reconegut que havien rebut el PDR, 
pero que no l'havíem debatut en el Parlamento D'acord, no 
die el contrari; gracies, perque ja tenia dubtes que les coses 
no arribassin. Nosaltres ho varem comunicar i aleshores la 
informació hi va ser. 

El deute. Si vos te, en lloc de demanar una res alució, 
com va fer, que pareix que acusa, ho hagués demanat com 
el Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES, ja ho ten
dria. No hi ha un fort increment de la pressió fiscal, hi ha 
un fort increment de la recaptació. Tampoc no és cert, Sr 
Alfonso, que nosaltres facem més del 20% de les modifica
cions; pareix ment\da que voste, en vuit anys, no hagi apres 
- o no diu veritat - que són una generació, una transferen
cia, una modificació i una incorporació. 

No repetiré, Sr Trias, tota l'argumentació estrategica, 
perque en angles seria més dificil que "teaching the elefant 
too dance", que és l'obligació i el besl-seller del fulur: ense
nyar a baIlar els elefants, que és el que tots hem de fer per 
millorar les Administracions. No obstant aixo, voste ha dit 
una cosa important sobre I'aspecte social, la seva acusació 
de la falta del percentatge. Aleshores, lligant amb el Sr Ser
ra, jo li vull dir que cree que no és un problema de sumar, 
que és un problema de cIassíficar; li ha he explicat. Segons 
les meves dades, el percentatge del pressupost és el 8,47 i 
del consolidat és el 9,74, ficant-hi totes les coses que per
met ficar-hi la Llei d'Acció Social. 

M'he equivocat o m'he expressat malament, Sr Serra: 
No és que no tenguem competencies, no ten e cost efectiu 
per afrontar les competencies. En Assistencia Social són 
exclusives, són tates, el 10.12, eh? El que jo die és que en 
aqueIl moment, quan he fet els calculs i he profunditzat en 
el tema social - que em pareix l'aspecte més important de la 
crítica deIs pressuposts per part de vostes i del CDS - que 
jo he rebatut aquests números, he mirat la direcció social i 
aleshores he integrat en un sumand tata aquesta acció, 8 
,47-9,43. 

Resultat deIs cursos. Jo no era massa bon alumne, pe
ro quan comenc;ava a fer preguntes en filosofia, aquell dia 
el professor no feía classe, de manera que si vol saber els 
resultats jo no ti contestaré en el Parlament. Si vos te em 
demana els resultats deis cursos li diré curs per curs com 
els havien iniciat en coneixements i quina era la realització 
final. 

Després i cree que el més important, Sr Ricci: D'acord 
en el tema de la distinta evolució de les economies, la bale
ar i la nacional. Per PIP no hi ha cap coincidencia, només 
els darrers anys, és a dir que augmenta a Espanya i baixa a 
Balears; puja a Balears i baixa a Espanya. El fat és que Ba
iears va bé quan Espanya va malament i viceversa. 

Després, el més important per al debat: Jo he afirmat 
diferents vega des que la inversió pública a Balears ha pas-
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sat, en pessetes corrents, de 8.400 milions a 7.035. Ha bai
xat, ni més ni pus, en pessetes corrents, un 17%; realment 
un 50% en pessetes constants, i aixó és un fet que hem de 
debatre i jo promet una comunicació al Parlament per trac
tar aquest tema. El tema d'acció social i el d'inversió públi
ca cree que eren temes ... GrAcies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, primer procedeix sotmetre a votació 
les tres esmenes a la totalitat, ja que totes tres propugnen 
la devolució del Projecte de Llei de Pressuposts al Govern. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de les esmenes 
registrades amb els núms. 2773/90 del Grup ParIamentari 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES, 2788/90 del Grup 
Parlamenta ri CDS i 2789/90 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, es volen posar dre ts? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vats a favor, 27. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les tres 
es menes a la totalitat que acaba m, de sotmetre a votació i 
passam a votar les quantitats globals deIs estats d'ingressos 
i despeses deis pressuposts per a I'any 91. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de les quantitats 
globals deIs estats d'ingressos i despeses del Pressupost per 
al 1991, per un import de 31.628.782.075 pessetes, 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, 24. Abstencions, 3. Queden aprovades les quantitats 
globals que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
els pressuposts de les entitats autónomes i empreses públi
ques depenents de la Comunitat Autónoma. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor deIs pressuposts 
de les entitats autónomes i empreses públiques depenents 
de la Comunitat Autónoma, els estats de despeses i d'in
gressos de les quals s'eleven a 9.735.307.000 pessetes, es 
volen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 24. Abstencions, 3. Queden també aprovats els pressu
posts de les entitats autónomes i empreses públiques que 
acaba m de sotmetre a votació. 

Sres i Srs Diputats, s'aixeca la sessió. 

.. 
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