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1.- DEBAT DE TOTALITAT DEL PROJECTE DE LLEI

DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT
AUTÓNOMA PER AL 1991 ~
EL SR. PRESIDENT:
Sres. i Srs. Diputats, bones tardes a tots. Comen~am
aquesta sessió plenaria d'avui, que té com a punt únic a
l'Ordre del Dia el debat de les es menes a la totalitat presentades al Projecte de Llei número 3491/92, de pressuposts
generals de la Comunitat Autonoma per a l'any 1993. Per
fer la presentació del projecte de llei té la paraula el conseller d'Economia i Hisenda del Govern.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA
(Alexandre Forcades i Juan) :
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, els pressuposts del
Govern balear per al 93, que varen entrar en el Parlament el
passat dia 22 d'octubre són, senyores i senyors, la principal
eina que tenim tots dins aquest país per fer política, entesa
aquesta com l'activitat que cerca un canvi de les coses, una
influencia dins la realitat.
Els nostres pressuposts han de ser el símbol més
directe del poder que tenim com a poble, com a col-lectivitat.
Aquests pressuposts, que per ara són els que el Govern proposa, podran ser, si surten el mes que ve, els pressuposts de
tots, d'aquest país, deIs representants del nostre poble, d'aquesta cambra, de l'autonomia.
Per situar el nostre projecte de pressuposts dins la
conjuntura, dins el moment d'aquestes illes, hem de veure
abans de tot tres coses: Primer, quin panorama tenim d'ara
endavant i quins mitjans necessitam per incidir sobre la situació. Segon, quins recursos tenim i com els podem arribar a
tenir ¡tercer, quins objectius podem assolir amb els mitjans
que aquí i ara tenim. Amb altres paraules, que es necessita
fer, quins mitjans tenlm per a aquesta tasca i com aprofitam
al maxim els recursos disponibles.
Si hem de parlar del panorama economic que tenen
aquestes illes, el seu poble, la seva societat, naturalment, el
conjunt de responsables de la política crec que, quan el
president nostre va voler centrar el debat de l'autonomia
sobre l'autonomia va ser perque tenim ja un sentiment generalitzat, que hem de mirar molt prim enguany sobre aquest
tema i que el poble vol que se'n parli moh, d'economia, en
aquest Parlament.
Ja varem constatar fa un mes que vivim a Balears un
procés de reducció de velocitat de creixement dins el conjunt
de la nostra economia, que inclou una recessió i crisi inclusivament a certs sectors -com és el cas de la construcció- i un
clima molt poc optimista. Malgrat aixo, varem veure que les
dades de Balears són les menys do lentes possibles, les millors
possibles i que estavem en bones condicions per a un canvi
de tendencia.

Aixo esta en marxa cootín uament perque pareix una pel·!ícula per jornades: 17 de setembre, prime_
ra avaluació; estat de ¡'autonomia dia 16 d'octubre, aVui
presentació de pressuposts, ahir varen passar Olés Coses
perque en trenta dies senyores i senyors, han passa~
moltes coses: El Govern central ha tornat a canviar de
política, dient, aixo sí, que aquesta vegada és la definitiva. La pesseta s'lla tornat a ajustar, o sigui, que s' ha
enfo·nsat. E ls tip us d'interes han pujat un a vegada Olés
i , és ciar, la creclibilitat del Govern cen tral, a pesar de
tenir majoria absoluta, és Il uHa.
IÜUia, pensem en It:Hia, pensem en Amato, que
té una situació economica objectivament pitjor, que no
té majoria absoluta, que esta en minoria, té més credibilitat en els mercats i la seva divisa fora del sistema
monetari flotant ha pujat més que la nostra pesseta.
Aixo ens mostra la diferencia entre un govern amb
credibilitat -em referesc a Italia, que tots sabem que té
molts de problemes- i el Govern del regne d'Espanya,
incapa~ de prendre mesures serioses per donar coherencia a la seva política; aixo ho dic amb sentiment.
Les dad es posteriors que hem d'afegir a les
dades de conjuntura poden ser les següents: Per un
costat, ja comptam des de setembre amb xifres que ens
apunten les conseqüencies que hi ha per a Balears de la
tempesta financera del sistema monetari europeu i que
ens agreugen les previsions. Per un altre costat, les dades
d'atur i inflació d'octubre són menys dolentes que les
previsions; l'atur va créixer 7.000 persones, 1.000 menys
que les que havien previst i la inflació, que l'any passat
va ser de l' 1'1 % en octubre, enguany només va ser del
0'4%. Una tercera dada molt greu és la reducció acce1erada de la taxa de creixement del conjunt de l'economia
espanyola, que ens dóna com a resultat una influencia
limitada pero molt negativa sobre les Illes. Finalment,
ahír mateix van entrar en vigor una serie de mesures
que tendran una greu incidencia a les Illes: per una
banda pujaren els tipus d'interes per a tots els particulars, per als empresaris, i aixo, senyores i senyors, sera
molt greu.
Hi ha notícies millors, les Illes, regió exportadora com cap d'altra, veura a la fi com el tipus de canvi
baixa una vegada més, baixa que, des de setembre se
situa en un 20% -no en un 11, com tothom diu-, un 20
perque, fent ús deIs marges que ens dóna la banda de
fluctuació , la pesseta va baixar un 14'05 i ara ho ha fet
sis punts més.
Quant a Maastricht. Aixo és positiu pero jo he
fet ja algunes preguntes: Quina despesa turística
haurÍem tengut aquest estiu passat si el tipus de canvi
fos un 20% millor per a nosaltres? Quants de milíons de
divises -1 '3 milions de divises- hauríem estalviat si ens
hi haguéssim anticipat? Només amb els interessos hauríem pogut crear molts de fons de cooperació municipal. Dic un 20% , pero el tipus -ho he sentit per la radio
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. I rnatí- de canvi, he dit el 20% peró el tipus de ca nvi

nl/ Ul a¡ el conjugam amb la jnflacló diferencial i amb el deti(~31, Sroer cial , encara és molt Olés greu. Qui.n creixement
el t ~~en aquestes illes si el seu sector t urístic hagués pogut
n
le. '. aquest estiu preus a un 20% Olés baixos o tenir benefife nl
,
0. un 20% mes a1ts?
CIS

De tot aixo el responsable és el Govern central i la
seva política.
Pero hem de continuar fent émfasi sobre els nous
d'interes, tant en divises com en pessetes; aixó ho pati(~ tothom í la raó ~ la mancan~a de control d'inflació que
té aquest Govern. Es del tot paradigmatica l'editorial de El
país, diaü que fins ara era el cliari governamental, que des
de fa quinze o vint djes pareix que s'en distancia, del Govern,
les dues galtades que li pega Solchaga, com que dir: Ja és
diumenge. Abans que sortissin els mercats ja va avan~ar 1'1 %
i ningú no ho entén, i per que és aquest 1%? Per aturar la
inflació? La inflació d'un país on les importacions, que en
són la base, augmenten un 20%? La inflació d 'un país que
esta refredat?
(pUS

Malgrat aquest nivell d'inestabilitat, que ens fa dubtar que el Govern ara mateix no estigui preparant un altre
canvi de política, jo pens que aquest augment de 1'1 % és
perque no estaven conven~uts que les divises deixassin de
voler cercar la nostra pesseta i es produís l'efecte a l'inreves.
(oo.) aixo creim que enguany Balears tendnl un creixement
positiu de la nostra economía, malgrat que sigui moderat.
Fins i tot creim ara que podríem tenir un creixement superior al del conjunt del regne d'Espanya.
Aquest panorama fa més urgent l'actuació de la
inversió pública per estimular l'economia i tirar d'eUa. Una
feina per donar impuls, un impuls menys necessari quan
I'economia marxa tota sola, pero que ara per ara és molt urgent.
Donada aquesta situació, aquesta situació que cada
día s'actualitza, ens hem demanat quins recursos tenim per
a.la nostra tasca. Jo pens que, gracies als esfor~os de negoCl~ció fets durant el 91, tenim una participació sensiblement
tnlllor deIs recursos de l'Estat, 1 aixó, senyories, sense que
re?e,m el 100% encara dels ctiners pactats, cosa que no sucCelra fins a l'any 94. En compensacló a aixó, els ingressos es
veuran afectats en un sentit contrari per la decisió del Govern que, sensible a la situació real i psicológica de la socie~t, va ~cordar no pujar els impostos ni tan sois per mantenir
actuaUtzació que imposa la inflació. Aixó vol dir que la
~ressió fiscal davalla en termes reals. En conseqüencia el
Otal d'ingressos que puja, pel que fa a Madrid, i es congela
pe\ que fa als recursos propis, no varia.
Aquí ens hem d'aturar un poc per fer una serie de

~;eguntes: Quina mena d'autonomia és aquesta que disposa
d Uns pressupostos de 48.000 milions de pessetes? Que podem fer amb una disponibilitat d'inversió de 25.000 mílions
e peSSetes encara que tenim la major proporció d ' jnversió
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pressupostaria del regne d'Espanya? Aquesta quantitat
només és 1'1'8% del PIB de les Balears, quan només el
deficit de l'Estat, la quantitat de despesa que el Govern
central té per damunt el sostre maxLm, és un 3 o 4%
del PIE del regne d 'Espanya.
Hi ha un fet que no vulJ valorar perque ens
dóna un sentit de la relativitat. Madrid té 16.740 funcionaris a Balears, el nostre Govern en té 2.100.
Aquestes qüestions són importants perque,
malgrat no és aquest el debat, hem de tenir present que
aquesta comunitat no és autónoma perque per ser-ho
hauria de ser capa~ de tenir una incidencia real en la
societat, i aixo esta en funció de la seva capacitat pressupostaria. Autonomia vol dir capacitat eco no mica per
assolir objectius, i ara per ara, encara som una comunitat dependent de Madrid, dependent de la inversió de
Madrid que, per cert, tampoc no la fa. Aquesta, més que
una comunitat auto noma, és una comunitat encara
dependent d'un finan~ament suplementari que no arriba, malgrat que pagam més imposts que la mitjana del
regne d 'Espanya.
En tercer Uoc, tornant al fi1 de la qüestió, els
plantejaré que feim amb els recursos que efectivament
tenim, fent abstracció d'aquest altre debat sobre la quantitat de doblers que necessita una comunitat per ser
realment autónoma.
Nosaltres hem confeccionat els pressuposts d' enguany amb la concepció que, encara que siguin reduits,
d'escassa capacitat, d'escassa incidencia en el conjunt de
l'economia, tenim la responsabilitat que siguin rigorosos
perque cada pesseta tengui la maxima utilitat, el maxLm
efecte, per treure'n el maxim profit possible.
Així, amb aquesta visió, hem fet un pressupost
per al 1993 amb una pujada del 4'68% respecte del 92.
Aquest increment se situa per sota del creixement previst a la inflació, que als escenaris macro-economics
presentats per l' Administració central s'han fixat en un
5%, encara que avui I'han pujat un 1 i un 2%, i en definitiva per sota del creixement nominal del PIE previst
per al 93.
Per tant, quan uns pressuposts creixen per davall
del creixement real de l'economia, quan uns pressuposts
creixen per davall la inflació, es pot dir que són uns
pressuposts d'austeritat, uns pressuposts, practicament
els únics, que en el regne d'Espanya s'han fet eco de la
situació de crisi que viu el nostre regne. Les grans magnituds d'aquests pressuposts compleixen sobradament-i
dic sobradament- els escenaris de coordinació pressupostaria configurats arran de l'acord de finan~ament de 20
de gener de 1993. Els esmentats escenaris es compleixen
quasi exactament pel que fa als ingressos, a prop de
43.500 milions de pessetes i en canvi, pel que fa a la despesa, la xifra total de 48.859 milions de pessetes queda
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en 3.000 milions de pessetes per davallla xifra maxima possible. Amb altres paraules. encara tenim un marge de maniobra d'uns 3.000 milions de pessetes.
Aquesta mancane;a de despesa esta motivada pel fet
que la diferencia entre aquestes dues magnilUds, 43.000 j
48.000 milions de pessetes, és la xifra de deficit i, per tant,
d'endeutament. Hem renunciat a contreuTe, de moment,
3.000 milions de pessetes de deute per raons de disponibilitat
i de responsabiütat en la gestió futura i en I'autonomía.
Continuant amb l'exposició de les macro-xifres, cal
apuntar que , malgrat presentar aquest pressupost de contenció , s'aconsegueix incrementar la quantitat percentual destinada a inversió, en detriment de la despesa corrent. Els pressuposts generals de la Comllnitat Autonoma per aJ 1993
presenten. abó, un fet qualitatiu d 'especial reHevancia: la
baixa, en termes absoluts del capítol JI, és a dir, del capitol
del pressupost que fa referencia a despeses, bens corrents i
serveis. Per aixo i per al tres mesures de gestió a aquest pressupost hem pogut dedicar quasi 25.900 milions de pessetes a
inversió, a prop d'uns 1.200 mílions de pessetes més que al
92.

Com ja he assenyalat abans el capítol 1I, de
des peses en béns corrents i serveis, és un ciar reflex de
la política de contenció de la despesa corrent que introdueix aquest projeete. A aquest capítol no només no se
l'incrementa al 93 respecte del 92, sinó que se'l redueix
en termes absolllts. És a dir, 1 any 92 era el 6'58% del
pressupost, l'any 93 és el 6'28 L, repetesc, en termes
absoluts, baixa. Em trobin uns pressuposts, no diré del
Oovern central, que no elimina cap despesa pública, de
qualsevo! autonomía que redueixin el capítol U com
hem redult el nostre.
Hem observat astorats i amb ironía els esfor<;os
que ha fet 1'0posició per donar una imatge diferent
d'aquests pressuposts, prenent coro a base dades sense
fonament, i tot amb I 'objectiu de no venre la realitat.
Pel que fa a les despeses financeres s'experimenta un creixement que passa del 7'7 del pressupost
del 92 al 9'8. Aquestes des peses són per fer front als
interessos generals, fonamentalment per al deute i concretament per als deutes de les pluges i el Pla extraordinari d'embelliment de zones turístiques.

En definitiva, presentam uns pressuposts que són
més baixos, en termes reals, que els del 92. Endemés de
complir els escenaris de deficit públic pactats, presenten un
endeutament inferior en més de 3.000 mílions de pessetes als
prevists en aquests escenaris, una contenció i reducció de la
despesa corrent i una clara prioritat de les quantitats destinades a inversió de l'Administració autonomica dins aquesta
comunitat.

El capítol IV, de transferencies corrents, s'incrementa en un 1 '24% respecte del 92, és a dir, que
pnkticament queden les mateixes xifres que a I'any
anterior. Només vull destacar, d'aquest capítol, el futur
incert de les pensjons assistencials, que dubtosament
podTan sobrevil.lre coro a competencies autonomiques,
a pesar que s'utilitza el poder financer de que disposam
per les aportacions de la nostra comunitat.

Tenim consciencia absoluta que les xifres d 'inversió
que aquest pressupost pot executar no tenen la importancia
que caldria a l'autonomia balear, pero val la pena fer aquest
esfore; per intentar pal-lial' tant com sigui possible l'ob]j t historie i encara pTesent que des de l'Administració central es
té de la inversió a aquestes üles. Amb aquest esperit s'ha fet
aquest pressupost.

Les inversions reals, la funció més important
que té el Govern per incidir en la societat, s'incrementen en un 9'02% i passen a representar d'un 34% a un
35'5% que, amb el capítol sete, que es manté, fa que
passem quasi a tenir el 53% de tot el pressupost en operacions de capital. Aixo vol dir, senyores i senyors, que
cada 100 pessetes de despesa d'aquest projecte de pressupost per a l'any 93, quasi 53 es destinen a inversió a
les nostres illes. Aquest fet, que no és usual a la resta de
les administracions públiques de l'Estat, és l'estel que
caracteritza aquest projecte que avui defensam.

Dit aixó, senyories, voldria fer una petita analisi i ja
amb més profunditat del capítol d'ingressos i despeses que
conformen el projecte.
Pe! que fa al pressupost de despeses hem de comenper les despeses de personal. En el capítol 1 del pressupost es mantenen els criteris de contenció d'anys anteriors
amb una aplicació encara més rigorosa, el capítol s 'incrementa en un 4'67%, la qual cosa permet incrementar la
nomina de la Comunitat dins les estrictes normes establertes
per l' Administració central a l'artic1e 20 del seu projecte.
Pero, en definitiva, hem de dir que la puja real de retribucions s'establira segons l'increment que negociara l' Administració central, d'acord amb la legislació de la Llei de pressuposts que sera basica per a les administracions autonomiqueso
~ar

Un esfor~ de con ten ció de despesa, un esfor~
de con ten ció de despesa corrent, per incrementar la
inversió, la incidencia en la societat, l'activitat i l'impuls,
un esfore; per reduir el pes a la burocracia en benefid
de realitzacions concretes. Aixo que no té importancia
si es fa una vegada, dóna qualque fmit quan és una
costant. Aquest treball, se Ji vulgui dir com se Ji vulgui
dir, és un intent seriós per millorar l'administració deIs
recursos. Al manco els puc dir que és més senzill, comode i popular no actuar sobre la despesa corrent i
mantenir les inversions dins unes proporcions baixes que
dur a terme aquesta política i, si no, ho demanin a la
resta d'administracions autonomiques.
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Arribat aguest punt vull exposar que en la confecció
, antprojecte deis pressuposts del 1993 s'ha experimen., d e meto d oI
' d e pressupostaclO
. , d e1
e ., Iav iIltroducclO
ogles
u
tal ~inat lIbase zero ; és a dir, hem seguit un procés d'ede¡10 ació i intentar justificar punt per punt l'existencia de la
,abO~a. Aguest exercici, que es pot considerar només com
desP part integrant del procés d'elaboració, incorpora més
na
iJ.
. i capacitat d'analisi en la presa de decisions.
oSO!
En aquest context tenc especial interes a ressaltar
e el percentatge de despesa discrecional d'uns pressuposts
q~tonomjcs és més redui't que el que en un principi es pot
~roaginar, i supos que encara molt més del que es pot veure
des d'un banc d'aquest Parlament; vull dir que del total de la
despesa, \.Ina part molt i molt important ja té destinatari
abaJ1S de comenerar a redactar el pressupost, perque no podero deixar de pagar lloguers ni compromisos inclosos en les
transferencies de competencies autonomiques, ni costs de
funcionament ordinari, ni pensions assistencials, etc. Sense
que les xifres que els donaré siguin interpretades com a
irrefutables, ja que la metodologia tampoc no ho és, es pot
assegurar que a les despeses corrents d'aquest pressupost el
grau de possibilitat de maniobra és encara molt més inferior
al del conjunto Els donaré dades: Les despeses de personal
són fixes en quasi un 98%, la legislació estatal i els copromissos amb els funcionaris són d'ambit supracomunitari, les
transferimcies corrents compromeses d'abans de fer els pressuposts representen un 81 % i, d'aquestes, més d'un 55% són
finalistes.
Dit aixo d'altre manera, abans de comenerar a escriure qualque número, abans de posar-nos davant la pantalla, ens hem trobat que practieament per triar, collir i gestionar, del que són operacions corrents, en queda un 10%.
Aixo no vol dir que aquesta resta siguin des peses discrecionals o superflues ja que, si bé no són compromeses, són
despeses que, de no tenir-les en compte, podrien crear-se
greus problemes en el funcionament (dietes per desplacraments, locomoció deis inspectors, funcionaris, estudis i treballs tecnics, del quals parlarem). Perque jo vull plantejar,
senyores i senyors, un tema important, per anar a negociar
a Madrid amb un Ministeri d 'Economia que disposa de tot
Un equipo huma, possible i més, que hem de fer Balears?
Hero de contractar cada vegada un nombre semblant de
funCjonaris que ens faci estudis per replicar i defensar cada
una de les postures, les desenes i desenes d'estudis que hem
de fer per defensar les nostres postures, o ens ve molt millor
ac.udir a una empresa especialitzada que ens faci aquesta
~~ln~ PUntualment? Jo crec que tenim un equip molt bo de
t~c~cs. pressupostaris, pero en segons quins estudis hem de
d,ISll?glr qui són els qui han de comanar . que són els nostres
tecOlCS ¡ que ban de ser diguem. els remers o els que tiren
o ~Is esc1aus o els negres, dit en el sentit que empren els es~I1 Ptors; cree que en aquest moment és mmor tenir un equip
e gent generalista que no tenh UD equip de gent molt ampli,
qUe clesprés ens evitada tenir la flexibilitat opor tuna.
D'aquesta analisi que hem fet ens hem de plantejar
rnoltes vegades que la nostra feina interna esta molt condi-
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cionada, pero no per aixo no hem d'intentar fer-la, perque el fet que el capítol II no augmenti significa dues
coses: Significa que no augmenta, que baixa, i que si
augmentas un 5%, que és una xifra raonable, una xifra
mínima que empren les altres administracions ens anirÍem a 155 milions de pessetes. La resta, governi qui
governi, no es pot tocar, excepte, és ciar, que es volgués
suprimir la neteja, el telMon, els ascensors, etc. En canvi, sí que vull dir radicalment, després de diversos anys
de mantenir la des pesa corrent, pel que fa a les inversions, existeix una part important de despesa lliure, és a
dir, hi ha despesa compromesa, no hi ha dubte, per
exemple, la (... ) d'obres públiques pero, no obstant
aixo, esta clar que és la part més important, més noble,
de gestió Iliure deIs pressuposts. Probablement aixo ha
de ser així perque és aquí on s'han de discutir les grans
línies programatiques d'aquest projecte, precisament la
prioritat de les despeses d'inversió, la destinació d'aquests 25.000 milions de pessetes.
No seria correcte, ja que darrerament és un
tema que interessa més i més als Srs. Diputats, parlar
d'ingressos. Vull destacar que la recaptació prevista pels
imposts directes i indirectes per a l'exercici 93 és inferior en 1.100 milions de pessetes a la de l'any passat. La
recaptació d'imposts directes s 'incrementa en un 4'14%,
(successions, donacions, patrimoni, imposts sobre activitats que impacten el medi ambient) i els imposts indirectes (transmissions, actes jurídies, joc i canon) baixen
un 6'96% . Puc dir, aleshores, pel que fa als tributs,
especialment els propis, que la pressió fiscal baixa amb
aquest projecte de pressupost ja que no es varien les
quotes fixes, ja que no reflectim, ni tan sois, la variació
de 1'IPC del 92 en el 93.
Torn a repetir que, en el capítol de transferencies corrents, el financrament que rebem de l'Estat augmenta i aquesta pujada, motivada per l'acord de financrament, demostra que els qui varem defensar -i ho die
en primera persona del plural- la signatura d'aquest
acord no anavem equivocats, més si es té en compte
que no sera fins a ¡'any 94 quan rebrem la totalitat de la
participació acordada en el pacte. Aixo vol dir que amb
aquesta signatura, amb aquesta transferencia, ja donen
per tancada la qüestió ~el financrament? En absolut;
convé recordar, encara que ho sigui de passada, que
mantenim la nostra defensa d'una participació en el
15% deIs ingressos de l'impost de la renda, que mantenim els recurs sobre la totalitat del sistema de financrament per recuperar la inversió d'aquests cinc primers
anys i que també mantenim que el nostre financrament
es faci, pel que a les Illes fa referencia, amb un criteri
més ponderat d'insularitat, amb una població que feia
referencia a aquella que utilitza els serveis públics i amb
la corree ció que suposa l'existencia d'una discontinuitat
territorial. Tampoc no ens oblidam que tenim damunt la
taula la defensa del fons de I'article 15 de la LOFCA.
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Del capítol VII, de transfen~ncies de capital, d'ingressos, en té també un augment interessant, el 14'55%, aixo
és a conseqüencia de la recepció del Fons Social Europeu i
de les dotacions deIs programes Envireg, 5B, Delta, Force,
Petra, Now, Horizon, etc. que, com es veu, malgrat que no
tenim accés als grans fons, per la nostra renda, quan apareix
qualque forat per ficar-nos-hi, amb feina constant aconseguim fruits, encara que siguin redults, pero que són valuosos
per a nosaltres.
De la resta de capítols queda només per dir-Ios que
hi ha uns ingressos de 5.359 milions de pessetes provinents
del deute que, com he explicat, esta per davall deIs 3.000
milions de pessetes de la que per a l'any 1993 teníem autoritzada.
Un any més, malgrat sigui per tenir la consciencia
tranquil-la en haver demanat un esfor<; per millorar la qualitat de l'analisi del pressupost, vull insistir en la importancia
de la classificació funcional del pressupost, ho faig any rere
any i esper que arribi qualque any que sigui obligatori discutir els pressuposts amb aquesta classificació funcional. Qualsevol expert sap que veure la despesa d'inversions, per exempIe, sense tenir present el conjunt del pressupost, dóna peu
a una analisi erronia; en canvi, la classificació funcional
permet atribuir a cada actuació tota la despesa generada,
sigui quin sigui el capítol economic en que es trobi. Per aixo
és indubtable que aquesta classificació és futur i estic conven<;ut que vostes volen avan<;ar-se al futur amb aquesta
mena d' analisi.
Vist així el nostre pressupost ens dóna un increment
espectacular en la fundó 3, que agrupa la major part de les
accions socials. Aquest grup ha experimentat un increment
del 38'7% respecte del 92; tant és així que I'any 93 aquest
grup ja representara el 10'35% del total del pressupost. És
clar que aixo no és casualitat, respon a un important esfor~
d'aquest Govern per actuar en la manca de finan~ament de
la despesa social. Aquesta competencia, probablement, és la
més infradotada per l'Administració central en el procés de
transferencies a la Comunitat Autonoma.
Cal recordar que la Llei d'acció social estableix en un
6% la participació d'aquesta materia dins el total del pressupost, i com ja vaig assenyalar I'any passat, no tota la despesa
d'acció social esta inclosa dins aquesta funció 3. En definitiva, és un increment d'un 38, fet sense tenir-ne en compte
tot, i són quantitats que van de cara als menys protegits, als
incapac;os per competir dios aquesta societat, als marginats,
als que no tenen mitjans per sortir-ne eodavant, de la seva
situació, i aquesta despesa, realment, és una autentica redistribució economica de les rendes de la Comunitat i esta per
damunt, practicament, del doble del que diu la Ilei.
Un altre grup de funció que experimenta un creixement important és el de la regulació económica de caraeter
general, que ha experimentat una puja del 18'14% respecte
del 92, fet motivat per l'esfor<; notable, intens, de crear un
pla d'ajudes per al comer<;, amb l'objeetiu de modernitzar

una activitat que s'ha quedat endarrerida per competir
amb les gran empreses.
De qualsevol forma, el grllp que continua tenint
la major participació percentual continua sent la producció de béns públics de canlcter ocial, que representa un
28% del total. L'esforc; del Govern de cara a crear béus
que millorin la qualitat de vida, com són obres de sanejament, provei"ment d'aigües, inversió en cultura, esports, habitatge o sanitat, s'accentua.
Un segon grup d'importancia relativa, amb un
19'13%, és la producció de béns públics de caracter
economic. Quíns són aquests béns? Són carreteres,
ports, obres públiques i en general tates les infrastructures també importants del sector primario
Per acabar amb aquesta analisi, hem de dir que
enguany mantenim una territorialització d'inversió que
fa el maxim esfor<; per reduir la quantia de la des pesa
indeterminada. Aixo vol dir que només un 12% del total
és indeterminada, un 64 correspon a Mallorca, un 12'62
a Menorca i un 10'79 a Eivissa. EIs canvis que es fan
cada any, de Menorca a Eivissa, d 'Eivissa a Menorca, i
que juguen amb Menorca, són per raons de volum d'obra; Menorca hi té més inversió que Eivissa, mentre que
enguany ha estat al contrari; vull dir que I'any passat
Eivissa va tenir més inversió a causa d'un pla d'embeHiment i enguany la hi té Menorca.
Vull demanar certa prudencia en l'analisi d'aquestes xifres perque, per exemple, la inversió a la residencia d'estudiants que es fa fonamentalment per als
estudiants de Menorca, Eivissa-Formentera i per a la
part forana, esta imputada a Mallorca; de manera que
pensin que hem estat molt estrictes a l'hora d'establir
aquests percentatges, de manera que, en tot cas, s'hauria
d'augmentar el percentatge de Menorca, Eivissa i Formentera.
Amb quins criteris hem fet les assignacions
d'inversions? Com hem escollit cada línia d'actuació?
Per que n'hem triat unes i n'hem deixat de banda unes
altres? Jo cree que és bo repetir que, en primer llOC, les
hem triat en funció de dues línies basiques: Per un
costat donar a les Illes infrastructures necessaries per
continuar funcionant a causa de la mancan~a d'inversió
estatal, i aquí ens trobam amb la feina que es fa en
carreteres, depuradores, habitatge, etc, i per una altra
banda hem procurat atracar-nos als agents economics,
perque puguin competir, perque al manco tenguin la
mateixa capacitat que d'altres per manten ir-se en primera Iínia si en són capa<;os. En aquest ordre tenim el
Pla de comer<;, el Projeete del parc d'innovació balear,
la dotació d'infrastructures per milI orar zones turístiques o la mateixa promoció de les Illes com a lloc de
vacances.
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Amb menys capacitat d'impacte -pero també ha vull
. _ al11b roenys esp ectacularitat, no arr ibant a allo que no
r
,lI . eslat capa<;os de plantejar aq uí dins, reinventar el gohel11
b la 'ImportancIa
, . fon amenta I de f er Vla.
' 1arnent, pero' aro
"eJl
"
.
•
•
d um
' t untl
1 o inviab 1e una actuaclo
, lL
lem contmuat
mtro
b' ; ie de novetats dins els projectes de lIeí destinades a dotar
~e més agilitat i eficacia la nostra administració. Jo crec que,
em cada any, una amllisi detallada es fani quan analitzem
c~ projecte de llei, pero vull fer referencia a I'article 3.3, que
e"ita duplicació en les bestretes de tresoreria, a I article 4.3,
~lIe regula les incorporacions de credit, de manera que sigui
rnés adient am b la seva naturalesa de reassignació del romnnent de tresoreria positiu, que hem millorat els expedi ents de
generació de credit, que hem intentat posar al dia la nostra
administració per fer front als fons que vé nen d 'Europa, que
hem incorporat determinades normes dirigides afer millor
o a millorar els circuits de gestió i recaptació en general, i
deis expedients sancionadors en especial i de recaptació de
les taxes de les conselleries.
També hem inclos una novetat de tipus financer, a
base de moderna jurisprudencia, que elimina la contracció de
des peses financeres que no derivin de les necessitats de tresoreria. 1 hem adaptat, com han fet altres comunitats, la legislació marc de l'activitat subvencionadora. S'instrumenta també
una actuació en Hnia amb la jurisprudencia pel que fa referencia a l'artic1e 44.5 de la Llei de finances, que creaven una
situació de punt mort quant a ( ...), i s'establí una via perque
la Conselleria d'Economia i Hisenda pugui controlar millor
les variacions de pressupostos de les empreses públiques.
En definitiva, es continua amb el procés d'organització administrativa iniciat cada any, que a poc a poc ha anat
transformant la nostra comunitat en una organització capa<;
de respondre amb agilitat i eficacia a les demandes de la
societat balear, una organització que, a vegades, ha estat model per a altres administracions. Per aquest motiu, com a
prova d'aquest model, vull afegir que apareix enguany una
important tasca, que té com a protagonista la intervenció
general de la Comunitat i esta concretada en l'artic1e 35 del
text d'aquesta llei, que regula o desenvolupa el sistema EDI,
lletres que corresponen a la denominació anglesa d 'un sistema electrónic d 'intercanvi de documents d 'ús comercial entre
la Comunitat Autónoma i els proveidors. El Govern balear
sera la primera administració pública europea -ho repetiré,
perque supós que molts dubtaran, com dubten de tot, fins i
tot deIs percentatges-, serem la primera administració pública
europea que emprara aquest sistema en les relacions amb els
praveidors. Amb aixó es pretén introduir aquesta tecnica en
les tasques habituals del teixit economic de les Illes, ates que
se la considera eina que, al final de la present decada, suporta~a la major part de les transaccions comercials mundials i,
eVldentment, europees.
La importancia que la difusjó de /' EDI té davan t la
ComUnitat Europ~ ha fet que aquesta ens financi'i en un
~ent per cent totes les despeses de divulgació d 'aquests proJect~, igualment l'Administració central , mitjane;ant la designaciO de representants de la intervenció general ¡de] Minis-
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teri de les Administracions Públiques, s'ha integrat dins
l'organ de seguiment d'aquest projecte perque ens utilitzen com a experiencia pilot.
Senyores i senyors, hem duit a aquesta cambra
un projecte de llei seriós, plantejat per temps de prudencia, amb un nivell d'endeutament baix i que fa un
esfore; per conjugar l'obligació de manten ir la inversió,
l'actuació social i economica del Govern per una banda,
i l'austeritat d'un temps de contenció de la despesa.
Presentar un pressupost que incorpora moltes novetats,
tant tecniques com funcionals per incrementar un poe
més l'eficacia per tenir més control de la despesa corrent. Malgrat els temps que corren, malgrat el que fa el
Govern central, malgrat el que fan altres autonomies,
Balears aconsegueix reduir la despesa corrent, de forma
que podem mantenir, i fins i tot pujar, la inversió i podem fer, com vaig dir l'any passat, país, i pels que no
sapiguen que vol dir per a mi IIfer país 11 , significa, entre
altres coses, fer tot allo que pugui refor~ar, enfortir i
consolidar el poder autonomic de les Balears. Gracies,
Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller.
1).- ES MENA A LA TOTALITAT DEL PROJECTE
DE LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA
CAIB PER AL 1993 RGE NÚM. 3758/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI MIXT.
EL SR. PRESIDENT:
Per fer la defensa de l'Esmena a la totalitat número 3758, presentada pel Grup Parlamentari MIXT, té
la paraula el Diputat Sr. Pascual i Amorós.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Sr. Forcades, mentre ha exposat el seu projecte de pressupost,
millor dit, el del Govern, s'ha anat apagant com un ciri,
i jo no sé si a pesar que només ha crescut en xifres
globals el 4'6%, si no vaig malament, o sigui, que ha
tengut un creixement relativament baix respecte de l'any
passat i que pareix que aixo li ha de donar una aureola
d'austeritat, una aureola de bona administració, a pesar
d'aixo ha parlat aquí d'una forma languida, d'una forma que al final quasi quasi no pareixia que pogués acabar. Aixo jo ho atribuesc una mica a la mala consciencia del Sr. Conseller, i diré per que.
Perque efectivament, enguany, els pressuposts,
en xifres globals -després les analitzarem- han pujat un
4'6, pero l'any passat van pujar un 50%, i si sumam i
dividim per dos ens dóna un 27 o un 28% -números
grossos perque ara no tenc els números exactes, els tenc
en xifres parcials. O sigui, des que hi ha majoria absolu-
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ta en aquesta comunitat auto noma hem tengut un increment
moIt important de la despesa corrent, com ara veurem.
Pero comencem pels aspectes economics, per aqueixa
petita introducció que ens ha fet o Quan va presentar els
pressuposts el Sr. Forcades va dir: "Enguany creixerem
1'1 '6% del Producte Interior Brut, l'any que ve el 2'1." No
ha passat gaire temps, s'ha presentat el llibre el mes passat
Avaluació economica de les Illes Balears, editat per Banca
Catalana i la Caixa de Balears "Sa Nostra". Creixement de
1991, segons aquell llibre, 0'47, no 1'6,0' 47. Ara tenim la
devolució, ens va bé, ja veurem que creixerem l'any que ve.
És ciar, aquí es tracta de criticar Madrid, j jo estic
amb el Sr. Forcades quan critica Mad lid, que s'equivoquen
j que rectifiquen una vegada i una altra vegada totes les previsions economiques, pero és que aquí tam bé ens passa el
mateix. Quan parla de Madrid tam bé d iu, per exemple, que
hi ha 16.000 funcion aris que són encara de l'Esta t j que n'bj
ha 2.000 de la Comunitat Autonoma o 2.100. Jo li pr egunt:
Per que signa el Pacte Autonómic? , per que el signa? , per
que aquí, des del Govern es posa sordina a una plataforma
que es va constituir l'any passat, la Plataforma Cívica, per
reivindicar? , per que es posa sordina a la reivindicació i
després es capitula?, per que?
Diu que depenem de la inversió de Madrid, que el
finan<;ament suplementari no hi arriba, i llavors -avui no ho
ha dit pero moltes al tres vegades ho ha dit- cada any se' n
van 100.000 milioos de pessetes, que no hi tornen. Per que
ha signat l'acord de finan<;ament? Aquest acord de finan~a
ment, ja sabem que és millor que I'anterior pero en quants
de doblers cada any? Cinc, sis mil milioos cada any? E n
comptes de 100, en seran 95, 93 o 92. Hem de signar aixó,
per tant, el Sr. Conseller, a pesar de la seva bona voluntat ell
sap que l'únic que refor<;a és el centralisme, i jo des d'aquí
deduesc, com que ell no és centralista, una de les causes de
la seva mala consciencia.
Ara entrem en els pressuposts. Diu, ha dit, el Sr.
Conseller, que les inversions han pujat en tant per cent,
perdó, les operacions de capital, han pujat exactament, del
52'83 de l'any passat -no les estic comparant en dos anys araal 52'92; o sigui, un 0'09. El que no diu el Sr. Conseller és
el que ha augmentat la despesa corrent, que ha passat del
44'16 al 45'68, o sigui, ha augmentat, en tant per cent de
pressupost, 1'1 '52. Si les inversions han augmentat el 0'09
-nou centesimes- la despesa corrent ha augmentat un punt
i mig, aixó no ho diu perque el capítol u continua creixent,
i continua creixent el capítol u, que en conjunt és del 4'67%, pero si agafam els alts carrecs i agafam els assessors nomenats a dit no creixen el 4'67%, els sous, creixen el 8'33.
Aquest 8'33, i respecte de l'any 1991, per fer la mitjana, els
aIts carrecs han crescut un 11 '27 i els assessors el 48%, gairebé la meitat més deIs assessors que hi havia abans de la
majoria absoluta. En mitjana han crescut quasi el 40% en els
dos anys, o sigui, quasi el 20% alts carrecs i assessors.

Per tant, si volem parlar d'austeritat, el pri ll1er
que hem de fer, a part de congelar-nos els sous, estic
parlant deIs alts carrecs, deis parlamen taris, de tOts el
qui no són funcionaris en aq uests moments, hem de
llevar, i jo tenc una proposta aqu í que ja sé que al Sr
Cañellas no li agradara perque eH diu que el Govern
fa eH, i hi té tota la raó, el que passa és que aquest
Govern podria funcionar amb menys alts car recs i podria funcionar amb moltíssims menys assessors. El
propi conseller no en tenia cap, d'assessor, abans de
comen<;ar la legislatura, quan no hi havia majoría absoluta, ara en té dos, i hem passat de 25 a 31 assesSors.
Tenim un conseHer sense cartera que no sabem que fa,
tenim una Direcció General de Promoció Turística i
tenim un Institut Balear de Promoció Turística que fan
el mateix, fa el mateix 1'Institut i fa el mate ix la Direcció
General. Fa el mateix o molt semblant una Direcció
General de Medi Ambient de la ConseHeria d'Obres
Públiques i una Direcció General de Medi Ambient o
d'Estructures, ara no record com es diu, de la Con selleria d' Agricultura, etc.
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NosaItres aquí farem esmenes per reduir en 156
milions de pessetes les sumes d'alts carrecs i consellers,
aixo vol dir un 26% de la des pesa sobre aquest concepte.
Proposarem reduir de 50 a 41 els alts carrecs i de 31 a
12, o sigui, llevar-ne 19. Per tant, en capítol de personal
continuam gastant més del que hauríem de gastar, més
que els funcionaris; dijous que ve hi ha una vaga, i per
que hi ha aquesta vaga? Entre al tres coses als alts carrecs i als assessors se'ls puja més que als funcionaris en
una epoca de crisi. Per tant, jo crec que té mala consciencia el Sr. Conseller.
Pero si hem fet una esmena a la totalitat no és
per una qüestió del capítol de despeses, que poden ser
objecte d 'esmenes parcials. Si només hagués estat aqueix
el problema deis pressuposts no haurÍem fet cap esmena
a la totalitat peró, és cIar, tenim uns ingressos, que són
48.000 mitions de pessetes, i aquests ingressos pressuposen una pressió fiscal i el Sr. Conseller va dir no fa molt
de temps que es baixava la pressió fiscal , per que? Perque el Canon de sanejament per exemple, d'una previsió de recaptació de 5.500 i busques de milions de pessetes baixaven a 4.000, peró no baixa els tipus, millor dit,
al comer~ sí, excepte en el cas del comer<;. O sigui, que
el que e.s baixa és molt poca cosa; i baixa a 4.000, peró
per que baixa a 4.000? Perque la previsió que varen fer
I'any passat era una previsió que no era correcta, o no
han sabut cobrar o a la mlllor enguany es curen en salut
i en comptes de cobrar-ne quatre, no sé, a la millor
pensen que no cobraran els 3.000 milions de l'impost
mal anomenat ecológic, no ho sé. En qualsevol cas la
pressió fiscal del 93 sera mot pareguda a la pressió fiscal
del 92, perque els tipus deIs imposts o sigui els qui
paguen, aquests hauran de pagar el mateix un any que
l'altre. Tal volta no paguin tots, pero el problema del
conseller és que han d e pagar tots, i els qui paguen
-repetesc- tendran la mateixa pressió fiscal.

--
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Respecte del Canon de sanejament, aqui hi ha el
. al mo tiu de fer aquesta esmena a la tota litat, més
prioC~Ples taxes. E l canon de sanejament, jo he d it drverses
tllrob;es que és el més ca r d'Espanya i contin ua sent el més
I/egild'Espanya, perque a una fam ilia que consumeix 12
cM 'es cúbics roensuals li surt el canon a quasi 51 pessetes
rnelletre cúbic, i si el comparam am b Catalunya el Canon de
el r\\Itlent de Catalunya bé, per Nadal passat, a la millor hi
slIoeJ
..
hag ut una petlta
pUJa que d esconec en aquests moments,
h~'500/0 per a un usuari a Barcelo na que consumeix 35 me~.es eúbics en el trimestre, o sigu i, el mateb<, el 12 cada mes.
Pero després hi ha el Canon d'infrastructura hidraufea i em dira: El canon de sanejament també serveix per
f~r infrastructura hidd.u1ica. Sí, senyor, i aixo és un engany
a la gent perque la gent es peusa que és per fer depuradores
¡ a la millor faraa potabilitzadores. Ja vaig criticar aquí q uau
es va dur la Ueí que el Canon de sanejament només havia de
ser per a sanejament, si valen fer potabilitzadores facin el
Canon d'infrastructura hidraulica, igual com tenen a Catalunya. Pero el Canon d'infrastructures hidrauliques que
tenen a Catalunya val 16'50, total, sumat, 46 pessetes; nosaltres, només sanejament, 51. 1 a Valencia, a la Comunitat
valenciana, hi ha una llei d'enguany que crea el Canon de
sanejament, i com estam respecte de la Comunitat valenciana? Hi estarn moltíssim per damunt. A una família -aquí
no he fet els números per metre cúbic, pero els los donaré
comparativament d'una altra manera- el metre cúbic li surt
de quota fixa, aquí a les Illes Balears a 3.840 pessetes; a la
Comunitat valenciana, ciutats de més de 100.000 habitants,
municipis de més de 100.000 habitants, que són els més cars,
a 2.200, hi ha un 50% menys. 1 si anam als municipis de
menys de 500 habitants, O, els el regalen. Municipis de 500
a 3.000, 1.200, una tercera part, etc.
Respecte de la quota del metre cúbic van 10, 12, 16,
20, i nosaltres estam a 25. Per tant, no hi ha color i continua
sent el canon de sanejament més car d 'Espanya.
A posta nosaltres consideram que aquest canon de
sanejament s'ha d'abaratir, s'han de davallar els tipus, com
també consideram que l'augment de taxes de l'artic1e 20 del
text articulat del projecte de pressuposts també és excessiu.
La Llei de taxes del 1986 per a les cedules d'habitabilitat
donava per habitatge 500 pessetes de cost per sol'licitud, se'n
P~s~a a 2.000, quatre vegades. Es dira és que el servei val
alxO, bé, a la millor, no ho sé, ho ha de demostrar, de moment s'ha de demostrar que el servei val aixo, pero quatre
vegades pujam. Per apartament, passam de 500 a 4.000, vuit
vegades, ho facin cada any, pero des de l'any 1986 a l'any
1992, en aquests sis anys, no ha augmentat vuit vegades, ni
quatre vegades, ni dues, el cost de La vida, Sr. CODseUer.
Allotjaments turístics per apartaments, passam de 1.200 a
4. ~oO) tres vegades i mitja. Finalment, hotels, de 300 a 1000,
l11es de tres vegades.
Aquests pressuposts s ' han de tornar i s' hi han de dur
a~? Una xifra total més petita, no de 48.000 mílions. A tot
alXo, suposant que els 3.000 milioos de pessetes que es pres-
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suposen respecte del mal anomenat impost ecologic es
cobrin, jo vull suposar que es cobraran, suposant aixo se
l'ha de davallar. 1 d'on s'ha de retallar, de les inversions?
Jo pens que no, jo pens que, de la despesa corrent, es
pot retallar, i aixo ho demostrarem amb les esmenes, i
aquest retall que he dit per alts carrecs i assessors són
150 milions de pessetes, jo pens que es poden retallar
també altres conceptes, també hi ha inversíons immaterials poc cIares; jo pens que aquí sí que es pot fer un
pressupost auster que, a pesar que només puja el 4%
respecte de l'any passat, aguest pressupost no és auster
sinó tot el contrario
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Té la paraula el Conseller
Sr. Forcades.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Alexandre Forcades i Juan):
Gracies, Sr. President. Sr. Pascual, a la millar
la meya Ianguidesa és a causa d'un constipat molt fort
i molt de Frenadol, pero, per dins, la meya consciencia,
tota.
Sr. Pascual, sigui n els que siguin aquests números d'aritmetica, si voste llegeix els articIes que cada any
eIs tractadistes més importants fan quan surten els pressuposts voste veura que, per moltes sumes, restes i proporcions que voste faci, una comunitat que té uns pressupostos que creixen per davall el PIB i que creixen per
davall la inflació, ha de dir coses molt importants -que
no ha dit cap ni una- perque es pugui atemptar a l'estructura deis pressuposts. Li dic en aquest moment que
si voste estima el nostre país miri el regne d'Espanya i
miri quíns pressuposts treuen com els nostres, i pot
veure en Pujol com diu: No aniré més en jet, ara, aniré
a hotels de quatre estrelles; pero augmenta en 2.000 el
nombre de funcionaris i augmenta les despeses de conferencia; de pressupostos com aquests no en trobara cap.
A mi em sap molt de greu, Sr. Pascual, que
voste es presti -voste que és enginyer- a parlar de memoria. S'adoni que podem discutir si els alts carrecs
s'han de congelar o no s'han de congelar, la meya opinió és que no perque pens que hem seguit una línia en
la qual els alts carrecs han augmentat com augmenta la
resta de personal i es manté una estructura i una proporció entre els cap s de serveís i els directors generals,
pero a mi em pareix absurd que voste es presti a demagogia, que augmenten en un 8%. Voste ha de fer les
xifres homologables, ha de comprovar els alts carrecs
que hi havia l'any 1992 i els ( ... ), i voste pot criticar i
pot dir que s'augmenta un alt carrec, pero voste no pot
dir davant la gent que els sous deIs alts carrecs augmenten un 8%, d'una manera reiterada,quan a l'alt carrec se
li augment:i el mateix que s'augmenta a la resta de personal. Si el Govern central congela l'augment, hi queda-
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ni congelat, si augmenta 1'1 % sera 1'1 % ; si és 1'1 %, amb la
revisió en sera. el 3% .
1 el mateix passa amb els assessors. El Govern baixa
en dos el nombre d'assessors. On augmenten els assessors és
en el Parlament, i em pareix molt bé. De manera que em
pareix absurd que un pressupost fet amb rigor, un pressupost
on les des peses de personal pugen per davall el PIE, voste les
vulgui desmuntar d'aquesta manera.
Voste, Sr. Pascual, si em compara amb Madrid em
compari bé, i estudiL En Solchaga, per exemple, ha fet el
següent: Quan va presentar els pressuposts del 91 va dir que
l'increment del 92 seria el 3'3% al regne d'Espanya; quan va
presentar el programa de convergencia va dir que seria 3% ;
quan va presentar els pressuposts del 93 va dir que seria
1'1'5%. Bé, ara el Banc d'Espanya ja ha callat perque el
Banc d'Espanya diu 1'1 %, etc. Aquest conseller, el novembre
del 91, quan va presentar el pressupostos va dir que l'any
1992 creixeríem el 0'5%, perque en aquell moment les
meves dades eren del 0'5%. Quan varem fer l'informe economie varem dir 1'1 %. El desembre del 91 vaig dir 1'1 '2%,
vaig dir 1'1 '6% qua n l'informe economie, perque les dad es
del nostre model ens donaven a 30 de juny 1'1 '6%. En aquest
moment em diuen 1'1 '4%, ho die i ho justific, i pot venir la
gent, vénen els periodistes, es posen davant la maquina i
veuen com surten els números.
Voste ha de pensar que en aquest moment a les Illes
hi ha tres tipus · de persones que fan previsions: qui les fa
amb el nas, jo li die en "pifometro", del qual no en parlo; els
que les fan amb models estaties i utilitzen, per exemple, la
relació de les taules input-output, i els que les fan amb modeIs "univerians", que són la universitat i la conselleria, que
es comuniquen i es discuteixen. De manera que no es pot
passar per damunt d'unes previsions i dir: Voste, com en
Solchaga, canvia. Canviam quan canvien les dades.
Peró endemés Il vull dir una cosa impo¡-tant, jo cree
que és fer demagógia dir que demanam, per exe mple, la
reforma de ¡'Estatut uns sí j els altres no. Jo crec que qualsevol persona d 'aquesta cambra vol la reforma de j'Estatut
i ho expressara en funció de la llibertat que li doni el grup,
voste no té problema voste és voste mateix i voste pot dir
en cada moment el que vulgui; aquí hi ha uns senyors determinats que ho diran en veu baixa, en veu alta o com sigui.
Com també el Pacte Autonómic. Jo cree que és
demagógic no acceptar el Pacte Autonomic. Si volem que
progressi la nostra autononua i si hi ha un partít majoritari
que té aturades les transferencies, la fo rma més inteHigent,
utilitzant en Jo bs, en Maó o qui sigui, és anar passa a passa,
i si qui comanda et diu si vols aixó i aixó has de procurar
treure'n la maxima rendibilitat, d'aixo.
Jo afirm en aquest moment que és ser més progressista i nacionalista defensar el Pacte Autonomie que no venir
aquí amb un sentit irresponsable i demanar la reforma de
l'Estatut i dir que ( ... ) centralisme, em pareix una postura

com pletament que endarrereix la nostra autonomia
Voste irnagini que passaria I'any 1993, no sé si signal j~
l'Estatut d'Autonom ia, que ens poden enganyar, ens
p oden convocar eleeeioDS generals el mes de febrer i
anal'-se'n tot en orris; peró no es poden tenir aq uestes
posicio ns absurdes. Jo no enten c co m refor<; el cen tralis~
me i la despesa corrent augmen ta, lógica ment, pergue
a ugmen ten els interessos i supós que voste en cap moment no va defensar que no es fess in les p uges o 110 va
defensar que no es fes el Pla d'embelliment, o també
hero d'esperaT en pla carca i conservador que vengu in
les coses de Madrid per Uavors fer les coses.
1 la pressió fiscal? Voste, si fos progressista i
nacionalista hauria defensat el canon i hauria defensat
l'Impost sobre Activitats, perque era progressista l'any
passat aconseguir que el perímetre de finan~ament
d'aquesta autonomia cresqués, Si no haguéssim aprovat
el canon, si no haguéssim aprovat l'Impost sobre Activitats, en aquell moment ens hauríem quedat endarrerits,
amb reforma o sense reforma, tota la vida, i voste no ho
ha entes ni ho entendra mai, tata la vida, aquesta autonomia hauria quedat retardada, amb un 20 o un 30%
menys de recursos.
Jo li diria una cosa amb estimació, Sr. Pascual,
l'hi diré al final. Cree que és ser progressista saber que
és la pressió fiscal i la primera aproximació a la pressió
fiscal és la divisió de la recaptació amb el PID i la pressió fiscal baixa, i baixa, digui el diguj vos te, coro baixa
la despesa corrent, com voste no trobara més que Aragó cap pressuposts com els nostres.
Les cedules d'habitabilitat, les demani als consells insulars, perque han estat els consells insulars els
que han demanat aquesta actualització, jo no tenc ni
idea de si esta justificada o no.
Jo acabaria, Sr. Pascual, li die amb tota estimació, m'ha de perdonar pero li die amb el cor. Voste diu
que tomi els pressuposts, jo die que el tomin a voste.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Forcades. Té la paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo estie satisfet, molt satisfet de la importancia que dec tenir en
aquesta cambra, perque que m'hagin de tornar vol dir
que molest molt aquesta majoria, i només soc un, coro
és que em tira aquesta galanteria, Sr. Forcades?, com és
aixo, eh? Perque voste té mala consciencia í li agradaría
estar en el meu Uoc i no aquí on és, és el mascaró de
proa del centralisme, voste, perque voste fa creure a la
gent que el Partít Popular ens dóna una autonomia com
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e tenen a Catalunya i sap que és mentida aixo, sap que
.
, rnenuda.

la qU
eS

Una altra cosa que diu, o sigui, és irresponsable
cJernanar la reforma de I'Estatut d ' Auton~mia? És irres ponsale demanar que tenguem una autonomJa com la que tenen
b catalunya i al PaSs Basc? Aixo em diu voste, voste que
a 'esurn eix de nacionalista? Pero bé, Sr. Forcades, per mi ha
P: rdut tolS els arguments. Voste baur ia pogut d ir tot el ma~ei" que m'ha dit fins ara sense caure en aqueixes coses,
erque quan voste cau en aixo només demostra una cosa,
~ue ano altre té poc fona men t. Jo estudiaré si fa falta, és
ciar que estudiaré, i moH, el que passa és que no el tendré
a vos te de professor, en cercaré un altre, de professor, a la
millar ens convé estudiar a tots dos plegats.
Jo no he dit que el tant per cent de puja d 'un alt
carree sigui superior al del funcionari, jo he dit que la partida d'alts carrecs i la partida d'assessors puja més que la
partida, en tant per cent, general del capítol u; aixo és el
que he dit, a la millor m'he expressat malament, he de recont~ixer que a vegades m'exprés molt malament.
Respecte del nombre d'assessors i alts carrecs; efectivament, vostes enguany han davallat dos assessors pero
l'any passat en pujaren vuit. Quan diu deIs academics aguests
i deIs tractadistes, que diu que enguany vostes presenten un
pressupost com el d' Aragó, deIs més baixos, ja he llegit l'ABe, que ho duu tot, duu una relació, ja ho sé, aixo. Jo no
ten e la informació que té voste pero és suficient en aquest
cas. L'any passat, que Ji digueren els traetadistes, quan va
venir aquí i va pujar el 39% de la despesa corrent?, que
digueren els tractadistes l'any passat?, és que només hem de
mirar enguany? És cIar, teoria: El primer any després de les
eleceions aquí farem la gran crescuda i després quedare m
eom uns cavallers, no senyor, cada any recordarem el pressupost de 1991 com el pressupost base de comparació, perque
les eleccions varen ser en 1991 i durant aquests quatre anys
em sentid. voste, si és que no m 'hi han tret; com ha dit
aixo? Si no m'han tornat, si no m'han tornat em sentira
comparar el pressupost en base a 1991, perque si hi ha hagut
una política ha estat aquesta majoria absoluta la que ha
canviada, ha canviat el pressupost, o sigui, és responsable del
d'enguany i del de l'any passat, i els tractadistes m 'agradarien
que comparassin els dos anys conjuntament a veure que li
dirien.
Respecte de Madrid, bé, jo estic d'acord amb tot el
que em diu. Esta cIar que en l'economia espanyola s'han
equivocat, i a Europa també que s'han equivocat, i aquí
també que s' ban equivocat; pero el Sr. Solchaga anava davallant: 3'3, 1'5, abcí com voste diu , i voste va pujant: del 0'5
a ¡'1, 1'1 '6, i resulta que després és el 0'5. Bé un moment,
el 0'5 és un estudi que a la milIor, jo li don raons en el sentit
qu~ ha pot ser, aquesta és una aproximació que no té per
que ser la veritat, pero de moment un estudi que tenim diu
el 0'5.
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Per acabar, diu que jo, no sé la paraula que ha
emprat, respecte del canon i de l'IAE, perdó, a l'impost
ecologic; que si no els haguessin posat jo ( ... ) en tot, jo
no li he demanat que en llevi cap deIs dos, no l'hi he
demanat, li he dit que els disminueixi, sobretot el canon,
que el disminueixi perque aquí, Ji tom a repetir, i no
m'ha contestat, si no m'ha contestat vol dir que tenc
raó, el canon de sanejament de les Illes Balears és el
més car d'Espanya, l'hi he dit nou o deu vegades des
d'aquesta tribuna.
Respecte de les cedules d 'habitabilitat els que
presenten aquí els pressuposts no són els consells insulars, és voste; és voste qui diu que la pressió, en aquest
cas, tributaria, augmenta a causa del gran increment de
les eedules d'habitabilitat. Per tant, és a voste a gui ho
hem de dir, és voste qui els ha presentats i a qui hem de
demanar que ha davalli, aixo.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Té la paraula el Conseller
Sr. Forcades per tancar la qüestió incidental.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Alexandre Forcades i Juan):
Sr. Pascual, jo també a la millor també m'he
expressat malament, jo deia que no és que sigui irresponsable demanar la reforma de l'Estatut, és que quan
un la demana i els altres demanen el Pacte Autonomic,
crec que és irresponsable que aguest senyor es faci el
nacionalista o demani la reforma de l'Estatut quan la
reforma de l'Estatut la demanam tots, pero a cada moment hem de demanar el que toca per avan~ar.
El canon, efectivament, l'he oblidat; per favor,
vagi a Valencia i s'estudii el canon; el canon de Palma,
hi podem anar, l'hi puc acompanyar a veure en BerIanga, ( ... ), no té res a veure amb el canon de Valencia, és
una altra cosa i no són comparables; per tant, no és cert
que sigui el més car d'Espanya. Li deman que miri la
sentencia del tribunaL, que surten alla i que diuen que
no es pot cobrar el canon sense fer res, de manera que
el canon més alt d 'Espanya és el catala, perque el cobren i no fan res. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Forcades. Altres grups que valen
intervenir en torn a favor o en contra? No hi ha intervencions. FixacÍó de posicions? Té la paraula, pel Grup
PP-UM, el Sr. Huguet.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. A mi m'agradaria comen~ar per fixar la posició del nostre grup
entorn a aquesta esmena a la totalitat, perque crec que
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la fixació de posicions en aquest moment és en relació amb
l'esmena a la totalitat i no amb la presentació deis pressuposts, perque de la presentació deIs pressuposts s'ha derivat
després un debat que ara continuara amb la presentació de
les esmenes a la totalitat.
Si el Sr. Pascual m'ho permet comen~aria dient que
Déu ens alliberi de ciris apagats com el Sr. Forcades, perque
s'ha ences de veres; per tant, una de les complicacions que
té el portaveu del grup parlamentari que dóna suport al
Govern és haver de rallar després que hagi rallat el Govern
i, per tant, molts deIs arguments que hauria pogut emprar ja
s'han dit aquí avui.
No obstant ac;ó sí que m 'ha de creure que aquesta
esmena a la totalitat que vostes presenten és una esmena
com menys atípica, en el sentit que voste mateix, quan ha
explicat la seva esmena, ha emprat -jo calcul- un 20% del
temps en que ha estat en disposició de la paraula a causa,
supós jo, que el contingut d'aquesta no tenia prou consistencia, i la consistencia no esta només en la redacció sinó
després en el que són els arguments. Perque voste fonamenta la seva esmena a la totalitat en una motivació: que hi
ha una excessiva pressió fiscal, i el que proposa és que hi
hagi una disminució deIs diferents tipus d'imposts propis de
la Comunitat, peró aquí crec que val la pena recordar -i ja
ho ha recordat el nostre conseller- que aquesta comunitat té
quatre imposts propis.
Un, al qual ha fet referencia, en el qual també voste
ha fonamentat la seva discussió, el canon de sanejament;
canon que té una finalitat concreta i que, a més arnés, tota
la seva recaptació és finalista, amb un gran apartat, que és
l'apartat de política hidraulica, és a dir que va a la Junta
d'Aigües de les Illes Balears i, per tant, contempla, no únicament i exclusivament el propi sanejament no generic d'aquest canon, sinó tot el que pugui ser el cicle complet de l'ús
i reutilització després de l'aigua. Entrar a discutir sobre
aquest tema, crec que ja se n'ha rallat prou entre voste i el
conseller.
L'altre és l'impost sobre instal-lacions que incideixen
en el medi ambient; impost aquest que, finalment, una volta
recorregut i una volta hi havia hagut un cert atracament
entre la Conselleria d'Economia i Hisenda i el secretari d'Estat quant a fer una serie de modificacions perque fos aplicable, resulta que ve la sentencia i és favorable a la nostra
comunitat, i aquesta sí que va dirigida, crec jo, i amb a~ó
voste estara d'acord, precisament a gravar aquelles activitats
que afecten d'una manera directa el nostre medi ambient, no
el contribuent directament, sinó l'empresa en concret, en
aquest caso
Després hi ha l'impost d'atribució sobre jocs: sort,
( ... ), atzar. La resta són tributs cedits per l'Administració
central i que en té la gestió la Comunitat Autónoma. Si hi
ha hagut un increment d'ingressos en aquest concepte s'ha
d'entendre i al menys s'ha d'admetre que correspon únicament i exclusivament a la bona gestió feta pel Govern de la

Comunitat Autónoma, la gestió d'aquests imposts cedits
ha donat que hi hagués un fort increment en els ingressos a la nostra comunitat.
Jo pens que la seva esmena a la totalitat manca
-respecto la seva opinió- d'una certa rigorositat que
avali per si mateixa la possibilitat de retornar els pressuposts al Govern de la Comunitat Autónoma. Pel que fa
als imposts directes del capítol u, deIs ingressos, les
xifres són ben clares, hi ha un lleuger increment únicament i exclusivament entre 100 i 200 milions de pessetes
en total. Quant al capítol dos, d 'ingressos, es mantenen
practicament els mateixos conceptes relatius a imposts
de transmissions; hi ha una petita variació de 10 milions
de pessetes, poquíssim. En l'impost d'actes jurídics
documentats és aquesta la variació en relació amb el 92.
1 a~ó diríem que és pura matematica. És clar, els qui
han fet ciencies, i voste ha fet ciencies, peró els qui
t<imbé han fet ciencies no al seu nivell inte¡'¡ectual, tal
vegada un nivell més baix, com pugui haver-les fetes
aquest que li parla, sabem que amb els números podem
jugar molt facilment i podem fer sumes, restes i percentatges.
La veritat és que ha estat xocant sentir que
l'increment del pressupost del 93 és d'un 25% o d'un
24% perque voste suma el 91, 92 i 93 i després fa una
divisió per dos, jo li diria que a~ó no és seriós; hi ha
una relació de pressuposts, que l'increment en els pressuposts ve precisament per aquest increment de nous
ingressos en l'aplicació d'aquests nous impostos. La
realitat és que hi ha una reducció en el tema d'ingressos
per aquest concepte d'imposts directes, conjuntament
amb el canon, de 1.439 milions de pessetes.
Per tant, jo diria que en aquest cas el projecte
que es presenta contempla una reducció efectiva de la
pressió fiscal, tant a nivell global com a nivell només de
tributs propis; i aquest és el motiu pel qual el nostre
grup creu que la seva esmena no esta fonamentada per
ser presentada com una esmena a la totalitat que desvirtUl totalment tota la política dissenyada en els pressuposts de la Comunitat Autónoma.
Per altra banda, jo crec que no es poden emprar
segons quin tipus d'acusacions o de valoracions. Si voste
s'ha llegit la llei de pressuposts, que crec que se l'haura
llegida, al menys així ho esper, sap perfectament que
l'increment deIs alts carrecs amb percepció económica
sera exactament el mate ix que 1'increment que tengui el
personal adscrit a la Comunitat Autónoma. Per tant, no
pot jugar d'aquesta manera amb aquestes xifres.
Referent -supós que el president em cridara
l'atenció perque no és motiu d'aquest debat encara que
a voste se li ha permes- al Pacte Autonómic, cree que
no importa insistir-hi més, Sr. Pascual. La cambra, en el
debat de la Comunitat Autónoma, va prendre una resolució í hí va haver una votació referent al tema de la
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. forma de J'Estatut, peró en I'explicació quedava ben ciar

l~e en un momeot determinat s'havia d'elegir entre alguna

'losa o res i que hauría estat una irresponsabilitat que per
~antenir el que tots continuam defensant com a necessari, la
'efonna del nostre Estatut, per mantenir a<;ó i no adherirlOS al Pacte Autonomic no hauríem tingut res o ens n'hau11
,
,
ríem pogut quedar a fora; es allo de o entres en aquestes
coordenades, on volem marcar un pro~és de desenvolupament autonómic o et quedes a fora. Es a partir d'aquest
moment, d aquesta signatura de) Pacte, quan cree que sera
LUla gran responsabilitat d'aguest Parlament fer el seguiment
del rnateix pacte i en que queda. En que queda aquest pacte,
per a la nostra autonomia? A aquest seguiment, tots ens hi
apuntarem afer feina jUl1ts. Moltes gracies.
(L 'Hble. Sra. Vicepresidenta primera substitueix el
Molt Hble. Sr. President en la direcció del debat).
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Huguet. Passam a la defensa de
l'esmena a la totalitat presentada pel Grup ... Per que em
demana la paraula, Sr. Pascual?
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Per una qüestió d'ordre, Sra. Presidenta. Jo pens que
el Sr. Huguet no s'ha limitat a fixar la posició sinó que ha
entrat en un debato
EL SR. PRESIDENT:
Yo entiendo, Sr. Pascual, que el Sr. Huguet ha hecho
uso de la palabra en el turno de fijación de posiciones, no
con anterioridad, por lo tanto no hay réplica.
2).- ESMENA A LA TOTALITAT DEL PROJECTE DE
LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA CAIB PER
AL 1993 RGE NÚM. 3757/92, PRESENTADA PEL GRUP
PARLAMENTARI PSM i EEM.

EL SR. PRESIDENT:
Passam a la defensa de l'Esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM número 3757/92. Té
la paraula el Sr. Sampol.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. Un
Conegut columnista d'un diari local escriu des de fa anys
"eroniques
'
del país inexistent ll , avui nosaltres el voldríem
~rnUlar afirmant taxativament: els pressuposts generals per a
a .Comunitat Autónoma de les Illes Balears per al 1993 no
e~lstei)(en. Reconeixem que una afirmació tan rotunda necesSita una demostració científica, tasca difícil i complexa ja
~~e .demostrar que no existeix el que no existeix és més
Ifícll que demostrar que el que existeix existeix; idó bé,

b
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estiguin atents i veuran que els catorze toms titulats
11
11 Projecte de pressuposts generals, 1993
no existeixen.
D'entrada els voldríem pregar que no es deixassin dur per les aparences ni intimidar per la voluminositat deIs aparents catorze toms i intentassin seguir el
nostre fil argumental. Qualcú podra dir que sí, que els
nostres pressuposts són petits, pero ho són, tot i la insignifican~a deIs nostres 48.000 mílions front, per exemple,
deIs 250.000 mílions de pessetes que el Govern espanyol
vol gastar a l'aeroport de Madrid els propers anys; és
clar que no podem comparar els dos aeroports, no és el
mate ix anar a l'avantsala, al holl del cel, que a un simple
aeroport periferic, provincia, encara que aquest tengui
més viatgers que el primer.
Pero així i tot, 48.000 mílions són molts de
mílions, no tants ja si comen~am per llevar-ne prop de
10.000 per dedicar a les empreses públiques, aleshores,
aquests 10.000 mílions ja no existeixen. Els gerents d'aquestes empreses, persones d'absoluta confian~a del
conseller de torn i de la coalició governant, contracten
a dit el personal que creuen convenient, adjudiquen les
obres per vía directa i gasten fins que n'hi ha. Per al
Parlament de les Illes Balears aquests 10.000 milions han
deixat d'existir, i un pensa si és per aixó que a nivell
d'Estat el Partit Popular esta tan en contra de les empreses públiques i a favor de les privatitzacions. Aleshores un es demana: 1 la coherencia ideológica? 1 el neoliberalisme conservador del nostre Govern? Com és possible que un govern com el nostre, admirador de la Sra.
Tatcher i del Sr. Reagan, destini més d 'un 20% del seu
pressupost a finan~ar empreses públiques?
Pero no ens desviem i concentrem-nos en els
38.000 milions que, aparentment, encara són als pressuposts, sois aparentment perque la tradició ens diu que
un 20%, altres anys un 30%, del pressupost sofreix
modificacions de credit i es desvia del fi inicial al qual
aquest Parlament I'havia destinat; uns 12.000 mílions,
per tant, en successives modificacions de credit, de les
quaIs la ponencia que estudia la informació que marca
l'article 103 de la Llei de finances no aconsegueix seguirne la pista.
A la vegada, ja és habitual que el Govern no
executi una part important deIs seus pressuposts; els
romanents resultant s'incorporen a l'exercici següent
sen se atendre la naturalesa económica de la despesa
efectuada. Segons el grau d'execució pressupostaria que
coneixem a 30 d'octubre podem aventurar que prop
d'uns 15.000 milions podria ser que no s'executassin i es
desconeix la seva c1assificació dins el compte d'administració.
Vet ací, doncs, la inexistencia deIs pressuposts,
d'aquells 48.000 milions soIs en queden uns deu mil, els
necessaris per pagar els membres del Govern, els 34
directors generals, 31 assessors, 346 caps de servei, sec-
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negociat i la resta de funcionaris. És aquest, per tant,
UD ritual anual inútil, una representació teatra l on Govern i oposició represeotam any rere
any els mateixos papers, quasi amb els mateixos di<ilegs i
situacious. Complirem peJ· tant, el nostre paper en analitz.ar
aquests pressuposts inexistents i farem veure que creim en la
seva utilitat. Com a bons actors ens abstreurem de la realitat
i ens concentrarem en el nostre personatge.
ció

O

un debat purament retoric

EIs pressuposts són la plasmació en xifres de la política del Govern, aquests s'haurien de confeccionar no sois
contemplant la necessitat d'oferir uns serveis als ciutadans
sinó en funció de la reaJitat política, social i económica del
país. Seguint el fil conductor del nostre discurs amb motiu
del debat de política general, les prioritats pressupostaries
serien: Mesures de xoc per a rellan!tament deis sectors economics en situació més delicada reclU"SOS per prevenir els
efectes de la perdua d'ocupació i J'augment de la marginació
social i política de redre!tament nacional que fomenti I'ús de
la nostra !lengua i la integració deIs immigrants. No tornarem a analitzar la situació económica deis distints sectors
peró sí que esbossarem les actuacions que nosaltres emprendríem.
Un any més Indústria té els pressuposts més esquifits; si deIs pressuposts totals de la Conselleria llevam el Pla
de comen; i la partida de residus solids quasi només queda
per pagar el personal. Les prioritats haurien de ser la innovació tecnologica, el foment de la competitivitat i la protecció
del me di ambient industrial. Pensem que a partir de l'any 93
el principi de "qui contamina, paga" s'ha substituit pel de
"qui contamina, tanca", i a títol U·lustratíu es calcula que a
nivell d'Estat les indústries hauran de gastar un bilió i mig
de pessetes per adequar-se a la normativa medioambiental
europea; pensem que pot passar a les nostres indústries de
bijuteria, cal~at, teu)eres, etc. A la vegada, el Govern duu
una tímida política de foment del sol industrial i de captació de noves empreses basades en el sector productiu i no
especulatiu.
Amb la política firal hem de ser crítics. En el 92 es
destinaven 500 milions al nou recinte firal, projecte que
pareix abandonat, en el 93 es destinen 140 milions a fires
inútils. En can vi, bem de valorar positivament la transformació d'IFEBAL en empresa púbJica.
Lamentam estar en desacord amb les prioritats del
Pla de comen;. Consideram excessiva la despesa en estudis,
més de 300 milions; en formació, hi ha una inflació de cursos; i propaganda, més de 100 milions destinats a propaganda. Creim que no s'entra en el fons del problema. La competitivitat del sector davant les gran superfícies i la nul·la estructura de compres en comú i abaratiment de costos.
En Agricultura la velocitat de can vis en el sector
agrícola és tal que qua n entra en vigor la reforma de la P AC
ja es parla de la reforma de la reforma. Estaran d'acord amb
nosaItres que la política de subvencions i ajudes no arriba al
petit agricultor, no fomenta una política de rendes, que s'ha

de basar en la diversificació de les fonts d 'ingressos i en
mesures d'acompanyameot complemenwies de la renda. Aquí novament hem de qüestionar el turisme rural
que no beneficia els petits agricultors. ] el sector h~
tocat fons actualment, a MaUorca, quasi no hi ha un Sol
prod ucte agrícola -o ramader- que es comercialitzi per
sobre del seu cost de producció.
Quant a 1 sector pesquer, aquest s'ha de transformar de sector extratiu a productiu el pescador s ha
de convertil· en ramader.
Cal un esment especial als pressuposts de la
CooseUeria d Obres Públiques i Ordenació del TerritOri,
un 14'22% del pressupost total; així i tot les mancaoces
són notables i tal vegacla sigui 00 discrepam més quant
a les prioritats. Per exemple, manqueo recursos de protecció del medj ambient. Sois es destinen 15 milions per
a redacció deis plans especials de les :arees naturals. La
politica de carreteres continua tendent a afavorir la
creació ele noves vies enfront de I'aprofitament i millora
de I'abundant xarxa viaria existent. També manca una
política de restitució paisatgística deis abocadors
iHegals I pedreres. Quant a la política d'habitatge entenem que s'haurien de destinar més recursos a rehabilitació que al foment de nova construcció. Aquesta política,
a més. afavoriria la petita empresa de construcció per
guant necessita més recursos en ma d'obra especialitzada.

Passam a les actuacions en temes socials. Deiem
abans que aquest hivern sera particularment dur per a
mol tes famílies que han engrossit les llargues lIistes de
l'atur afectats per les mesures del Reial Decret 1/92, de
mesures urgents sobre l'ocupació. Hem de fer notar que
som I'única comunitat que no té previst el salari social;
a la vegada, els recursos destinats a combatre la marginació resultaran insuficients.
Un altre problema comen~a a despuntar: les
residencies de majors. Amb aportacions de distintes
institucions bastant d'ajuntaments han enIlestit les obres
de residencies i ara no esta previst el seu finant;ament
per al funcionament, un altre cas d 'improvisació i manca
de previsió. Que feim ara amb aquests edificis? O d'altra manera, que feim amb la demanda de places a residencies?
Finalment ens referirem a la tercera prioritat
anunciada al principi: E l redrec;ament nacional del nostre país, La vertebració de la nostra societat. La nostra
autonomia té uns temes pendents anunciats en els pressuposts des de fa anys, amb partides obertes de 1.000
pessetes pero que mai no es fan reaJitat. El ConseIl Económic i Social, el Síndic de Comptes, el Síndic de
Greuges, institucions basiques en tot l'entramat autonomic i que un any més pareix que quedaran com un
simple títol. Pero tal vegada hi hagi una raó per sobre
moltes altres consideracions que justifiqui la necessitat i

--

DIARI DE SESSIONS / Núm.53 / 24 de novembre del 1992

demanda d'autonomia, el nostre fet dife rencial, la realitat
la Ilural, lingüística histórica, econó mica, de les Illes
clJ lears; una realitat nacional distinta de l'espanyo la que
~a tifica va l'Estatut d ' Autonomía com a Lnstrument de r ecoJU~ men t d unes tllstitucions perd udes i d 'aprofundi.ment en
~I :tOgovern per recuperru· la nostra lIengua la consciencia
1a ·lonal .¡ f ugtr
. de Ia d epenc1'e nCla
· co l oma
· 1.
C

oa

Avui, deu anys després de l'Estatut, estam en vies de
recuperació de I'ielioma? E Is mallorquins, menor quins, eivisse ncs i for menterers, hem recuperat (' a utoestima? Hem supe¡.at la dependencia política i económica de Madr id? 1 aquests
pressuposts, els p.ressuposts de deu anys autonom ia, recullen
les partides necessar ies per justificar un estatut d'autonomia
o són UDS pressu posts d una simp le descen tralització adm inistrativa dupLicadora de fu ncionaris? Aquests pressupost són
diferents deIs pressuposts d'Extremadura o Castella? Rotundament no i no, encara que hi pot haver una diferencia, una
diferencia substancial, la participació en els ingressos de
rEstat totalment injusta i desigual. És cert que la nostra
participació en els ingressos de l'Estat s'ha incrementat considerablement, en bona part per mor del finan~ament incondicionat en carreteres, peró l'assignació de recursos per
igualtat de ser veis continua sent-nos clarament desfavorable.
Hem de constatar, una vegada més, que la mitjana de
les necessitats de finan~ament per a les comunítats autónomes de l'article 143 s'ha establert en 27.730 pessetes per
habitant, i ales de Balears en 23.278, si ens basam en el cens
de 1988; la xifra baixa a 21.600 pessetes si ens basam en el
cens de 1991.
Aquí caldria revisar els indicadors pels quals s'estableixen els nivells de renda per cap ita o en tot cas l'excessiu
pes que aquesta té sobre el mecanisme que defineix la participació en la distribució de recursos estatal s i comunitaris,
perque, la Comunitat Autónoma amb renda per cap ita més
elevada de l'Estat espanyol, per sobre de la mitjana europea,
com és possible que tengui el cinque salari mitja més baix
de tot l'Estat? Qui hauria pensat que les Illes Balears, l'única
comunitat autónoma que compleix els criteris de convergencia europea, tengui un salari mitja mensual de 138.797 pessetes quan la mitjana estatal és de 162.695 pessetes, 25.000
pessetes mensuals de diferencia. Evidentment, aixó posa en
evidencia dues qüestions: La primera, que la nostra economia
de serveis distorsiona el nivell de renda i falseja una situació
eConómica precaria; la segona, que a les IlIes Balears existeixen unes enormes desigualtats socials.
Les dues concIusions són la constatació de la terrible
~njustícia que suposa un finan~ament que no garanteix la
19uaItat de serveis en les mateixes competencies. Aquesta
xifra reveladora del salari mitja mensual constata la necessitat de més serveis públics per a aquella població que no pot
accedir als serveis privats, uns serveis públics, unes inversions
Públiques estatals i autonómiques que se'ns neguen per una
s~posada riquesa que, al capdavall, soIs és aparen~a , com la
nquesa del nou rico
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Sres. i Srs. Diputats. Senyors del Govern, com
ens justificarem davant la historia si durant aquests deu
anys d 'autonomia la nostra personalitat nacional ha
retrocedit més que en 300 anys de colonització espanyola? Per que serveix la nostra autonomia si no podem
donar una ma als dos empresaris que diariament, des de
fa dos anys, tanquen les portes i als treballadors que
engrossen les llistes d'atur? Quin futur de dependencia
ens espera si tota la nostra economia penja de les modes
que influiran en la destinació turística deIs europeus?
Acab ja, Sr. President.
Per desgracia, les respostes a aquestes preguntes
no les trobam en els pressuposts. Uns pressuposts que
enguany, a més a més, perden una oportunitat de guanyar les simpaties deIs ciutadans en donar exemple
d 'austeritat. Uns pressuposts condicionats pelllastre que
suposa finan~ar la maquinaria electoral del Partít Popular, que augmenten en el 19% el capítol de personal
de les empreses públiques, que augmenten el 8'59% les
despeses d'alts carrecs, que augmenten un 13'18% les
despeses de personal eventual de gabinet. Uns pressuposts que continuen amb una quantitat important de
despeses superflues, innecessaries, no productives, com
els 40 milions destinats a protocol, fora comptar el personal, o els 68 milions destinats a reunions i conferencies, els 235 milions a dietes i trasllats o els 250 milions
destinats a estudis i treballs tecnics.
Aquestes són les xifres deIs pressuposts inexistents. Qualcú dira: 1 si els pressuposts no existeixen, que
fa el Govern balear? Bona pregunta, peró, Sres. i Srs.
Diputats, els senyors que aquí veuen seguts, ara només
n'hi ha tres, com els pressuposts inexistents, també són
una il-lusió deIs seus sentits; la realitat és que el Govern
tampoc no existeix, peró d 'aixó ja parlarem un aItre dia.
Gracies.
(El Molt Hble. Sr. President repren la direcció
del debat).
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampo!. Té la paraula el Conseller
Sr. Forcades.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Alexandre Forcades i Juan):
Sr. President. Sr Sampol, jo faré una ape1-lació
a la história del nostre poble per contestar-li, perque, la
veritat és que em fan ganes de no contestar-li peró, és
cIar, m'és difícil no contestar i que es prengui com una
descortesia parlamentaria.
Jo record al menys les intervencions deIs seus
antecessors, que feien vibrar la meya consciencia i em
donaven idees per a possibles actuacions a lIocs on no
havia pogut arribar, peró voste esta encaparrotat a no
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ajudar l'autonomia. Jo pens que hi ha moments que vénen
i que són imparables, per exemple: Ve aquesta rebel·lió fis-

cal, que ha passat? Que hi ha menys defraudadors que
abans? Hi ha els mateixos, peró ja vénen ara, en aquest moment, pagar els imposts ja no esta de moda, és a dir, que la
qüestió del que pagam amb el que rebem i el tema és que no
es pot pagar.
Ve el problema de reformar l'Administració; no
anam d'aquesta manera, és a dir, no són els governs, no són
els polítics, no són els funcionaris, que són meravellosos, és
el sistema que no funciona, el sistema, i voste no n'encerta
ni una.
Per exemple, si voste vol que facem país, voste em
vol posar en una situació pitjor que el Govern central? Els
pressupos15 acaben per ser un 25 o un 30% més elevats que
al príncipi perque teneD UD problema de des peses ampiiabIes, tenen un problema d'apeHació al Banc d 'Espanya, no
confongui una cosa amb l'altra. És a dir, que pensam que
clins J'autonomia les coses funcionen suficientment bé perque no hi hagi aquesta actuació per part de vostes, perque
si el sent qualsevol pareix que to15 som dolents, el Govern és
dolent, els polítics són dolents i, aleshores, aixó fa molt de
bé al nostre poble. Pens que hem d'ajudar a canviar el sistema, i voste no hi aporta res. Jo pens que desqualificar en
1993 sense arguments l'empresa pública per se, em p.areix
que és ser un mal politic i administrador. Pensar que perque
les coses es facin bé han de passar pel control que voste esmenta; a voste, des que és parlamentad, no li he vist fer cap
pregunta al Govern que mm si els objectius determinen
despeses, si aquells es compleixen o no es compJeixen.
Voste té uns pressuposts existents davant la seva
cara, que són el compromís del Govern amb uns programes
per assolir uns objectius i unes activitats, i jo sempre veig que
vostes cerquen, no sé que cerquen, peró mai no diuen: Escolti, vostes varen dir que farien aquesta carretera -m'enténper aconseguir tal cosa; s'ha aconseguida, no s'ha aconseguida? La veritat és que és per mi una aproximació a la seva
manera de pensar, per veure com podem reiventar.
Jo avui al matí, en preparar les coses, sapiguent que
vos tes es ficaria amb els estudis, 250 milions per a estudis, jo
insistesc que hem de fer, per exemple, en aquest moment,
una resposta nlpida: Pressió fiscal, hi ha molta pressió fiscal
a les lJIes, ido s'han d 'agafar els empresaris com els agafava
( ...) que feim un estudi sobre la pressió fiscal, comen~am
dema, jo no tenc temps per fer aquest estudi, jo no puc
destacar els tres inspectors que tenc, he d 'anar a fora, he de
fer unes especificacions, i contesti dema mateix, que he de
fer? Esperar als pressupostos de I'any que ve per dir: Vul!
tres tecnics especia listes en pressió fiscal , facem un estudi;
bé, pass aran tres anys. EIs estudis s'han de fer, s'han de
controlar, no hi ha forma de reaccionar rapidament si nosaltres no podem anar afora, perque si hem de dimensionar
l' Administració en f unció de les urgencies no ens bastaran
els funcionaris. Avui en dia, les administracions més progressistes -agafi el país que sigui- djuen aquesta frase tradui"-

da de l'angles: Separar els quj comanden del remers. EIs
remers es poden comanar afora; tenguem uns funciona~
ris prepara15, generalistes, gent que en un moment determinat pugui dirigir un estudi, peró fa falta una ajuda
de I'exterior, i aLeshores. en aquest moment que ara ve,
aix1 com ara ve la rebeH¡ó fiscal...
Bé, reinventar el Govern; jo, la veritat, es tic
esperant per part de voste que em proposi coses positives per veure com podem reinventar el Govern, i voste
em diu en aquest moment que les incorporacions. Sr.
Sampol, jo he enviat a demanar les xifres, voste no s'ha
llegit les execucions, voste llegeixi les execucions d'enguany i quina és la de l'any passat. L'execució assolirii,
quant a pagaments, un 85% del pressupost i voste, amb
un 155 del pressupost, si hi ha la factura, no hi pot fer
res. Aquestes xifres estan aquí, de manera que ni per
incorporacions -ha estat una gracia m ' ha paregut sentir
en Xesc Fortesa quan parlava voste deis pressuposts
inexistents-; em pareix molt bé com a broma peró quedo
trist en pensar que voste faria una aportació ...
Control, control, control. No sap que es controlar. Ho he dit des de fa cinc anys, estam en una administració que és I'espanyola i voste, per desgracia, esta
contaminat també. Que perque hi ha tres signa tu res de
tres interventors deim: La carretera esta feta, i a la milIor la carretera no esta feta, i voste amb que es faci a
través del pressupost i hi hagi tres signatures se'n fot de
la carretera, perque diu: No, si la fa una empresa pública no estar a feta; i possiblement si la fa una empresa
pública estara feta abans, sera més barata i eodemés es
fara com s'ha de fer. En canvi, dins el control normal,
amb tres signatures, o no es fa la carretera o havia de
costar un milió de pessetes i en costa deu per deu elevat
a siso
De manera que hi ha un moment determinat
que ens convendria ... Jo no els veig, a vostes, amb cap
Hibre, jo me 'n vaig amb llibres sobre el nacionalisme, no
veig els llibre de com es reforma l' Administració. Com
pode m aprofundir en J'acció de govern? Com podero
canviar aquest sistema? És un sistema que no és problema de liberals o de nacionalistes, és un problema de fer
les coses milLor; és un problema, per exemple, d'introduir la competició de dir: Escolti, J' Administració pública no funciona mai si no hi ha competició, i voste no
sap que és la competició, perque a vostes la competició
ja els pareix frau. Per exemple, són capa~os de proposar
que el funcionad que obri sobre els pressuposts tengui
un premi? Són capa~os de funcionar amb el que es proposa en els paisos més democratics, que eJs directors
generals i els consellers tenguin una partida lliure per
poder reaccionar? Són capa~os de proposar una mesura
de la productivitat dins l'Administració? Jo vull tancar
aquest període i dir: Senyors del PSM, estic amb vostes
en moltíssimes coses, peró cree que vostes podrien proposar coses que jo no puc pro posar perque som sospitós
per ser conseller j que vos tes podrien proposar coses per
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i!lorar l' Admirtistració, no n 'he sentida cap; j en aquest
estan ofegant.. . A mi ero pare ix molt bé que persotrles que estan aquí, inteHigents, amb floritures proposin
~lesures, etc., perque al final et fermen i tu llui tes contra 100
cayalls de Madrid amb la teya somera.
tJ1 orn ent

Sr. Sampo!. Voste miri perfectament quina llibertat

té el Govem central i quina llibertat tenen les autonomies
i voste vel.lra que sense poder fer apeHació al Bane d'Espal,ya, sense poder liquidar am b deficit "tot són vuits, nous i
cartes que no Ulguen. " Aleshores, per a la resta de les coses,
.la veritat,jo Ji dic: Per favor, ha Uegit l'informe economicof inancer? Sí pare. ido, voste vagi a les dan'eres pagines i
voste veura perfectament que alla hi ha un resum del PDR,
PDR que vaig enviar al Parlament, a veure si el Parlament
era capa~ de fer copies d'una punyetera vegada per als diputats i que diu: Tenim dos eixos fonamentals, dos, més d'objectius, sis eixos. I programa per programa li dic a voste com
gastam i com no gastam, i voste em treu unes xifres, em
parla, per exemple, de'n ( ... )
Jo no sé d'on treu les seves xifres, les seves xifres no
coincideixen amb les meves; si voste agafa només el medi
ambient, integri les conselleries, perque, logicament, de que
hem de parlar si agafa les coses ailladament?
Ara tenim damunt la taula el programa del Pla. Com
podem fer el programa del Pla si no som capa~os d'integrar,
si no som capa~os d'iniciar una reflexió per funcions? No
som capa~os d'agafar el medi ambient i veure que a Agricultura hi ha medi ambient? No som capa~os de sumar les
xifres. La veritat, una vegada més, em sap moIt de greu que
voste no s'adoni que sense estudis, sense contractació exterior, no hi ha productivitat, no hi ha una reacció rapida,
sense competencia entre serveis no hi ha possibilitat de millora i els dic que allo em sap molt de greu.
Expliqui voste que amb les transferencies de transports ens han vengut tres funcionaris més, ( ... ) amb categoria
de director general. Aquest senyor, que és cap de servei, té
aquesta categoria, és aixo el que fa pujar aquesta partida,
com ha dit molt bé, d'alts carrecs, que voste, d'una manera
reiterada vol fer creure a la gent que els alts carrecs cobreixen el 8%. Amb rúnica cosa que puc concordar amb voste
és amb el que ha dit, perfectament, no té per que parlar de
renda -s'ha fet un embolic-, efectivament, aquí hi ha un
problema ... Una cosa és el PIB i l'aItra és la renda, en el PIB
som els primers, en renda no, i aquí hem d'aprofundir, pero
no en el que voste ha dit sinó en altres coses.
No podem dir que aquí hi ha desigualtats, voste ha
dit una cosa perfectament, quan jo parlo de la pressió fiscal
jo tenc una base, la mateixa que tenc amb voste, el percentatge d'autonoms a Balears és grossíssim; per tant, aixo
romp tots els esquemes de pressió fiscal i salari mitja. No em
pot comparar voste el salari mitja amb la pressió fiscal a
Balears perque la proporció per altes és molt més baixa que
a la resta del regne d'Espanya. Per tant, si voste en aquest
moment vol que arribem a estudis de marginació els podem
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fer pero no em compari la desigualtat pel salari mínim
perque així no funciona.
Crec que alla com voste ha dit correctament, és
a dir, la gran injustícia que sofreix Balears és que donat
un mateix nombre d 'habitants per les mateixes competencies s'han de ten ir les mateixes atribucions; aleshores,
a Balears, es produeixen aquestes injustícies. A Balears,
amb l'excusa de la renda, amb l'excusa del PIB, sofrim
uns decrements que no són presentables. En definitiva,
la seva frase: A igualtat de competencies, igualtat d 'habitants, les mateixes assignacions. AlIo és l'única cosa
que jo li concord de la seva intervenció. Gracies, Sr.
President.
EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Forcades. Sr. Sampol, té la paraula.
EL SR. SAMPOL I MAS:
Gracies, Sr. President. Sr. Forcades, mai no
m'havien dit que fes riure, sempre m'havien dit tot el
contrari, que tenia un posat massa seriós. En tot cas, jo
des d'aquí dalt no he fet riure mai, ni he celebrat els
nou anys d'autonomia amb una obra de'n Xesc Fortesa
com el Partit Popular.
Bé, m'ha dit que no ajud l'autonomia. Sincerament -amb aixo coincidesc amb el Sr. Pascual- crec que
qui no ajuda l'autonomia, a l'augment de la consciencia
nacional, a pesar de declaracions que ha fet molt sovint,
és voste, i li diré amb un exemple molt senzill. Quan
des de fora ens posen les coses facils -que no sempre
passa així-, qua n ens donen la raó en les nostres reivindicacions voste no ha de tirar allo que diuen "tirar el
capot", entrar en el quite del Govern central, perque
aquí hi havia un estudi de la Junta d'Andalusia que ens
donava la raó en la qüestió del 15% de l'IRPF, ens
deien que dábamos la solidaridad regional, aBa on nosaltres quedavem a nivell de renda; en aquest moment
repercute ix en la nostra comunitat soIs el 2'45% de la
renda, evidentment érem la darrera de totes, el cul de
sac, i sorprenentment surt el Sr. Forcades i diu que no
tenen raó, voste ha dit que sí, que som els darrers i que
aquí hem de reivindicar i qüestionar qui és solidari amb
qui.
Quan jo ti trec aquestes xifres del salari mitja,
basta mirar com estan els sous, i la gent aquí no té
hospital, no té transport públic, i aixo ho tenen a les
altres comunitats, i aquest és el tema de la solidaritat
interregional. Qui és solidari amb qui, i voste crec que
ens fa un flac favor en aquest sentit.
Bé, el tema de les empreses públiques. Jo no he
desqualificat el funcionament de les empreses públiques
com fan altres partits, i no ho llegiré perque aixo seria
una batalla entre els partits estatals, pero qui qüestiona
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les empreses públiques i qui diu que les llevara., em pareíx
que aíxo esta claro Aquí vostes, empreses públiques. Jo el
que li he dít, en el tema de les empreses públiques, és que no
són transparents i que aquí els perdem la pista; vull dír,
posam en els pressuposts tants de mils de milions, enguany
nou mil i busques de milions de pessetes, i de control no n'hí
ha.
Bé, pareix que es preocupa perque nosaltres exercim
la nostra funció de control del Govern, aquesta és una feína
per a la qual hem estat elegits, ara, no em diguí que el nostre
grup -o que jo particularment- no feim propostes constructives, eomenci per llegir-se les més de 150 o 200 esmenes als
pressuposts que plantejam i veurem si són esmenes eonstructives, de fer coses positives per al nostre país, altra cosa és
que vos tes no hí estiguin d 'acord des de la seva óptica ideológica. Analitzin les pro postes que d uim aquí, al Parlament,
a veure sí són propostes constructives, seetorials, que donen
solucions a cada sector, ja sigui eeonomic, cultural o social.
Jo cree que si un grup es caracteritza per dur coses del carrer, per dur temes aquí que afecten la població és el nostre
grupo Ara, quan hi ha una crítica al Partít Popular, bé, aquí
ja no feim les coses bé, no feim autonomía i ens donen la
raó en l'apartat que criticam el Govern central, s'ha d'estar
a les dures i a les madures.
El tema de l' Administració, és a dir, si no han sabut
canviar el funcionament de l'Administració és problema seu,
i de totes maneres no sé que ha entrat, en el debat, de la
fiscalitat, jo no he parlat per res de pressió fiscal, haura
confús el meu discurs amb el d'algú altre, fora que hagi llegit
als diaris les crítiques que s'han fet a una altra institució
pero, evidentment, aixo no és el debat d'avui. Ara, hi ha uns
discursos sobre fiscalitat i precisament quí fa demagogia amb
la pressió fiscal és el Partit Popular aetualment, no és el
PSM i EEM.
Els pressuposts ens els hem estudiats profundament;
Uavors, si vol , ti mostraré aixo, aquí hi ha una dissecció per
programes, per funcions. per capítols. Hi pot haver un error
material, em pue haver equ.ivocat en qualque suma, pero no
ho cree, esta bastant repassat.
Bé, el tema que augmenten el capítol de les despeses
d 'alts carrecs. Pot ser un exemple iHustratiu del que no
haurien de ser els traspassos de competencies, que pareix que
a partir de l'any que ve tendrem. Resulta que se'ns transfereixen unes eompetencies valorades en 9 milions de pessetes i resulta que un director general, tres funcionaris; la veritat és que aixo és ridícul, segurament n'haurem d'afegir al
Janyat.
Una part de la nostra intervenció ha estat destinada
)recisament als temes sectorials i a la gran discrepancia que
enim amb els pressuposts perque, al nostre entendre, no
'dopten les mesures de xoc necessaries que, en aquest monent, segons la nostra analisi de la situació económica, re:uereixen; una analisi de la situació económica que varem
er el dia del debat de política general, la qual, per cert, el

president no ens va replicar en cap deIs seus punts v
fer el que voste ha fet avui, avui voste ha parlat de'~
Xesc Fortesa i el president l'altre dia va parlar de nous
i vuits.
Aquí, analitzar els temes concrets, que és el que
s'ha de fer aquí da!t, i no contar acudits, no ho fa n in~
gú. És molt facil pujar aquí, fer d ure al personal j aeon~
seguir el titular de diari. A mi em pareix que he fet una
analisi seriosa, així com ho som jo, seriós, i no s ha de
contestar aíxí -acab ja, Sr. President.
Em sap greu no poder entrar en altres temes en
els quals haurÍem pogut entrar, i particularment hauria
estat un gust sempre debatre amb voste pero realment
ha volgut sortir per la tangent. Jo el comprenc, voste vol
presumir que enguany ha fet uns pressuposts d'austeritat, aixó és possible pero no és suficient, per a nosaltres
no ho éso
Que les inversions reals es disparen?, que pugen
per damunt de la despesa corrent? Efectivament, pero
aixo és molt manipulable, li'n posaré un exemple: Com
és possible que la Conselleria de Cultura, que tots sabem
la des pesa extraordinaria que duu cada any en publicitat
-millor dit, a mi m'agrada dir propaganda- només tengui
250.000 pessetes en publicitat als pressuposts? A dia 2
de gener ja estara exhaurida aquesta partida. Com és
possible que la Conselleria de Cultura -aquelles pagines
grogues i negres, suposam que ara s'hauran de gastar
bastant de doblers per canviar-ne el disseny- només
tengui 250.000 pessetes en els pressuposts? Perque de
les despeses d'inversions reals es pagaran els anuncis, o
el que em va dir el conseller de TrebalI i Transports, en
comissió: Em vol detallar, les inversions reals, com es
destinen? Diu: És que hem de fer obres a un edifici que
tenim llogat. Aixo són inversions reals? Per favor, Sr.
Conseller, i em sap greu avui haver discrepat tant de
voste. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampol. Sr. Forcades, per tancar la
qüestió incidental, té la paraula.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Alexandre Forcades i Juan):
Amb tota sinceritat, primer: Ha tret el tema de
publicitat, jo cre.c que és que no saben llegir els pressuposts; voste, dins l'esmena, consulti al Sr. Bandrés els
pressuposts, els hi pot consultar, al Sr. Bandrés. EIs
pressuposts es fan amb una normalització comptable
aprovada 1'any 89 dins el parlament amb el vot del Sr.
Bandrés per homologar els pressuposts del regne d'Espanya amb Europa. De manera que no em parli voste
que si aquí les inversions immaterials o la publicitat,
cerqui bé on esta la publicitat de la Conselleria de Cultura i la trobara, i si no l'hi ajudaré, la meya obligació
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' on és la publicitat de la Conselleria de Cultura
.
. dar-lo ,
és aJ~ 'udaré a trobar-Ia, pnmer tema.
¡jO J¡ aJ
Segon tema. La veritat jo li vuU fer un reconeixef J seu amor cap a la nostra lerra i al seu esperit de
111~nt e eero aixo no és sufident, és una condició necessaria
fel~l.a, suficient. Alesho res , si vos em desqllali'fica jo
pelo. liaré fent feina, jo cere a la millor és él meu naciona~Ofltlno és el seu, jo cerc una identitat de poble cerc qualqu e
hsrnesempre honradament i jo amb voste no crit ic Madrid,
~OS~e criticat Madrid client tota la vida que nosaltres som
J~f reO ts , som un poble insular que no ens hem preocupat
,he
, f d
•
,a vangar en els nostres drets .
J 110 venc aqul a er emagod. J'a m'enfrontaré amb el Sr. Alfonso. per exemple; jo no
gla,
,
.'
M d 'd
venc aqul a cntlcar a n .

to

te

Dic que hem fet uns pressuposts el més bé possible,
i quan voste parla del 15% jo crec que voste i molta gent no
té ni idea del que és el 15%; perdoni, el 50% de l'executiva
del Partit Socialista Obrer Espanyol tampoc no ho sap -dic
el 50%-, el senyor d'Extremadura no ho sap, el Sr. d'Andalusia no ho sapo Si fan un article en El país i voste critica que
si ens donen el 15% jo augmentaré el 100%, la meya percepció de l'Estat, aixo és una raó, jo he de defensar la veritat,
el 15% no és corresponsabilitat fiscal ni res, és lila xocolata
del lloro 11 , és permutar la subvenció incondicionada equivalent al 15% amb el 15% de la renda. Que vol, que parlem de
corresponsabilitat fiscal? Quin agafam, el sistema australia o
el sistema alemany? Ens repartim la recaptació o ens re partim els impostos? Donam una passa més i demanam la normativa deIs impostos cedits o demanam la recaptació de la
renda? Podem parlar de moltes coses pero quan no es diu la
veritat jo l'he de discutir.
Jo li concord que aquí fa falta molta inversió pública, naturalment, hem estat en un sistema que. en funció de
la renda ... , aixo li he concordat, pero no hem dedueixi aixo
pel salari mínim, em digui que en aquest moment, amb
independencia de la renda tants habitants, tantes competencies, tan tes pessetes, i ens entendrem; no faci demagogia
dient que els treballadors cobren molt poc perque a la millor
a qualque senyor d'Extremadura li agradaria venir aquí
d'autonom a Balears, aquí ha passam malament pero tengui
en compte que a la península -i voste era molt jove- ho
passen malament des del 70. Al 70 hi havia una gran crisi a
la península i nosaltres, aquí a Balears, no sabíem que era
aquesta crisi, i el 73, i ara ho passen molt malament. De
manera que podem defensar els nostres drets pero sense fer
demagogia, ha passen molt pitjor que nosaltres i nosaltres
( ... ) d'unes reivindieacions no perque el salad mitja sigui el
més baix del regne d'Espanya, perque ti repetesc que el
~ercentatge d'autonoms i treballadors per compte propi és
tnnombrable i no ens podem comparar amb la península
quant a xifres de salaris.
A1esh~ores, coro hem de defel,1sar aixó? Llits d hospit~ls, places d'escoles, amb aixo ens trobarem. Pero quan em
~lU: Que fa voste per deixar caure aquests dos empresaris?
Es que han de caure. No sal tres , en el nostre territori, no po-
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dem tenir segons quina indústria i han de caure, no hi
podem fer res, si aixo és tirar els doblers a la mar. Em
faci propostes, jo ho dic ben cIar: Si fos ver -i voldria
que ho sentís tothom- que a final d'any queden doblers
per executar jo demanaria al Govern que amplias capital
risc, que el que falta en aquest poble són recursos propis
i no viure penjats deIs altres, i quan jo sent dir: Es que
ara, naturalment, haurem de mirar quines espipellades
hem de pegar al nostre patrimonio O sigui, si tenim
empreses que no tenen reserves, perque les reserves ( ... )
cotxes d'importació o a comprar finques rústiques, quan
les coses van malament hem de pegar espipellada al
nostre patrimoni, han d'estar les bardisses madures, no
hem de defensar una economia lliure de mercat perque
l'empresari guanyi molts de doblers, pero quan les coses
van mal donades mal donades, a mi no m'agraden les
demagogies.
Li he posat l'exemple de l'estudi fiscal per dir-li
que hem de tenir capacitat de redacció. En aquest moment hi ha un moviment imparable de pressió fiscal.
Vénen els empresaris, que fa el conseller, s'amaga? No,
fa sis mesos, ja quan varem fer el primer discurs, cuando
la crisis viene, vienen las máquinas de Hacienda, veniu
aquí!, que vals, que el discutim? El pag jo, l'estudi.
Estudiem quina és la pressió fiscal a Balears. Que creu,
que ho puc fer jo amb els meus funcionaris, que són
meravellosos, que són uns funcionaris que eren el 30%
del pressupost l'any 85 i ara en són el 20%, aixo és
productivitat, senyors.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Forcades. Grups que valen intervenir en tom a favor o en contra? · Tom de fixació de
posicions? Pel Grup PP-UM, té la paraula el Sr. Hugueto
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Comen<;arem
aquesta intervenció de fixació de posició i farem quatre
referencies concretes sobre l'exposició a l'esmena a la
totalitat que ha fet el representant del PSM i EEM.
Primera referencia. El nostre grup afirma i
confirma que aquests són uns pressuposts de contenció,
i com ho confirmam? Miri, els pressuposts de les Illes
Balears -no són dades que m'hagin donat a la Con selleria, sinó que són d'un diari economic- suposen un increment del 4'6%, els de Múrcia un 10%, els d'Andalusia
un 7'2%, els de Castella-La Mancha un 12%, els de
Madrid un 7'2%, els de Castella-Lleó un 9%, els del
Principat d'Astúries un 6'5%, els d'Euzkadi un 15'5%,
els de Catalunya un 10'2%; per tant, els pressuposts de
la nostra comunitat autonoma, conjuntament amb els
pressuposts per al 93 de La Rioja, són uns pressuposts
de con ten ció de la des pesa i són uns pressuposts que
estan en sintonia, quant a la seva confecció, amb el

2100

DIARI DE SESSIONS / Núm.53 / 24 de novembre del 1992

moment que es viu -com li agrada dir al nostre conseller- al
regne d'Espanya.
Empreses públiques. El nostre grup esta per la privatització d'aquelles empreses públiques, realment per a aquelles, que la iniciativa privada pot dur per si mateixa. El
que no em pot comparar és l'!BASAN, com a empresa pública, que no fa ella mateixa les depuradores ni té una plantilla de treballadors, enginyers, que facin les depuradores,
amb una empresa pública com pugui ser Iberia, Aviaco,
Renfe, etc; són dues concepcions diferents. Per tant, les empreses púbHques creades aquí són precisament per agilitar
i gene rar més riquesa quant que serveixen per incentivar
feina concreta en diferents programes d'actuació del Govern
de la Comunitat Autonoma.
Tampoc no val afirmar aquí que el pressupost d 'Indústria és el més petit i enguany li deim que és el més peth
si llevam el Pla de comer~ i el Pla de residus solids ur bans,
molt bé, i si a~o voste ho aplica al pressupost d ' Obres Públi ques i lleva totes les inversions en carreteres veura si també
es petit. És a dir, no val dir enguany a~o i l'any que ve,
quant al Pla de millora en infrastructures turístiques, dir-ho
de Turisme i un altre any unes altres coses. Vull dir que el
Pla de comer~ esta on ha d 'esitar i forma part del pressupost,
en aquest cas concret, de Comer~ i Indústria.
Quarta. Amb el tema de les residencia. Jo li demanaria que es repassés els diaris de sessions passats quan vam
discutir la política quant a centres de tercera edat i quant a
residencies. Quant a centres de tercera edat la política és
clara: Ajudar a construir centres de tercera edat a diferents
poblacions, de la qual cosa tates les poblacions de les Illes
s'han beneficiat i després, la gestió d'aquests centres de tercera edat la duen els clubs de jubilats en concret.
Les residencies. S'ajuda a la construcció de residencies sota aquest concepte de residencia, ben entes que aquelles que són de caracter insular, que ja venien donades anteriorment per l'antiga diputació, són els consells insulars .que
amb molt d ' esfor~ les mantenen i aquelles que tenen un
ambit estrictament municipal la gestió i el manteniment en
corresponen als ajuntaments, i d'aquí vénen els pressuposts;
no hi ha partida pressupostaria per a manteniment i funcionament de residencies de la tercera edat, perque en correspon , en aquest cas, tal com esta dissenyat, als ajuntaments.
Dit a~o passam a l'esmena a la totalitat. Independentment de la qualificació final que després hi puguem donar, sí que li agraesc molt sincerament el seu plantejament
i l'ordenament que fa en deu punts, no com els Deu Manaments, que es poden tancar en dos, supos que voste els tanca
en un, que siguin tornats i que es tornin afer novament.
Quant als punts, seria massa extens en aquests moments, i
aquest és el desavantatge que té parlar al final perque hauríem de repetir moltes de les coses que ha dit que dit el
conseller d 'Economia i Hisenda.

Pel que fa al primer punt que retalla 1 excés de
capacitat de control per part del Parlament, jo li be de
dir que el control que marca la Llei de Press uposts és un
control que esta previst d ' una manera clara en el propi
Estatut d'Autonomia i que cap t ipus de control escapa
al Parlament de les Illes Balears sobre els press upOSts
que configuren la globalitat de tot el que són entracles i
sortides -ingressos i despeses- de la n ostra com unitat
auto noma, fins i tot el control sobre les empreses públiques, com no ho pot ser c1'altra manera. Per tant, no
s 'acaba d'entendre prou bé aquest retal! d 'excés de
capacitat de control del Par lament, jo crec que no se'l
retalla
Quant al segon punto Que el pressupost d'ingressos esta sobredimensiona ? Aquesta és una apreciació subjectiva, no seré jo aquí qu i Ii digui si en té, de
raó o no en té, el que sí esta ciar és que tot pressupost
es fa en base a una previsió d' jngressos, i en base a
aquesta previsió d 'ingressos a una previsió de despeses.
Amb aquesta previsió d 'ingressos ja hem tingut oportunitat de contestar al Grup MIXT. s'ha fet una previsió
d'ingressos fonamentad a principalment en el que són eJs
imposts directes per part de la nostra comunitat autónoma, amb el que són els imposts cedits que nosaltres
gestionam i amb el que són les transferencies que puguio venir des de l'Administració central.
Amb tot i a~ó hi pot haver desequilibris, pero
fins a hores d'ara aquests desequilibris -i no farem comparacions amb al tres administracions, perque no hi ha
lloc a fer-ho en aquest moment-, en aquest moment són
mínims a una activitat pressupostaria d'una comunitat
autonoma com és la nostra o com ho pugui ser una
altra. És a dir, les variacions són mÍnimes. Que enguany
disminueixen aquests estats d'ingressos? Segons quins
conceptes, pero disminueixen els estats d'ingressos en els
conceptes que són propis de recaptació o d'imposts
propis de la nostra comunitat.
Quant al tercer punt, el de les inversions immaterials, el conseller li ha donat una resposta, que pot ser
que no hagi estat del seu grat, pero sí li he de dir que
als pressuposts estan clarament especificades quines són
les des peses susceptibles d'imputació a allo que són
inversions immaterials. En el mateix pressupost tenen la
propia qualificació economica; té, l'estructura del pressupost de la nostra comunitat autonoma, en aquest
aspecte, la mateixa que té l'Estat en el seu article 64,
s 'hi contemplen els mateixos tipus de despeses. Per tant,
jo li he de dir que, en aquest concepte d'inversions immaterials, no hi ha cap tipus de subterfugi que possibiliti
que el Govern de la Comunitat Autonoma faci un ús
d'aquestes despeses d'una manera discrecional.
En el tema d'estudis, voste troba que és desmesurada aquesta partida de 227 milions per a estudis i
treballs tecnics. Bé, aquesta partida, justament aquesta
partida, que jo em pensa'h que el conseller proposaria

DIARI DE SESSIONS / Núm.53 / 24 de novembre del 1992

¡,esrnenessin per incrementar-la, aquesta partida sofreix
que disrninució en relació a l'exercici del 92 del 22'70%,
¡J]1a sta concretament, una disminució del 22'70%.
aqu e

,
En el punt cinque, excessiu finan<;ament a les emeses públiques. Voste sap de quines empreses púb üques rape rn i voste sap que també es demana que els pressuposts de
lIa,
.
A
'
d' una manera di recta o 111
· d·1,·ecta,
CoJlltlo1tat
utonoma,
la oIt o poc, facio el possible per incidir en aquest moment de
I~isi a reactivar sectors económics. Jo crec que si les inve(c~ons previstes que es facin a través de les empreses públiSl
ue5 i a través de I'execució mateixa del propi pressupost
¿rdjnari de la Comunitat Autonoma, tal com esta plantejat
el pressupost en aquest any sí que poden ajudar a reactivar
certs sectors economics que, en definitiva, també poden
actuar com a motor d'altres subsectors.
Quant al punt sise, que els pressuposts no contemplen mesures, crec que ha quedat contestat amb el que li
aeab de dir, a pesar que en podríem rallar de moltes en coneret i que supós que després, en la darrera esmena, que
presenta el Grup SOCIALISTA, tindrem oportunitat ja de
detallar-ne qualcuna i, per tant, no serem reiteratius.
Els punts vuit i nou, on diu que no dediquen suficients recursos per a la protecció del medi ambiento Jo, amb
tota sinceritat, li he de dir que s'ha agafat amb una anecdota
important, per tant, si és important, deixa de ser anecdota;
s'ha agafat un punt concret d'una partida de 15 milions de
pessetes per a redacció de plans, i deixa a l'aire que aquesta
és l'única despesa pública que es dedica a una política de
medi ambient en majúscules.

2101

700 milions de pessetes. Col·laboració amb diferents
ajuntaments per fer actuacions directes ...
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Huguet, per favor, té el temps totalment esgotat.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Sr. President, tot d'una acabo
Com pot veure, Sr. Sampol, independentment
del debat que s'hagi pogut mantenir, la postura del
nostre grup és clara quant a aquests pressuposts. Crec
que el Govern de la Comunitat Autónoma ha fet uns
pressuposts realistes, uns pressuposts de contenció i, per
que no dir-ho si és obvi, uns pressuposts on es plasma
una política concreta d'uns grups polítics concrets que
donen suport a aquest Govern, pero també sapiga, com
a tot debat pressupostari, que en aquest grup, amb totes
aquelles coses on puguem aproximar postures, sempre hi
haura una receptivitat. Acab, potser -i voste me l'acceptara- amb una broma: Jo deman a aquesta cambra
que es retorni l'esmena a la totalitat cap al seu grup, que
se l'estudiln de nou i la tornin a presentar l'any que ve.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Huguet. Arribat aquest punt del
debat se suspen la sessió per un temps de deu minuts.

Per tant, els punts vuit i nou, aquí sí que tal vegada
val la pena fer a110 que li deia el conseller d'agrupar una
serie de funcions, programes i sub programes que estan interrelacionats per veure quina és una política que afecta d'una
manera directa en uns casos i en uns altres casos afecta d'una
manera indirecta el nostre medi ambient; per exemple, la
subfunció 4.4.1, sanejament i proveiment d'aigües, crec que
aquesta política afecta d'una manera directa el medi
ambient, tenir o no tenir les aigües depurad es a la nostra
comunitat autonoma; i aquesta és una política reconeguda
per tots, siguin d'una banda o siguin de l'altra. El gran esfor<; inversor que s'ha realitzat en aquesta comunitat autóno~a entre tots pel tema de sanejament i proveiment d'aigües,
1 aquí hi ha més de 3.000 milions de pessetes, que afecten
directament la millora i la qualitat de vida i la millora del
edi ambient, que impedeixen la contaminació de les nostres
~lgües després, i que pot permetre en un futur la seva reutihtzació.

3).- ESMENA A LA TOTALITAT DEL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE
LA CAIB PER AL 1993 RGE NÚM. 3742/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA.

La subfunció 44.3, el programa de protecció del
medi ambient, hi ha 519 milions de pessetes. S'ha de rallar
t~bé del programa ENVffiEC que és l'aprofitament d 'aigues i depuració, en aquest cas, 305 milions de pessetes.
~~nleniment i constr ucció de plantes o de P la de resid us
sOIJds urbans, que afecta també la política de medi ambient,

A mi em pareix bé que, des de la seva postura
d 'una dreta conservadora, digui que al nostre país la
política económica del regne d'Espanya no funciona i
que és necessari que sigui canviada, ho trob lógic, aixó
és normal. El que trob és que, des del seu partít, i aquí
on toca, seria molt millor que plantejassin qualque tipus
d'alternatíva. Vostes, els del PP, haurien baixat ara els

n:

EL SR. PRESIDENT:
Per defensar l'Esmena a la totalitat del Grup
Parlamentari SOCIALISTA número 3742, té la paraula
el Diputat Sr. Alfonso i Villanueva.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Abans d'entrar en alló que són els pressuposts de 1993 de la Comunitat Autonoma, em permetran fer un breu comentari a un conjunt d'aHusions que ha fet a la política
eco no mica del regne d'Espanya el conseller.

_ _ __ ._
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tipus d'Ínteres? Haurien baixat el juny el 20% la pesseta?
Haurien devaluat la pesseta? Quines conseqüencies hauria
tengut sobre la inflació? Raurien baixat imposts? Quins? Per
cert, que no en són exemple dins aquesta comunitat autónoma. d'aixo. Haurien incrementat, com diuen, també prestacions socials? Com? Sense imposts, majors prestacions socials,
igual que fa en Major, na Tatcher i en Busch, que han deixat
els seus paIsos absolutament en la ruIna? Déu ens agafi
confessats i esperem com és normal i que crec que passara,
qlle vostes no governin Espanya, encara que, de tates maneres, hj ha una esperan~a perque resulta que si tenguessin
oportuuitat el 'acostar-se, guanyant tes eleccions. a governar
Espanya, no seria president el Sr. Aznar sinó el Sr. PujoL
Aixo és un consol, com a mínirn és un consol perque, dins
el seu nadonalisme i la seva reivindicació, el Sr. Pujol té
postures en política económica com a mínim un poe més
coherents que les que planteja el PP.
Pero aquest no és el tema, hi ha el Congrés de Djputats per debatre política nacional, hi ha el Parlament
europeu per debatre política europea j aquí el que hauríem
de debatre és la política economica d'aquesta comunitat
autonoma. Ja sabem que tirar per elevació és una tactica
coneguda pero no hi entrem, vegem els pressuposts de 1993
de la Comunitat Autonoma.
El Partit Popular el Govern del Partit Popular, ens
planteja per 1993 uns pressuposts que tenen una característica fonamenta1, característica avalada per tots i cadascun
deIs consellers que varen eompareixer davant aguest Parlament, són uns pressuposts continuIstes. Dues paraules que
reflecteixen avui, d'una forma molt més clara que tot el que
puguem dir nosaltres, la total incapacitat del Govern per
afrontar una greu crisi economica que no només afecta aquesta comunitat autonoma afecta la Comunitat Europea, el
món occidental, des del Japó fins als Estats Units. Incapacitat, en la nostra opioió agreujada per La postura d'estrús
que té el Govern en aquest tema, el Govern amaga el cap
dins l'arena perque no vol veure la crisi, i com que no veu
la erisí perque té el cap amagat dins l'arena, diu que aquesta
crisí no existeix.
Així el presídent Cafiellas deia en aquesta cambra fa
moJt poe temps, aproximadament fa un mes, que no existía
depressió, crisi, etc. paraules per designar una mateixa situació, i sostenía -en la nostra opinió- d'una manera abso1utameat imprudent que I'economia de les Illes creixeria més,
quasi un punt més del que havia crescut en anys anteriors.
La defensa d'aquesta postura es feia des de l'óptica de dir
que qu.i defensavem o qui deiem que estavem en una situació de crisi adoptavem una actitud derrotista i creavem desconfianl1a.

Senyors del Govern, la veritat de la crisi, reconeixer
quina situació economiea té aquest país, aquesta comunitat
autonoma, no és una actitud derrotista, és senzilIament tot
allo que el ciutada viu en aquest moment, dir el contrari és
negar I'evidencia. i els exemples els tenim cada dia: Suspensions de pagaments -com deia el Sr. Sampol- tancaments
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d'autónoms, etc. És imprescindible afrontar la realitat
dir el que passa, per poder fer polítiques adequades ~
a110 que passa.
Avui, amb el pressupost a la ma, veim que el
que realment el Govern defensava. no en ('estat de comunitat autónoma, que és el que va ser aquell debat, no
era que hi hagués o no hi hagués crisi, que hi hagués
una situació més bona arnés dolenta. sinó el que defen saya eren uns pressllposts continuIstes, no haver de fer
feina per buidar-se el cap per fer uns pressuposts adequats a una situacíó actual· si no passa res dins la nostra
economía és normal que el Govern tengui la mateixa
Línia eI'actuació pressupostaria, si passas qualque cosa,
si hi hagués una crisí, s hauria de canvíar la ¡ínía d'actuació pressupostaria, com que no n'hi ha no hem de
canviar els pressupasts continulstes, aixo ho diuen vastes, ha diu el Gavern.
Així ens trobam amb uns pressuposts que són,
no vull dir una fotocópia , pero una copia deis de I'any
passat, la veritat és que quasi no faria falta aqllí continuar, el Govern hauria pogut fer una prorroga perfectament igual que ha fet el Sr. Hormaechea a Cantabria,
no hi té cap tipus de problemes, els pressupost serien
practicament els mateixos. Si 110saltres haglléssim de
continuar, demanavem al Sr. President que posas el
easset de les intervencions de la disellssió pressupostaria
de I'any passat i hauríem acabat les feines, pero el Grup
SOCIALISTA creu que aquest debat és important, i és
important perque tením l 'esperan~a, a la millar esperan~ vana, pero tenim la iHusió que canvii" el Gavern,
fer-li reconeixer que la situació económica de la Comurutat Autonoma és una situació que ha canviat substancialment respecte d'anys anteriors, que és una situació
en que és necessari que el Govern intervengui i que fan
falta, per tant uns altres tipus de pressuposts.

La crítica pitjor que es podia fer el mes de
novembre ele 1992 als pressuposts per 1993 és precisament que són lIns pressuposts continulstes, aquesta és
la pitjar crítica, quasi ja no importaria dir res més.
Pensar que gastam 50.000 roilions de pessetes, qualque
cosa més de 50.000 milions de pessetes, igual que es
varen gastar l'any passat o I'altre, amb una realitat económica absolutament diferent és ja una crítica que
nosaltres ja diríem total als pressuposts, i només aixo
bastaría perque el Govern~ amb tota humilitat, digués:
E ns hem equivoeat, els varem fer el mes de maig, els
agafam i ens els tornam, els presentarem d'aqui a un
mes o mes i migo No crec que ho fadn , aixo, pero a la
millar els podem donar qualque idea per variar-los, via
esmena a la totalitat de secció o via esmenes parcials, no
ho sabem.
La formulació pressupostaria que han feta. En
la nOslra opinjó -i no només per fer crítica, també
direm el que pensam i que és el que faríem- els pressuposts s'haurien de fonamentar en tres eixos basics: Un
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.. ef eix seria de reforma estructural per preparar la nostra
pllmomia de cara a una próxima etapa previsible en el cicle
Oo
ee órn ic , que la nostra economia estigués, en reformes
eCO~ctUfa JS, preparada per aixo , després hi entrarern. Un
eS: on eix seria una actua«ió sectorial -'i ho deia també el Sr.
se';npol- conjuntural amb aquells sectors que pateixen més la
S~.si económica en aqllests moments, com són construcció i
el I
J
,.
, 1
. dLlstrla. 1 una tercera etapa. mo t mes Important, no es a
lJ'lrce ra per ser menys important, sinó que és molt més imICoftant. tilla ac ió social decidida per ajudar que els pitjors
~aJs d'aquesta erisí, que els pateixen sempre els mé debils,
ig uin al menys contenguts o pal-liats, i ens referim a acció
ssocial,
.
vells, tercera ed at, Joves,
aturats, etc.
Aquests tres eixos, nosaltres no els hem trobat en els
pressuposts i, per tant, direm en que consisteixen, en la nostra opinió, cada un d'ells.
Com tots saben, l'estructura d'aquestes illes esta
basada fonamentalment en l'activitat turística. La renda
generada directament o indirectament se situa a prop del 70
o 75% de tota la renda de la Comunitat i, logicament, qualsevol disfunció en l'activitat turística, fonamentalment amb
J'arribada de turistes a la nostra comunitat autonoma, pot
provocar conseqüencies dolentes per la Comunitat Autonoroa, aixo no s'ha produit el 92, peró hem de mirar al futur.
Tots estarem d'acord que l'estructura del sector
turístic, sobretot l'estructura del sector hoteler, té defectes
d'obsolescencia realment molt importants. Tots estam d'acord que els preus de l'oferta complementaria són iguals i,
potser, superiors als preus deIs turistes que vénen deIs paIsos europeus. Tots estam d'acord, absolutament d'acord, que
el medi ambient és fonamental per manten ir una oferta
turística de qualitat. També estarem d'acord, encara que
segurament no tots, que aquell medi ambient sofreix en aquesta comunitat autonoma una pressió especulativa en aquests
moments realment espectacular (revisió de la LEN, Pla de
ports esportius, etc.) que no es correspon, per desgracia, a les
necessitats a curt, mig i llarg termini de la nostra principal
indústria.
Hem venut per tota Europa un medi ambient protegit i estam pressionat sobre aquell medi ambient d'una manera brutal, en la nostra opinió. No existe ix de veritat, per
molt que ens hagin predicat des d'aquí, una real oferta complementaria i diversificada; ni cultural, ni esportiva, no hi
existeix.
A tot aixó, quina és la reacció política pressupostaria dins aquests pressllposts? Quina és la reacció política que
té el t'Govern CañeUas" davant aquesta situació? NosaItres,
la veritat, no l'hem trobada no I'hem trobada i l'hem cercada a bastants de liocs. No es dedica -per dir-ho d'una forma
COlloquial-ni un duro a futur, no es dedica ni un duro en eIs
~ressuposts a alló que tant s'ha debatut -el Sr. Cladera ara no
es aquÍ-, que tant s'ha dut endavant i enrera: El Pla d'ordenació de l'oferta turística, que pareix que esta dins un congelador a 23, 30 o a 50 graus sota zero, que a la millor en
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surt, encara que a les propostes del Pla de desenrotllament regional per al turisme es dediquin 4.200 milions
de pessetes per l'any 1993, que no compareixen enlloc
als pressuposts, no és possible que un departament, la
Conselleria d'Economia i Hisenda, vagi per un lloc: Pla
de desenrotllament nacional, i la Conselleria de Turisme
-o Govern- vagi per un altre el mateix any, ja no parlo
deIs altres; com s'entén aixo? Jo crec que és mal d'entendre, esta m d'acord que la relació qualitat-preu dins el
sector no és bona en aquests moments i que ha de ser
modificada, per que no es dediquen doblers a aixó? No
s'hi dediquen perque no hi ha política per millorar la
qualitat de l'oferta turística que tenim a aquesta comunitat autonoma i se sap que aixo és el futur a tres, quatre, cinc anys vista, i que aquesta millora d'oferta no és
una millora que es pugui fer d'una any per l'altre, no és
una millora que la puguem fer quan tenguem el problema al damunt, l'hem de fer abans, no ara.
Política medioambiental. Ja ho he dit, la LEN
es vol reformar, es pretén un desenvolupisme -perdoni
la paraula- IIbalearitzador ll amb el Pla de ports esportius, etc. 1 ens diuen que tenim el nombre més gros
d'hectarees protegides, no es tracta d'aixo, no ho han
entes els senyors del Govern, no ho han entes; aquesta
comunitat auto noma necessita del medi ambient d'una
forma fonamental per viure, per poder-se desenvolupar
eeonomicament necessita platges netes, espais protegits,
etc., no necessita més agressió. Aixó no ho han entes,
no és que n'hi hagi més o menys, per a nosaltres és
absolutament fonamental aquesta superprotecció del
me di ambiento
Quina política d'aigües se'ns planteja? Fa nou
anys que governa el Sr. Cañellas, o sigui, quasi deu, nou
anys. Jo crec que el més greu fracas economic d'aquest
Govern ha estat la depuració d'aigües, el més greu fracas economic, i el fet dolent d'aixo és que no ha resolt
el problema; estam en millor situació que a altres
regions? Evidentment, pero que és el que necessita,
altra vegada, aquesta comunitat autonoma? Estar en
millor situació que Extremadura? No, neeessitam estar
en la millor situació possible, senzillament perque és eJ
nostre mode de viure, senzillament perque d'aixo vivim,
no vivim d'una altra cosa.
El que més ens preocupa en aquest problema
eeonomic, hem dit, d'aigües, és, senyors del Govern,
que els 15.000 milions de deute d'IBASAN, a mi no em
preocupa que es degui molt o poe, no em preocupa tant
aixo, fan que els ingressos del canon no serveixin per
gaire cosa més que per pagar interessos, i que tota la
política de depuració d'aigües, d'aigua ( ... ), etc., s'hagi
de continuar acudint a I'endeutament, és una bola que
no sabem on pot acabar; una cosa preocupant, perque
no és tan preocupant que s'endeuti molt la Comunitat
Autonoma com que és tant preocupant que no es pugui
endeutar, precisament, i que se'n vagi a pic tota la política d'aigües, perque tendrem depuradores pero la reno-
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vació és molt més important ja, de depuradores antigues, cas
de Calvia, cas d'altres pobles, que la mateixa creació de
noves.
El pressupost, peró, continua sent continulsta.
La situació conjuntural. La veritat és que ens agradaria saber quin plantejament tenen. Dediquen aproximadament vuit-cents milions a l'ajuda a la inversió, uns tres-cents
milions de pessetes a l'ajuda capital circulant. Aixó, com cada
any o com quasi cada any, suposen trenta o quaranta mil
milions de pessetes d'inversió privada. Han avaluat quants de
lIocs de trebalI s'han creat? Se n'han perdut, de Uocs de
treball. Han avaluat quin resultat han donat aquestes superinversions?

EL SR. PRESIDENT:
Li prec que acabi, Sr. Alfonso.

Dues coses que ens prediquen: Que aques
.
,
de di ca mo 1ts de d uros a acc·'
ta
com umtat
autonoma
social. Aquesta com urutat autónoma dedica el 1 6'28~
del seu pressupost a acció social aixó és ver, la resta
comunitats autónomes -a voste que ti agrada tant aixodediquen, totes més del 20% . Pero és més, la COrnuni_
tal, d'aquelJ 7% -o set i busques- els fons propis són el
20%, a la resta de comunitats és el 50%. Que es fa pels
marginats? Que es fa per educar els joves? Que es fa
lIevat de rega lar televisors als Uars d 'a ncians, que aixó
no és doLent, pero que s'ha urien de fer altres Coses. Que
es fa perque els ancians se sentin útils a aquesta societat'? Donar-los alternatives de feina, de feina útil no
feina productiva, que es fa'? Res.

d:

No hem de parlar d'agricutura. Podríem continuar sector per sector, indústria per indústria, col·lectiu
social per coHectiu social. Que es fa per la integració
deIs marginats? Que es fa per la integració de les
etnies? Res de res. Política contínulsta, sempre igual.

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:
Intentaré acabar aviat.
Jo crec que no les han avaluades. Jo crec que és
imprescindible que, amb aquesta política d'ajudes a les empreses, es donin prioritats a les ajudes. Hem dit que hi ha dos
sectors, la indústria tradicional i la construcció, que necessiten ser mantenguts, no es poden prendre decisions sense
tenir un pla de prioritats establert, no es poden prendre
decisions en aqueU camp d'una manera discrecional, no es
poden prendre decisions d'una manera clientelista. Aquesta
falta de política en materia industrial, en materia de construcció, ens duu a resultats realment impressionants.
Jo avui al matí estava impressionat quan veia el que
havia fet una empresa que no és pública, només hi té el
49' 5% del capital, no és pública, que és diu TRACASA,
resulta que cada any perd doblers, fa dos anys que funciona
idos allys que perd doblers; no sabem on va, no sabem per
que serveix ha servit per pagar uns deutes a uns empresaris.
Després tenim els exemples de la Societat Capital Risc, que
al conseller l' hi agrada molt, a nosaltres, de moment, no ens
agrada gens; AGAMA, CAP, SEMILLA, etc. Aixó és una
actuació política industrial del Govern? La veritat és que
s'ho hauriel1 de mirar, donar prioritats i deixar-se d'amics,
deixar-se de clíents, j actuar en funció de les necessitats reals
de l'economia.
El tercer eix és la política social. Em sap greu que
no sigui aquí el conseller.
EL SR. PRESIDENT:
Li prec que acabi, Sr. Alfonso.

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Dos minuts i acabo

Política continuista vol dir falta de política,
falta de política -i acab- que es manifesta fins i tot en
els ingressos. A mi no em preocupa la discussió de balanc;a fiscal més o menys, no m'hi preocupa gens, em
preocupa, Sr. Conseller, una altra cosa. Estic absolutament convenc;ut que a final d'any el deficit de caixa a la
Comunitat Autónoma sera insostenible per una previsió
superoptímista deIs ingressos en imposts. Senzillament,
s'han calculat practicament els mateixos que l'any passat
en una situació de crisi, altra vegada, i tornam al principi, política continuista. Un pressupost en 1993, amb
una situació greu de crisi económica, que la pateix tot el
món occidental, que la pateixen aquestes illes, no pot ser
igual al pressupost de 1992.
Per aixó, senyors del Govern, per aixo, senyors
del grup parlamentari que dóna suport a aquest Govern,
seria molt convenient per a la Comunitat Autónoma,
per als ciutadans d'aquestes illes i fins i tot per al Govern que els tornassin, d'on no havien d'haver sortit
sense modificació, al Govern del Sr. Cañellas, que els
reformas i que els tornas a dur aquí. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso. Té la paraula el Conseller
Sr. Forcades.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Alexandre Forcades i Juan):
Jo li he d'acceptar el repte de parlar de l'economia del regne d'Espanya. Quan ja fa quatre anys, per
escrit, vaig dir als debats, ens varen convidar a Radio
Nacional, no podem viure amb aquest defictt fiscal, no
podem viure amb aquest deficit pressupostari, no podem
viure amb aquest deficit exterior. ( ... ) i reiteradament
qua n el Sr. Cuevas encara no havia reaccionat.
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La veritat, Sr. Alfonso, és que ens hem passat deu

'fs amb un capitaLi me de casino, com dill el Sr. Pujol
~~rnb una política del 'pelotazo 11 i perdent el temps, perque
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vertir, i aixo ho sap tothom. Avui al matÍ a Madrid -hi
vagi voste- hi ha una situació d incendi, tothom corre,
la situació és terrible dins el seu partit.

!\Jra nt aquests deo anys haviem de fer aquestes reformes

estructurals que voste reclama per a Balears, s'baurien d 'haeel' fet al regne d'Espanya. Reformes estructurals perque el
",ercat funcionas a les empreses. No tot ón e ls obrers, no
~ot és el problema de I'aco miadament, també havíem d'ha"er comparat que passa a E uropa amb que passa aquí i no
fer demagogia i a posta la península ho passara molt malament, perque, com diu molt bé Julio Segura, que és socialista i un gran catedratic ( ... ): E ls socialistes s han carregat la
indústria. No s' han carregat els serveis perque no hi bavia
competencia, i per que s'han carregat la indústria? Perque
per defensar la cl'edibilitat, ('única obsessió de Solchaga, la
credibilitat, que hi e.ntrin divises per pagar e l deute; tipus
d'ínteres alts, sol industrial car, ma d'obra d'alta, poca competitivitat, hem estat important; i la indústria al regne d'Espanya no existeix.
Tenim un país, en aquest moment, que el problema
que té -í aixo no és de Galbraith, és de tots- és que quan
augmenta l'activitat es genera inflació, í ho passarem malament durant tres o quatre anys, a la península, aquí no.
Que passat amb els serveis? El mateíx, pero és clar,
la gent no ha pogut triar entre fer una asseguran~a encara o
fer un prestec o anar-se'n a estiuejar, pero també poca competitivitat. A Déu gracies, per a Balears, nosaltres no prendrem la península, a nosaltres ens afecta més un típus d'ínteres al Regne Unit, a Gran Bretanya, o a ( ... ) alemany que
el que cobren els obrers a la península per venir aquí. El
tema esta colossal i, aleshores, jo insistesc que haguéssim fet,
jo be presentat, jo tenc la sort que, realment, ja veig que som
una persona típíca perque vull, i arnés és una garantia
important poder ser independent de tots els independents, és
a dir, que veig que m'han rebutjat, a Déu gracíes, segons
guines coses í tenc la sort que el Partit Popular m'ha fet
presentar la reforma fiscal, m'ha fet presentar el seu programa i ten ir un programa, aturar despeses, deixar de fer demagogia. És que el que primerament haurÍem de fer és no
tornar aquests pressuposts que, a Déu gracies, jo crec que no
els tornarem; tornar els pressuposts del regne d'Espanya com
ha fet Amato, Amato els va tornar enrera, va comen~ar a
privatitzar, ha fet una serie de coses que pot fer i que no
farem, després els hem devaluat í abans de dilluns hem pujat
els tipus d'interes.
La veritat és que no ens quedara més remei que
lIegir l'editorial de EL país, em pareix que és una lli~ó, després no sé que passara. 1 ens augmenta el tipus d'interes,
Voste esta obsolet, nosaltres baixaríem el tipus d'interes, en
aquest moment el problema~ del regne d'Espanya ( ... ), el
temps de Franco, hem d'augmentar ( ... ), hem d'augmentar
l'interes per frenar la inflació, si no podem estar més refre?ats, si ells mateixos es varen equivocar quan varen atacar la
lUversió i va baixar fins i tot I'NA. Efectivament, s'ha de fer
una política d'oferta d'estructuració de la inversió, tornar,
si és necessari, als béns d'equipaments, perque se n'ha d'in-

..

-

(Rial/es).
I com han fet la devaluació? Parlem de macroeconomía. Vostes que diuen: Que fan amb la construcció a Balears? Sr. Cañellas, si tenguéssim el banc, baixaríe m els tipus d'interes; com vol que la construcció, en
aquest moment, s'envoli pujant-li el tipllS d'ínteres? És
que són vostes els que l'enfonsen; que hauría passat, Sr.
Alfonso? Veíem, díuen els economistes que l'elasticitat,
l'elasticitat de la despesa turística és el 0'8, jo li faíg
una previsió: Jo li apost a voste que el PIB de Balears,
ceteris paribus, amb aquest 20%, 0'8 d 'elasticitat, una
puja del 5% menys el 3% d'inflació el PIB de Balears,
ceteris paribus, ens pujara el 3% només per la devaluació, estaro parlant d'economia quan realment ens han
tengut ofegats durant vuit anys i ens estan matant la
nostra única índústria.
Podem parlar d'economia del regne d'Espanya.
Agafí aquest llibret de Julio Segura, els mateixos economistes, tots, no tots hi esta n d'acord; realment hem perdut deu anys, amb aixo tots estam d'acord. És clar, Sr.
Alfonso, senyors, és que aquí no podem parlar de medi
ambíent, pareix que el medi ambient és seu. Jo vaig
comen~ar a parlar de medi ambient quan ell encara no
n'havia parlat, i vaig parlar del ecologismo biológico,
tanta sort que la Uníversítat em va defensar perque ja
em deien feixista; no, no, hi ha llibres que parlen d'aixo,
fíns i tot, home, que és aixo?
Ara resultara que Clinton és seu. L'economia
americana no es pot mirar com ha feím nosaltres; l'important de Clinton, que és? Que ha iHusionat America,
Reagan també els va iHusionar, va ser important; per
desgracia jo he viscut bastant a America i em cregui que
Busch mereixía perdre, perque tots estaven d'acord que
Reagan, que havia iHusionat els americans, havia deixat
una colla de gent ( ... ), que qualsevol podia ser president,
i ho va ser el pitjor; comparin Busch amb Beacker, per
exemple. Clinton ha iHusionat una vegada més el poble
america, i Clinton no és de ningú, és deIs americans.
Mirar America des de la nostra óptica és perdre el
temps.
Bé, que constí que també el Sr. Aznar o qualcú
va dir que estava disposat a governar amb el Sr. Suárez
de presídent, realment, sap que ha és de difícil, governar? Qualque dia els convendría governar en minoria,
veurien que és la democracia, sap que és de comoda la
majoria absoluta per a l'esquerra, no, la dreta no, la
dreta no té problema, la dreta és el suficientment anarquica í indisciplinada perque hi hagi democracia, aixo
ha he dit abans. Nosaltres aquí podem defensar la reforma de l'Estatut, vos tes no, vostes ho pensen, pero no ho
poden dir, no tenen la llibertat, el seu grup polític no té
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la !libertat que tenim nosaltres, jo no sé si a la nostra part hi
ha molta o poca !libertat pero a la seva n'hi ha molta menys,
d'aixo no hi ha dubte.
Pressuposts continulstes. Senyores i senyors, han fet
uns pressuposts continuIstes, justament l'any passat, no ho
mir mai pero l'any passat el Sr. Alfonso ve aquí i em diu ...
-ara tendra sort i no ho trobaré: "Que els pressuposts del 92
presenten importants novetats enfront de programes anteriors, amb els quals nosaltres no estam d'acord." És ciar, si hi
havia novetats l'any passat no tenim per que cada any fer el
movimiento continuo, hi havia unes novetats, per que hi
havia unes novetats? Perque aquesta erisí de que han parlat
d'una manera demagogica, perque quin és el seu problema?
Que els ha sortit el tret per la culata, vostes creien que el
regne d'Espanya creixería només el 2 o 3% i que nosaltres
en creixerÍem l' 1, que hauria estat el fet normal, si vostes a
Madrid no haguessin fet tantes barbaritats, amb el diferencial
de renda que hi ha amb Europa el regne d'Espanya havia de
créixer el 2 o el 3%, i aquí havíem de créixer 1'1 o el 0'5.
Jo repetesc que el novembre del 1991 vaig dir: Creixerem el 0'5%, era el normal, i que vare m fer? Varem presentar un pla a quatre anys, que vostes varen creure que ja
no el teníem, per preveure aquestes coses. NosaJtres varem
preveure a!lo del turisme, varem parlar de la maduresa del
turisme, hi va haver de venir Aranzadi dos anys després a
explicar-ho, varem dir: Entram en un mercat i hem d'actuar
en conseqüencia, i varem parlar de la construcció, i varem
parlar de medi ambient. De manera que aquest pressupost és
a conseqüencia d'un pla a quatre anys, que si voste el mira
bé veura que hi ha diferencies, pero si no, pareixera igual
perque hi ha els dos més alts objectius, qualitat de vida, pas
cap a noves tecnologies, els sis eixos, els vint-i-quatre subeixos, els cinquanta programes. Pero és ciar, jo no puc fer
pressuposts nous cada any, ja ho varen ser l'any passat, per
tant, enguany és una repetició, veiam si voste se'ls pot
aprendre, aquests pressuposts.
Crisi economica. Bé, nos al tres ens varem haver de
defensar de la demagogia. En mirar el seu pla economic que
varen presentar fa quatre o cinc mesos, accions de xoc, o
sigui, que nosaltres aquí hem de comen~ar a subvencionar,
a actuar, no, el nostre criteri és diferent; és a dir, nosaltres,
aprengui un nom: Porter, Harvard, Oxford, Cambridge,
Galbraith, són partidaris de l'economia de l'oferta, són partidaris de a veure per que una nació, una regió o una ciutat,
la gent que hi viu prospera, els van bé les coses i hi van les
empreses. Per que a Alemanya hj ha aquests cotxes de gran
qualitat? Per que a !truia, a pesar d'aquest gran deute que té,
les coses, les coses li van tan bé? Per que al Japó, que tenia
ma d'obra barata, li ha anat bé guan han tengut u.1'Ia certa
creativitat? 1 actuar de forma tal que aquí, en veure aquests
avantatges qualitatius puguem trobar un complement al
turisme, les noves tecnologies. Aleshores, la Conselleria d?indústria i Comel'~, si vos mira els pressupostos, des de fa
anys no parlen ja d 'un pla de reindustrialització, parlen d 'un
pal de noves activitats, de disseny, de productivitat. Quin és
el futur, si agafam en aguest moment el denominador comú,

te

per que una regió és prospera? Perque té productivitat
i a Espanya no hi ha prodllctivitat, i aquí en teníern
no la volem perdre, volem que el rendiment per horne
que treballa i per capital sigui altíssim, és I'única fOfIna
de mantenir la prosperitat d'aqueste illes. El nostre
model, Sr. Alfonso, és absoJutament contra]'j al seu, és
a dir, d'una vegada per sempre hem de parlar d'un
context i d'uns fets, hem de recordar que Balears té un
context internacional i un context espanyol, que Balears
és un país petit plenament abocat a l'exterior, aíxí
qualsevol cosa que passa a fora no la controlam, i aixÓ
és important, pero no és important com diu So1chaga,
que diu: L'economia va malament; no, qui va malament
són els que vénen a consumir aquí.

¡

Davant qualsevol variació d'aquestes coordenades que ens afecten, la nostra capacitat de resposta és
molt escassa, i si ens posam a fer coses rares tirare m els
doblers, és a dir, jo 1i dic a vos te que parlin amb humilitat, pensi voste que per retardar la devolució varem
tirar -sap que és tirar?- per la finestra 1'3 bilions de
pessetes fa tres mesos; com és possible ... , a mi no m'importa Madrid, és que m'afecta a mi, només amb els
interessos podrien fer tres fons de cooperació municipal
i arreglar les coses. La veritat és que estam en aquest
moment que el culpable de tot és l'economia del Govern central, i vostes no ten en cap legislació per venir
aquí a dir-nos: Escoltin vostes. L'haguessin devaluat fa
un any, que és el que havien de fer, que no em pugin el
tipus d'interes en aquest moment, per que em pugen el
tipus d'interes? Aixo em perjudica, és un doi, pugen el
tipus d'interes perque ve una devolució d'aquí a dues
setmanes, no aguanta la pesseta, no tenim credibilitat, a
la millor gastam per damunt les nostres possibilitats, no
podem anar amb aquests pressuposts, esta m completament cremats.
Jo vulJ jugar-me el tipus com a país i recordar
seriosament, que la gent ho sapiga, perque, és ciar, a
for~a de repetir: No feim res, no feim res, a veure que
hem de fer? A veure que hem de fer perque aquestes
dues empreses no facin suspensió de pagaments? No
tenim forma d'arreglar (... ) monetaris, aixo és importanto Jo en aquest moment si fas país diría: No baixar el
tipus d'interes; salvaria la construcció, aixo és evident,
no ha discuteix ningú, és una barbaritat, em fa "cercar
na Maria per sa cuina ll i en aquest moment colapsa el
meu mercat, mercat que, en aquest moment, pensi voste, nosaltres, i que consti que pens que no ens convé
que s'envoli la construcció a Balears; hem dit que volem
qualitat i hem tengut un turisme que hem de mantenir
pero no un turisme que fagociti el nostre territori, no
una construcció gue edifiqui on li do ni la gana, una
edifica ció que sigui una indústria compensada amb un
nivell d'actuació de l'any 89, etc.
Voste imagini que nosaltres haguéssim comen'5at a fomentar els interessos perque la gent compras
habitatges, encara ni tan soIs n'han baixat els preus, deIs
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cap favor, i ja no dic altres coses perque aixo seria posar-me al nivelL de Madrid i aquí, a Déu gracies, encara
som a Mallorca en aquest momento

Ara resulta que davant els alemanys hem baixat un 20%

,eS' preúS ' no el 14, la devaluacio és el 20%, no el 14 ni 1'11,

~:S20o/0, i ¡n'hi qued cw·t, i en vendra un altre de fet o real,

de fet

per la inflació i de fet per la. balan~a comercial; bé,
d vant el mercat alemany s'han balxat els preus un 20%,
d~rant aquests mesas havia de comeojSar a crear Hnies de
redit perque la gent compra pisos, que es matenguessin
~s pisos quan, realrnent, nj tan sols els banes han comen~at
a taxar els pisos per vendre'ls.
Voste ( ... ) la balan~a fiscal pero no ens interessa. ]0
vul! que sapiguen, enyores i senyors, que des de fa -jo no
m'atur- sis mesos ¡ntent signar un conveni amb el Govern
central per fer la balan~ fiscal i donar una passar mes, no
eJl1 basta alió que els vaig lIiurar, faig molts d'estudis i per
Ololt malament que hagi fet la traducció, quan he parlat de
negres he fet una traducció literal d'un Ilibre americé\. que
parla sobre el reinvent, o sigui, no he volgut dir negres sinó
que ha estat una frase d'aquestes, que és una del ( ...) d aquest llibre.
Bé, no parlo de la balan<;a fiscal, no vull fer demagogia, hi va quedar ben aclarida, pero vull donar una passa
més, intent fer un conveni que em doni unes cintes i no me
les donen; i el futur del regne d'Espanya és redescobrir el
regne d'Espanya, que és el que hem de fer des de les autonomies, el que crema la Constitució és a veure realment que
aportam i que rebem, i hem de ser solidaris. Com hem de ser
solidaris amb els ajuntaments? Pero aquests pactes de solidaritat s'han de fer i posar les coses clares abans, és a dir, a
canvi de que, perque qui demana solidaritat ha d'estar disposat a complir unes condicions determinades i unes regles de
joc, ¡una seriositat administrativa, una seriositat pressupostaria.
Dins aquest context de mancan<;a de des pesa podrÍem gastar més, ja he dit abans que aquest any tenim
3.000 milions més de deute, pero crec que aixo seria tensar
molt les cordes. Que passa? Nosaltres no som partidaris de
polítigues de subvencions, creim que les subvencions són
tirar els doblers, creim que, en aquest moment, el que hem
de fer és disseny, productivitat, recursos propis. Nosaltres no
podem fer res, el que passa és que la gent que comenta no
ho pOden comprendre, estic conven<;ut que diuen: Si nosaltres tenguéssim capital risc, si nosaItres fóssim Forcades,
com actuarÍem? Pensen que tots actuam com ells i, és dar,
aixü els despista.
(Rialles).
Jo em vul! morir amb els secrets que tenc, perque el
que heu de fer, a mi em preocupa el seu lIoc, procurin posarSe en ellloc deIs altres i, aleshores, a la millor, no actuarien
cOm nosaltres, pero no han de pensar que nosaltres actuarÍe~ com vostes. En aquest moment, les empreses de capital
f1sc no les conec ni les vull coneixer, ni vul! que em deguin

Nosaltres ens trobam, aleshores, amb el problema gue qui fa política d'oferta té tendencia a deixar
que el mercat actul, pero com va dir el president: Si
deixam actuar el mercat hi pot haver condicions greus.
Aleshores, hem intentat posar unes mesures d'acompanyament. Aquestes mesures d 'acompanyament varen ser,
en el seu dia, el Pla d'embelliment, el Pla de comer<;,
veig gue aguest esta molt criticat pero és realment un
pla consensuat amb el sindicats, per exemple; jo em
reunesc amb els sindicats, supos que ara, des que el Sr.
Obrador va veure que els sindicats sortien del meu despatx va agafar el Sr. d'UGT, el va fer quadrar, va agafar
el senyor de Comissions i el va intentar fer quadrar pero
el senyor de Comissions és més independent i, des de
llavors, ara amb Bon Sossec, UGT, etc.
El Pla de comer~ s'ha pactat amb el sindicats,
s'ha pactat amb la PIMEM, s'ha pactat amb la CAEB,
i es duu endavant amb unes comissions de seguiment;
senyors, fa dos o tres anys ens varen dir gue pactassim
amb les forces socials, ido hem fet el miracle, sense tenir
el Síndic de Greuges, sense tenir el Síndic de Comptes,
sense tenir el Consell Economic i Social encara, la Conselleria d'Indústria ha pactat amb la CAEB, ha pactat
amb la PIMEM, ha pactat amb AFEDECO, ha pacta
amb (... ) un pla de comer~, que ha estat pactat amb les
forces vives, que més volen? Mesures d'acompanyament.
]0 vull parlar de la inversió, pergue tenim modeis econometrics i, aleshores, la gent, no, l'estudi de la
Banca Catalana ... Repetesc, hi ha tres tipus d'estudis: El
"pifómetro", variables est:hiques -que són les de l'any
82- i els models econometrics -la Universitat i la Conselleria. Vull que sapiguen vostes, senyores i senyors, que
la inversió pública a Balears ha contribuit negativament
al PIB de Balears, és a dir que és l'única part del regne
d'Espanya on ha influit negativament amb un 10%
sobre el PIB, de forma que hem tengut un creixement
de mitjana, hem tirat locals, Administració autonomica,
central del 0'9% guan al regne d'Espanya ha crescut el
7'1, i no n'hem d'estar optimistes, d'aixo, senyores i
senyors.

Aguest poble tot solet, sense tenir la fiscalitat,
ha pogut continuar endavant, i com ha continuat endavant? Preveient aquestes coses, preveient que el turisme
arribava a la maduresa, que hi havia una serie de mercats ( ... ) que podien ser turisme de sol i platja, que nosaltres no podem tenir segons quina indústria, que la
indústria esta maleida perque formam part del regne
d'Espanya, que no podem competir en preus amb l'eix
d'Europa ni amb Xina ni amb res, no hi podem competir; hem de competir en qualitat~ en disseny, en com-
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petitivitat, en proquctivitat, i aixo és el que fa la Conselleria
d 'Indústria i Comen;.
Jo voldria acabar amb la frase següent. Estic cansat
de dir que hem de vertebrar la societat, que hem de fer... Aquestes frases les trob totalitaries. Qui sigui nacionalista, qui
tengui una iHusió, ha d'intentar conscienciar la societat, amb
el nostre voluntarisme hem de conscienciar la societat, pero
el protagonista historic ha de ser la societat i nosaltres l'únic
que podem fer és intentar influir-hi, pero hem de ser uns
fidels servidors. De manera que, per vertebrar-la, no em trobara. Gra.cies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Forcades. Té la paraula el Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquest debat,
Sres. i Srs. Diputats, senyors del Govern, Sr. Conseller, no és
per fer riure, per fer riure, els comics. AqUÍ no hem de fer
el comic perque la situació no és per riure, ni la situació al
regne d'Espanya -com que voste diu regne d'Espanya nosaltres deim Espanya a soles- ni la situació a Balears. Ja ho
cree, que des de la dreta propugnarien l'acomiadament lliure,
ja ho cree, perque ho diuen, i que no els importa el més
mÍnim la inflació perque, de la inflació se'n beneficien els
mateixos, també ho cree, l'exemple és Anglaterra, i que
contendrien el deficit públic, l'exemple és Anglaterra i Nordamerica, amb la política que preconitza el Sr. Cuevas i ara
el Sr. Aznar, que s'hi ha apuntat aviat.
Pero en aquests moments el que m'importa és aquesta comunitat autonoma, perque el debat de política general
ja el va tenir el Sr. Aznar a Madrid i no l'hi va sortir bé, li
varen desmuntar, fil per randa, tot. Que en demani un altre!
Ara té una compareixen~a el ministre d'Economia, que li
digui el que vulgui el Sr. Aznar i voste no ens vengui aquÍ
a parlar de política eco no mica nacional per tapar la falta de
política d'aquí, no només l'economica, la falta de política
d'aquí.
Li interessen les noves tecnologies. Jo crec que a
voste sí que l'hi interessen, el que no crec és que al Govern
de la Comunitat Autonoma aixo li importi el més mínim,
aixo no li importa el més mínim, pressuposts en ma, perque
a investigació de noves tecnologies dedica 30 milions de
pessetes i a comprar ordinadors en dedica 300 milions, aquÍ
esta el que li importen les noves tecnologies. No actuen dins
les empreses, no volen actuar-hi. Logicament, dins el funcionament de l'economia c1assica, l'economia es recondueix a
si mateixa, en aixo ja no creu ningú, pero pareíx que encara
hem de dir aíxo, que es recondueix a si mateixa i que les disfuncions no són el normal, són excepcions, no és aixo; vostes no actuen en l'economia, no, actuen en una societat de
capital risc que ha perdut tots els doblers que han posat a
dins excepte 425 milions, que els perdnl si no els podem
recuperar, els perdra.

A u?a societat que no sé ~om, li diuen, FRACA~
SA, no, no es FRACASA ara mtrm'e el Dom, pero S h'
sembla; és TRACASA, pero es podria dir perfectam I
FRACASA, perque pel que ens han contat avui al men~
" "1 Ja h'1 han posat 250 mil'al.
esta' ben llesta, per d
esgracla,
oos. Jo no sé si ho sap voste, perque és Foment Ind~_
triaJ que hi posa 250 milions. A la CAP ja no sé quants
de milions hi han posat. A AGAMA se n 'han perduts
150, Sr. Conseller? 100 120, més o manco, més, ara 70
bé, s'han perdut 70 milioos a AGAMA j s'ha recupe~
rat...? Bé, s' hi han perdut 70 milions.
És que aquí on posen les mans ... , ho cree, que
no posen les mans dios la "indústria, aquí on posen les
mans la indústria se' n va a pico És curiós i logic, perque
vostes no hi baurien de posar les mans, no haurien de
posar doblers dins les empreses privades, aixo no va amb
la seva ideología, no han d'intervenir a les empreses
privades, les han de deixar que s'enfonsin per si mateixes, no les ajudin a enfonsar-se.
Voste m'ha dit la cosa més important que jo he
sentit d'un membre del Govern des d'aquesta tribuna, el
més important, i cree que ho he de repetir perque m'he
quedat molt content quan ha dit que la política que s'ha
de fer en aquesta comunitat autonoma és la de no fagocitar el nostre territorio Sr. Conseller, a quin govern
esta? Voste no vota aquí, pero voste vota al Consell de
Govern, que faran amb la LEN? Voste és contrari a
aprovar la LEN, a modificar la LEN? És contrari a aixo,
si no hem de fagocitar el nostre territori, voste sera
partidari de protegir el nostre territori, aixo és molt
important.
També ens ha dit una altra cosa, no és tan important com aquesta, jo no crec que voste s'oposi a la
modificació de la LEN, no cree que dins el Govern s 'hi
oposi, ara, voste ho diu aquí i queda bé. És curiós,
perque el que voste diu aquí, quan l'entenem, ho sol
mantenir a altres llocs, aixo és ver, pero en aquest cas
no crec que l'hi deixin, Sr. Forcades, no crec que li
deixin no fagocitar el nostre territori, hi ha massa interessos dins la Hnia normal d'un govern liberal conservador, massa interessos per no deixar que es modifiqui la
LEN i es continul destruint el nostre territorio
També ens ha dit que no és partidari -entre
altres moltes coses que oblid- de polítiques de subvencions, ha vist que hem rigut tots, sobretot el Sr.Valenciano, que és el que més segueix la política de la Conselleria de Comer~ i Indústria; no és partidari de subvencions, i que fa més que subvencions? A actuacions en
disseny dedica 20 milions, a subvencions dedica quasi
1.000 milions, que fan més que subvencions? La seva
Conselleria, subvencions i interessos, subvencions a
actuacions, d'inversió o circulant, no fan res més que
donar subvencions, res més. Avals per subvencions a
través d 'ISBA, i no és partidari de subvencions, si ho
fas hi dedicaria 50.000 milions de pessetes.
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Jo cree que havÍem d'haver parlat molt més deIs
.essuposts de la Com unitat Autónoma i molt menys.d 'altres
pi l'tiques perque 54.000 milions de pessetes signifiquen
pO: ntitats no mo lt grosses peró importants, signifiquen posq.~.¡¡itats dios un mare de competeneies reduH -ja creixera,
~l carnioara- possibilitats importants d'actuacions per al
~overn de la Comu nitat Autónoma. 1 del que nosaltres ens
ueixa m és q ue aquest pressupost no indica ni prioritat d'acquació estructural ni prioritat d 'actuació conjuntural ni actuat jooS en materia social; és més, aquest pressupost no esta
~'acord, quant a inversions, quant a actuació económica, amb
el que diu el mateix PIa de desenvolupament que ens presenta el Govern en aguest Parlament el dia abans -o el mateix dia- del discurs del president de la Comunitat Autónoma. Del que ens queixam és d'aixó i del que ens queixam
és que, l'aoy passat, un pressupost nou, aixó li vaig dir per
['articulat, molt més que pels pressuposts, que l'articulat era
un poc nou, no ho és enguany, peró el que volem és que un
pressupost que es va fer el mes de maig en una situació económica una mica diferent i, sobretot, un pressupost del qual
tots els consellers han dit que és continulsta, no pot ser el
pressupost per a 1993.
Jo ja sé que voste esta pensant -i tots els consellers
també- que el pressupost té poca importancia perque via
modificació de credits, incorporació, romanents, etc., al final
queda canviat quasi tot, aixó és ver, peró si aixó és així ens
duguin dues fulles que diguin: Capítol 1, 9.000 milions;
capítol n, tant, ingressos capítol 1, i no ho desglossin, si
tanmateix amb els doblers -cinquanta i busques de mils de
milions- poden fer el que vulguin: Canviar, llevar, posar, dur
d'una secció a una altra, cosa que no sé com la poden fer,
etc.; la veritat és que seria millor no fer, no una comedia,
perque era un acte parlamentari molt important, peró no fer
aqueixa tragicomedia de discutir una cosa que tots vostes, els
del Govern, pensen que no serveix per res. Nosaltres encara
tenim confian~a en la democracia i en l'origen del debat
parlamentari, que varen ser els pressuposts, tenim eonfian~a
en aixó i pensam que qualque dia, aquest Govern o el Govern que els substitueixi, sabra que els pressuposts són perque es compleixin i no per fer-los a benefici de ( ... ).

d'interes i em pareix que és perdre el temps no dir-ho,
perque tot aBó aItre no serveix per res i ho he explicat
ben explicat. NosaItres som partidaris de reformes estructurals des del punt de vista de l'oferta, ho hem dit
sempre i els nostres pressuposts es basen en un pla de
desenvolupament que, com voste sap, pot estar modificat pel pressupost, perque realment, dins les planificacions estrategiques hi ha un pla estrategic, un pla de
desenvolupament i un pressupost; al final, alIó que posa
( ... ) anualment és el pressupost.
Jo no he parlat de l'acomiadament lliure, són
vostes que en parlen a Madrid, el que dic és que no sé
que farem, perque a for~a de fer demagogia a la millor
aeabam amb l'acomiadament lliure proposat des de
Madrid, proposat per vostes, quan realment el que haurien de fer és reflexionar i consultar el professor Negri,
que és qui va fer l 'Estatut del Treballador i dir: A veure
que passa a Italia, que ens agrada tant comparar-nos
amb Italia. A Italia, realment, acomiadar un senyor
d'Olivetti és practicament impossible, peró acomiadar
un senyor d 'un taller mecanic de cinc treballadors, a
Italia, que són molt més ( .. .) no tenen problema, perque
diuen que un senyor que és un autónom o un senyor
que té cinc empleats no ha de tenir problemes per acomiadar un d'aquests cinc, a Olivetti aixo és diferent.
Amb els 70 milions d'AGAMA hem salvat un
sector que ereava una riquesa de 2.000 milions de pessetes.
Jo li faré un repte. La democracia és canvi, la
democracia és discussió, ni aquest Govern, l'any que ve,
si hi és, ni el que vengui, fara mai més uns pressuposts
tan ben fets com els d'enguany. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Forcades. Altres grups que hi vulguin intervenir en tom a favor o en contra? Té la paraula, dins aquest tom, pel Grup PP-UM, el Sr. Huguet.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso. Per tanear la qüestió té la
paraula el Sr. Forcades.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Alexandre Forcades i Juan):
Efectivament, per cortesia, Sr. President, per cortesia
parlamentaria, m'he subjectat al debat que voste ha plantejat, perque realment, durant un pareB d'anys, he vengut
aquí i el que fet ha estat contestar el més bé possible la seva
esmena a la totalitat escrita, a la millor l'any que ve ho faré.
Aleshores, crec que és important que la gent sapiga que em
pareix maniqueu parlar d'actuacions per evitar tancar dues
empreses guan, realment, des de Madrid es mane gen una
serie de variables com és el tipus de canvi, com és el tipus
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EL SR. HUGUET I ROTGER:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Estic con venque si hagués quedat en el meu escó i hagués dit
que renunciava a aquest torn tothom m 'ho hauria
agralt, i ho haurien agrait perque poca cosa ja hi ha a
debatre, excepte una serie d'interpretacions que ha fet,
sota el nostre punt de vista, el portaveu del Partit Socialista, i que, per tant, jo crec que sí que val la pena entrar-hi.
~ut

Jo he de comen~ar dient que la seva esmena a
la totalitat és un tant confusa perque no concreta cap
tipus de mesura ni cap tipus de variació en la política,
sinó que ho fa amb un caracter general, no té aquests
deu punts basics com tenia una altra esmena, peró cadascú té la seva manera de matar puces, com diuen.
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Estam a un debat pressupostari sobre el qual jo li he
de fer una petita correcció histórica, les democracies no
neixen deIs debats pressupostaris, neixen molt abans per
prendre altre tipus de decisions i, per tant, no farem debats
histórics. En qualsevol cas el que sí li accepto és que a les
democnkies occidentals, a les democracies modernes, el
debat pressupostari esdevé en un debat, si no fonamental,
quasi és el més important dins tot estat i, en aguest cas, dins
una comunitat autónoma o dins les comunitats autónomes.
Per que a¡;ó? Per una cosa molt senzilla, perque tot debat
pressupostari implica que el Govern posa i plasma en un
projecte de pressuposts quines són, en funció de les seves
previsions, aquelles necessitats que ha de cobrir i que esta n
reflectides, evidentment, en un programa de govern, en un
programa electoral i que, en aquest cas concret, el propi
conseller li ha recordat que aquests pressuposts continuen la
política dissenyada l'any 1992 amb un programa que va a
quatre anys, si aquests continuen, voste els vol transformar
en uns pressuposts continulstes, no tendrem massa dubtes,
pero continua el disseny d 'una política económica, social i
de desenvolupament regional cenyida a aquesta comunitat
autónoma que és la que ha fet el Govern de la Comunitat,
la que dissenya i la que vol dur endavant el Govern de la
Comunitat.
Peró m 'ha de permetre, Sr. Alfonso, que li digui que
seria absurd encetar un debat pressupostari, i estic convenc;ut
que ac;ó voste m 'ho permet perque voste l'ha encetat en fer
una conjul1ció de les poJitiques a nívell internacional i nacional. Per tant, voste ha intervingut primer i l'ha encetat voste.
Seria absurd, i cree que seria irresponsable, rallar deIs pressuposts per 1993 de la nostra comunitat autónoma si no tinguéssim en compte la interrelació de I'economia de les Illes
Balears amb l'economja de l'Estat. Jo crec que estam obligats
que els nostres pressuposts, a I'hora de confeccionar-los,
tenen una capacitat practica per poder dissenyar poLítiques
economiques bastant limitada, per una raó molt senzilla: No
podem fer política monetaria i no podem fer política, en
aquest cas, planificació económica.
El nostre pressupost no és una entitat amada, sinó
que esta interrelacionada dins el conjunt de l'economia de
l'Estat espanyol.
Jo li diría que, certament, és una llastima que avui
el seu grup, en aquesta cambra i amb la seva intervenció, no
formi part del Govern central. Si així fos, el discurs que
voste ha fet avui, aquí, sobretot el primer díscurs que voste
ha fet aquí, hauria tingut l'oportunitat de fer-lo, com a
representant del seu grup, en el Congrés de Diputats fa
quatre o cinc anys, segurament s'hauria evitat la gradual
decadencia del creixement económic de l'Estat espanyol.
Xifres canten, d'a¡;ó voste en sap més que jo, indiscutiblement. L'any 1977 la despesa pública representava el
24'9 del PIB; l'any 90 -escolti- el 43'3; la inversió pública en
aquest temps s'ha incrementat en dos punts, els altres 12 han
volat, no sabem on pero en despesa corrent, entre al tres
coses. En el 75 -a¡;ó no és política d'aquesta comunitat- la

pressió fiscal equivalia al 21 '6 del PIB, en el 90 el 35. El
deticit públic era inexistent en aquel! moment, en el 91
arribava a 4'5 punts del PIB. El deute públic era del
12'7 del PIB en el 77, en el 90 el 30'2 del PIB, més de
6.000 milions de pessetes diaries ha de pagar l'Estat
sense reduir el principal, només d'interessos diaris,
multipliqui aquests 6.000 milions per 365 dies i veura
com estam o hem hipotecat greument les futures generacions. De l'atur no parlarem perque cree que el podem
passar per alto
La pressió fiscal, Sr. Alfonso, ha crescut a Espanya, en els darrers anys, més que a la resta de palsos
comunitaris. En el 82 el conjunt d'imposts i cotitzacions
a la Seguretat Social representava el 28% de la riquesa
nacional, el 28% -les trobara, totes aquestes dades. A
finals del 91 aquesta xifra representava el 35%, una
prova de tot a¡;ó és l'increment sobre la renda de les
persones que, en aquests darrers anys, ha passat del 46
al 56, mentre que -aquest és el que més afecta i el que
més nota el ciutada- als palsos velns les reformes s'han
dirigit a la reducció d'aquesta fiscalitat maxima, s'hi han
dirigides.
Aquest és el panorama económic nacional, on
també esta interrelacionada l'economía de la Comunitat
Autonoma, en aquest cas, a partir d'aquesta situació,
d'una situació altament delicada, i amb ac;o coincidim
tots -Sr. Moragues, si té ganes de parlar surti aquí-, que
ha provocat un estancament total i absolut del creixement, un increment d 'aturats en relació amb el 82, una
inflació que ha augmentant any rere any, un deticit
públic que hipoteca el nostre futur i uns imposts que
es tren yen , cada dia més, la nostra economia particular
i la desaparició de la petita i mitjana empresa, a nivel!
de l'Estat espanyol, tots sabem com han anat desapareguent i tots sabem quin es van ser les declaracions que va
fer I'actual minjstre quan va venir a la nostra comunitat
autónoma, que si per incrementar productivitat i fer
més rendibles les empreses havien de fer la producció,
la manufacturació d 'aquests productes, fora del nostre
territori ido que les e mpreses surtin afora; ac;o ho va
dir i no ha estat desmentít, ho va dir a una reunió. Per
tant, queda clar que aquí no hi ha hagut una política
d'afavorir la petita i mitjana empresa
Per tant, nosaltres creim que el disseny que han
fet amb els pressuposts de la nostra comunitat autónoma
sí que ajuden, al menys d'uoa manera modesta i prudent, que la nostra economia en lletra minúscula J'economia de les nos tres illes, es vegi el menys afectada
possible per la crisi económica que pateix el regne d'Espanya, com així l'hi agrada dir al nostre conseller. La
nostra comunitat es veu obligada, a causa d'aquestes
mancances, a afrontar l'actual situació amb un pressupost de 48.000 milions de pessetes, amb un pressupost
que, realment, conté el que és el capítol 1, la despesa
corrent, amb un pressupost 00 es planifiquen unes mesures de desenvolupament a través d'una adequada
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lítica económica i pressupostaria quant a aplicar a cada

o deIs programes el cost que té aquest i quins són els objeco
.
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Gracies, Sr. Huguet. En torn de replica té la
paraula el Sr. Alfonso.

que es pretenen aconsegUlr.

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
El tema del sector turÍstic el passarem per alt perue cree que ja n'hem rallat avui i seria un altre debat.
ILlant a la potenciació deis sectors comercials, jo crec que
~úest Pla de comer!r donara el seu fruit com al menys hao
e reconeixer que fruit va donar també el pla que es va fer
e desenvo Ju pament industriaJ. aprovat per unanimitat per
~uest Parlament i que va derivar després en cinc decrets
lncrets aplicats a la petita i mitjana empresa. Mesures i
::tivitats relatives al foment de l'ocupació i formació profesonal ocupacional, a través del Fons Social Europeu. progra¡es de conservació medioambientals, ja n'hem pogut rallar
vui quin era tot el disseny i quina havia de ser l'aplicació
ue es feia en aquest sentít quant a les inversions.
Crec que els pressuposts de la nostra comunitat au'¡noma són uns pressuposts ben eLaborats, són uns pressuosts que preveuen clarament quin és el disseny fet pel Goern de la nostra comunitat autónoma en un termini de
uatre anys i, per tant, continua la política encetada en el
2. Crec, sincerament, que en el nostre pressupost hi ha no
m soIs una clara vocació inversora amb uns objectius no
omés d'invertir per invertir sinó que les seves aplicacions
an encaminades a funcions molt concretes' . també en els
ostres pressuposts poden trabar vostes que hi ha unes apliacions pressupostaries de foment de la nostra cultura, de la
¡ostra llengua, i hi ha unes aplicacions pressupostaries tam,é destinades a alIó que són serveis socials, crec que en
quest tema deIs serveis socials han de reconeixer que es fa
10 gran esfor<s en aquesta comunitat autónoma, des de la
:omunitat Autónoma, passant pels consells insulars i pels
juntaments. Crec que el percentatge aplicat a la nostra conunitat autónoma en materia de serveis socials és un perentatge molt considerable.
Peró és més, quan vulgui, a mi no m'agrada exposar
eptes a la gent, peró quan vulgui podem analitzar el que
eben les comunitats autónomes en materia d'acció social a
.plicar als seus programes i el que reb la nostra comunitat
ler part del Govern central en aquesta materia, en aquesta
lolítica. el que reb la Comunitat no el que reben altres
nstitucions en fer el pont a la Comunitat, que també ha
lassat. Per tant, em cregui, Sr. Alfonso, que, en aquest cas,
i he de dir que passi el que passi el que sí que queda clar és
¡ue aquest Govern sap el que vol, sap on va i planifica el seu
lressupost en funció d'un programa d'actuació presentat
ambé en aquesta cambra, que té un desenvolupament a
IUatre anys. Quina és la crítica que van fer a vegades en
lquesta tribuna? Que anavem de pressupost en pressupost
:ense una previsió de futur i que havíem de fer una previsió
1 curt termini i a llarg termini, ac;ó és el que ha fet el Gorern de la nostra comunitat autónoma i a<só és el que reflec:eixen els pressuposts que avui presentam i defensam com a
~rup i, per tant, rebutjam l'esmena a la totalitat.
EL SR. PRESIDENT:

....

Sí, Sr. President. No sabia si havia de contestar
peró crec que s'han de dir dues coses. Sr. Huguet, ja
sabem que Genova ordena i que vos tes parlen segons les
consignes del Sr. Aznar, aquell senyor que, encara que
guanyi, no sera president, ja ho sabem, s'ha vist molt bé
avui.
No faig comptes entrar en alIó que ha dit deIs
pressuposts d'aquí, no n'ha dit res i no val la pena
entrar-hi. Li podria dir perfectament les dades que he
donat des d'aquí: 7'28% en actuació d'acció social, és
a l'única cosa a que s'ha referit, i més del 80% prové
d'assignacions deIs pressuposts generals de l'Estat, és la
comunitat autónoma més baixa de totes, només el Sr.
Hormaechea empata amb vostes, res més.
He trobat curiosíssim que empri l'any 75, jo li
donaré dues dades de l'any 75: La inflació era de dos
dígits -sap que vol dir, no?-, l'any 82 continuava sent de
dos dígits, en aquests moments és de 5 punts; la formació de capital públic l'any 1991 era de 2'3 del PIB, en
aquest moment és del 5%. He dit que era curiós que
utilitzas el 1975, em pareix que era l'any que Franco
encara era viu -que no n'hi hagi cap que s'aixequi i es
quadri-, encara era viu, pareix que l'enyoren, pareix que
l'enyoren.
En aquelI any, per acabar, Sr. Huguet, la Comunitat Autónoma no tenia ni un duro de deute públic, no
existia, avui té 50.000 milions, les comparacions s'han de
fer homogenies i aixó voste ho sap, alió aItre, pura
demagógia.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso. En torn de contrareplica
el Sr. Huguet té la paraula.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Sí, moltes gracies, Sr. President. No rallarem
d'aquesta epoca ni de jefes de centuria, que n'hi ha
seguts als seus bancs i no apuntaré ningú. Anem al
debat de pressuposts.
Miri, jo no puc fer un debat des del mateix
nivelI de dad es que les que voste pugui manejar. Voste
em digui, en aquest moment, quin és el deute que té
l'Estat i si és cert o no que cada dia 6.000 milions de
pessetes es paguen i no es redueix gens el principal,
6.000 milions de pessetes, i que a<;ó hipoteca el futur de
l'economia espanyola; encara li diré més, Sr. AJfonso, li
recoman, si Ji poden passar el video d'un debat, Punt i
apart, que el van fer a la televisió, on va sortir Solchaga,
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que un deIs problemes que va detectar -aquesta dada la vaig
agafar d 'alla- és precisament que o hi havia un canvi en
aquesta política capa<; d'eixugar a<;ó o anavem en picat per
avall, i demanava l'esfor<; de totes les administracions, a<;ó
no ho he dit jo, ho ha dit el seu ministre. Quin és el problema? El problema és que Solchaga és tan inte¡'¡igent com ho
pugui ser qualsevol altre i veu clares quines serien les mesures, pot ser que ho vegi cIar el que passa que al no fer res no
ho veuen clar, i certes mesures que s'haurien d'aplicar no es
poden aplicar. A<;ó és el que esta passant en aquest moment.
Sr. Alfonso, jo crec que tots ens agrairan que no
continuem en aquest moment el debat perque esta ja quasi
tot parlat i que passem a votació. Jo el que he volgut fer ha
estat, en aquest cas concret, estalviar, perque voste tampoc
no ha rallat de dades concretes del pressupost de la nostra
comunitat, fer-li el repas de totes i cada una de les actuacions que estan plasmades, per tant, planificades i proposades, en els pressuposts de la nostra comunitat autónoma.
Bastada únkament j exclusivament agafar aquest tom perque
eos adonassim de totes i cada una de les activitats. És cIar, si
jo aquí comen!t a llegir-li tots i cada un deIs programes, quina és la seva funció, quin és el seu objectiu i quina és la
quantitat que hi destinen, farem una lectura de pressuposts
i voste em dira: No és a<;ó el que debatem, debatem el canlcter general, si va en funció deIs programes que vostes
presenten, si hi ha contradieció o no amb el projecte polític
que nosaltres defensam; aquest és el debat pressupostari, alló
altre són debats puntuals que tindran lloc en el moment que
es debatí n les esmenes, un debat pressupostari es fonamenta
en contrastar polítiques diferenciades perque grups polítics
són diferents i tenen una manera distinta de veure quina és
la realitat.
Per tant, desqualificacions globals no serveixen per
res, j jo li die que voste em digui si el pressupost que presenta el nostre Govern entra en contradicció o no, no amb el
seu programa perque segur que hi entra, si entra en contradicció o no amb el nostre programa, que és el que dóna
suport al Govern i pel qual el poble balear el va votar. Gnlcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Huguet. Torn de fixació de posicions per
als grups que no han intervengut? No hi ha intervencions.
ConcIós el debat, passarem a les votacions.

28 vots a favor, 31 en contra. En conseqüencia
queden rebutjades les tres esmenes que soHiciten I ~
devolució del projecte de llei al Govern.
A continuació pa sarem a votar les quanties
globaIs deIs pressuposts de la Comunitat per al 1993
Votarem separadamell t les quanties globals deIs pressu~
posts de la Comunitat Autonoma i les quanties deIs
pressuposts de les empreses públiques.
Votam, en primer lloc, les quanties globals del
pressupost de la Comunitat Autonoma i de les seves
entitats autónomes per al 1993 per un import de
48.859.512.535 pessetes.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha.
31 vots a favor, 28 en contra. En conseqüencia,
queda fixada la quantia global deIs pressuposts de la
Comunitat Autónoma per al 1993 en 48.859.512.535
pessetes.
Passarem a contiouació a la votació de les quantitats globals de les empreses públiques dependents de la
Comunitat Autónoma. L'estat de les despeses i ingressos
de les quals s'eleven a 9.579.730.000 pessetes.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra es
volen posar drets, per favor? Gnlcies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha.
31 vots a favor, 28 en contra. En conseqüencia,
queden fixades les quanties globals de les empreses publiques dependents de la Comunitat Autónoma en
9.579.730.000 pessetes.
En no haver més assumptes a tractar conclou
aquesta sessió. Moltes gracies a tots.

Donat que les tres esmenes sol·liciten la devolució
del projecte de llei es procedira a la votació conjunta.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de les esmenes
es volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra es volen
posar drets, per favor?
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha.
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