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--

Presidencia 
del Molí Honorable Sr. Cristófol Soler i Cladera. 

Sessió celebrada dia 30 de novembre del 1993. 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SU MARI 

1,- PREGUNTES: 

1) RGE núm. 3428/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat Francesc Triay i L/opis, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, amb la formulació següent: 
"Quins compromisos ha assumit el Govern de la Comunitat en el finanfament de la potabilitzadora d'aigua 
subterrimia d'es Pont d'Inca que promou l'Ajuntament de Palma?" 3771 

2) RGE núm. 3248/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat loan Ferra i Capllonch, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, amb la formulació següent: 

11 Quan pensa el Govern de la Comunitat dictar les disposicions necessaries i executar la L/ei 1/1992 de protec-
ció deIs animals que viuen a l'entorn huma?" 3772 
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3) RGE núm. 3247/93, presentada per I'Hble Sr. Diputat Antoni Pallicer i Pujol, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, amb la formulació següent: 
"Quina ha estat la quantitat cobrada en concepte de sancions imposades aplicant el Decret 13/85, de 21 de 
febrer, referent a les mesures de seguretat i protecció contra els incendis fins a la data d'avui?" 37: 

4) RGE núm. 3251/93, presentada per I'Hble Sr. Diputat loan Ferra i Capllonch, deL Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, amb la formulació següent: 
"Quan pensa el conseller d'Agricultura i Pesca presentar el projecte de llei de cafa al Parlament de les Illes 
Balears?" 37: 

5) RGE núm. 3300/93, presentada per I'Hble Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, del Grup Parlamentari SOCIALIS
T A, amb la formulació següent: 
"Quines mesures ha pres la Conselleria d'Agricultura i Pesca davant la tala de pins i savines que s'ha fet a la 
zona des Ca Marí a Formentera, lloc on es pensa construir un camping?" 37; 

6) RGE núm. 3302/93, presentada per I'Hble Sr. Diputat loan Marí i Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
amb la formulació següent: 
"Quan pensa la Conselleria d 'Obres Públiques i Ordenació del Territori acabar de pagar les expropiacions 
efectuades per la construcció de la ronda de ses Pai'sses a Sant Antoni de Portmany?" 37~ 

7) RGE núm. 3424/93, presentada per I'Hble Sr. Diputat Antoni Sansó i Ser vera, del Grup Parlamentari PSM I 
EEM, amb la formulació següent: 
"Quines previsions de pagament deis deutes d'Agama amb els ramaders té el Govern de les Illes Balears, ates 
que fins al dia d'avui sols s'ha pagat el mes de luliol?" 37~ 

8) RGE núm. 3294/93, presentada per I'Hble Sr. Diputat loan Ferra i Capllonch, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, amb la formulació següent: 
"Pensa el conseller d'Agricultura i Pesca modificar l'article 6 del Decret 27/92, de 3 de juny, pei qual es regula 
la cafa del tord pel sistema tradicional de filats en coll?" 37í 

9) RGE núm. 3297/93, presentada per I'Hble Sr. Diputat Antoni Pallicer i Pujol, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, amb la formulació següent: 
"Quantes inspeccions ha efectuat el Govern -i quantes sancions se n'han derivat- en aplicació de l'Ordre del 
12 d'agost del 1993, d'allotjament de menors de 12 anys en els establiments turístics?" 37í 

10) RGE núm. 3407/93, presentada per l'Hble Sr. Diputat Pere Sampoi i Mas, del Grup Parlamentari PSM I EEM, 
amb la formulació següent: 
"En virtut del Decret 51/1992, de 30 de julíol, sobre indemnitzacions i compensacions per obres i instal'lacions 
de depuració d'aigües residuals, i l'Ordre conjunta deis consellers d'Economia i Hisenda i d'Obres Públiques 
i Ordenació del Territori, de 19 d'octubre del 1993, quines previsions totals de compensacions a alorgar hafet 
la lunta d'Aigües?" 37í 

11.- PROPOSICIONS NO DE LLEI: 

1) RGE núm 3092/93, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a creació d'un sistema d'in
formació pel sector turístic 

2) RGE núm 3142/93, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a institucionalització d'una 
conferencia anual pel tractament deIs problemes del sector turístic 

IlI.- DEBAT DE TOTALITAT deis pressuposts generals de la ComuniüztAutónoma de les Illes Balears per al 1994, 
amb les esmenes a la totalitat RGE núm 3305/93 del Grup Parlamentari PSM I EEM, i RGE núm. 3405/93 del 
Grup Parlamentad SOCIALISTA, presentades al Projecte de llei RGE núm. 3fJ951fJ3, i fixació de les quantitats 
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EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Prec que 
s'asseguin als seus escons. Comen<;am aquesta sessió plemlria 
d'avui, i abans d'entrar... Prec silenci per favor. Abans d'en
trar en el contingut concret de l'ordre del dia d'avui voldria 
sotmetre a aquest plenari una proposta de modificació de 
l'ordre del dia de la sessió plenaria de dema. Aquesta pro
posta la falg aplicant l'aJticle 68.1 del Reglament, i pro pos 
que a l'ordre del día de dema els punts primer i segon pre
vists siguin substitui'ts per les dues mocions, la 3271, relativa 
a ensenyament de catala i en catala; i la 3404, relativa a 
residus no municipals. És a dir, que aquestes dues mocions 
substituirien el punt corresponent a preguntes i el punt cor
responent a interpeHacions. 

Deman si es pot considerar aprovada per assentiment 
aquesta proposta. Queda, ido, aprovada per assentiment. 

1.1) Pregunta RGE núm. 3428/93, presentada per I'Hble 
Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a les preguntes, i la primera és la 3428, del dipu
tat Sr. Triay i Llopis, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a finan<;ament de potabilitzadora d'es Pont d'Inca. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. 
Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. Da
vant les informacions contradictories relatives a la finan<;ació 
d'aquesta potabilitzadora d'aigua subternlnia de Son Tugores 
d'es Pont d'Inca, ja que unes parlen el mes d'abril passat 
d'un conveni entre l'ajuntament i el Govern, pel qual la 
Comunitat Autonoma pagaria tot el cost d'aquesta dessalinit
zadora. Després el conseller ens va dir en comissió que hi 
havia uns avals, i que a més es finan<;aria al 50% entre el 
Govern i l'ajuntament. 1 a la vegada hi ha uns documents 
aprovats fa poc per l'Ajuntament de Palma que parlen d'un 
préstec de 1.000 milions de pessetes, i de la possibilitat que 
el Govern participi en la construcció o explotació. Jo li vol
dria demanar quins compromisos ha assumit el Govern de la 
Comunitat per al finan<;ament d'aquesta potabilitzadora. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Té la paraula el conseller Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

. Sr. President, senyores i senyors diputats. En aquest tema 
hI ha tres possibilitats. Una, que el Govern no aporti doblers; 
u.na segona, que sera actuar via conveni amb aportació d'una 
xIfra taxada; i el tercer participar en un consorci al 50%, 
duent avals i duent doblers. Aixo és tot, gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Vol tornar fer ús de la paraula el 
Sr. Triay? Té la paraula. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Són 1.400 milions que val 
aquesta potabilitzadora, segons les dades de partida. Si 
és al 50% són 700 milions per al conjunt deIs ciutadans 
de les Illes Balears, i 700 milions per al conjunt deIs 
ciutadans de Palma. Tant uns com els altres són un 
malbaratament de recursos públics i de recursos hidrau
lics. Cree que no res pon a una gestió responsable deIs 
recursos hidraulics; i, com diu el conseller quan se'l vol 
sentir, no en aquesta Cambra,ell esta en contra d'aques
ta solució. En aquesta Cambra ha dit que és una solució 
transitoria, la qual cosa traduida al llenguatge normal 
vol dir que és una solució provisions; i que és una solu
ció imperfecta, la qual cosa també tradui'da alllenguat
ge corrent, vol dir que és una solució do lenta. 

El que passa és que el conseller esta en contra pero 
no té autonomia per decidir. Realment el conseller fa el 
que li ordenen en aquest tema, el president és qui ha 
decidit que s'ha de fer amb la potabilitzadora d'es Pont 
d 'Inca; i ell no pot decidir, a pesar que la seva opinió és 
contraria, i per a<;o no concreta mai quan se li pregunta. 
Se li fa una pregunta: quin és el finan<;ament; diu que 
hi ha tres possibilitats. Quin és el finan<;ament compro
mes, Sr. Conseller? Hi ha un conveni o no hi ha un 
conveni firmat en el mes d'abril? Hi ha avals o hi ha un 
consorci al 50&? I si no ho sap ara, quan ho sabra? 

La nostra opinió, sen yo res i senyors diputats, és que 
tudar aquests 1.400 mílions de pessetes és aigua per a 
avui i sal per adema, i que realment aixo no respon 
més que a compromisos que voste no controla en abso
lut, del President de la Comunitat Autonoma, absoluta
ment clientelars i a curt termini. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Vol fer ús de la paraula el conse
ller Sr. Reus? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'OOBRES PÚBLIQUES I 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i 
Beltran): 

Sr. President, només vull dir que jo pensava que 
aquest tema estava ja analitzat per aquesta Cambra. 
N'havÍem parlat fa una setmana o deu dies, i el que jo 
veig és que aquÍ cada moment estan repetint el mateix. 
Únicament vull dir aixo: perdem un poc el temps . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. 
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1.2) Pregunta RGE núm. 3248/93, presentada per I'Hble 
Sr. Diputat Joan Ferra i Capllonch, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona pregunta, que és la 3248, del Sr. Joan 
Ferra i Capllonch, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a quan pensa el Govern de la Comunitat dictar les 
disposicions necessaries i executant la Llei 1/92, de protecció 
deIs animal s que viuen a l'entorn huma. Té la paraula el 
diputat Sr. Ferra. 

EL SR. FERRÁ I CAPLLONCH: 

Gracies, Sr. President. Dia 8 d'abril del 1992 aquest Par
lament va aprovar la Llei de protecció deIs animals que viuen 
a l'entorn huma, la qual va ser publicada dia 14 de maig del 
1992. En la seva disposició addicional primera diu "El Con
sell de Govern en el termini de 6 mesos des de l'entrada en 
vigor de la present llei dictara les disposicions necessaries 
per a la seva execució i desenrotllament ll

• Han passar quasi 
18 mesos, i nosaltres per aixo demanam al conseller d'Agri
cultura quan pensa el Govern de la Comunitat Autonoma 
dictar les disposicions necessaries i executar la Llei 1/92 de 
protecció del animals que viuen en l'entorn huma. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ferra. Té la paraula el conseller Sr. Morey. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. la Conselleria d'Agricultura ha 
redactat ja el reglament, l'ha posat a consulta a diversos 
grups i entitats, s'han incorporat les esmenes que hem consi
derat acceptables, i a l'actualitat esta en fase de revisió pels 
serveis jurídics de la Conselleria d' Agricultura i Pesca a la 
darrera fase de la seva elaboració. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. 
Ferra? Té la paraula. 

EL SR. FERRÁ 1 CAPLLONCH: 

Sí, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, sí és vera que la 
Conselleria d'Agricultura va redactar ja un reglament, del 
qual ens va enviar una copia amb data de 9 de novembre del 
1992. Crec que en va enviar una copia a tots els grups parla
mentaris, de la qual aquí tenc l'esborrany. Pero del dia 9 de 
novembre del 1992 a dia 30 de novembre del 1993 ha passat 
un any. Crec que és un temps ja més que suficient per haver 
corregit totes les esmenes o totes les deficÍl~ncies que podia 
tenir, i jo crec que aquí hi ha hagut una mica de falta d'inte
res perque aquest reglament sortís en un període un poc 
més breu del que ha sortit, o del que pensa treure'l. Gracies. 

= 

EL SR. PRESIDENT; 

Gracies, Sr. Ferra. 

1.3) Pregunta RGE núm. 3247/93, presentada per 
I'Hble Sr. Diputat Antoni Pallicer i Pujol, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la tercera pregunta, que és la 3247, del 
diputat Sr. Pallicer i Pujol, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, relativa a quantitat total cobrada en concep
te de sancions imposades aplicant el Decret 13/85, de 21 
de febrer, referent a mesures de seguretat i protecció 
contra els incendis. Té la paraula el Sr. Pallicer. 

EL SR. P ALLICER 1 PUJOL: 

Moltes grades, Sr. President. Jo voldria demanar al 
representant del Govern, perque veig que el conseller és 
absent, ja m'ho va informar, quines quantitats s'han 
cobrades relatives a l'aplicació del Decret 13/85 de pro
tecció contra incendis. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Té la paraula la Sra. Vicepresi
denta. 

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Ma
ria Rosa Estaras i Ferragut): 

Gracies, Sr. President. La Conselleria de Turisme 
controla l'expedient fins que arriba la resolució, i una 
vegada que hi ha la resolució passa a Hisenda. En 
aquests moments la Conselleria d 'Economia i Hisenda 
no du una estadística per tipus de recaptació, sinó que 
recapta conjuntament amb el que recapta la Conselleria 
de Turisme. Tal com li va dir el conseller al darrer ple
nari, crec, el total de sancions imposades eren 213 mili
ons, pero no podem determinar en aquest moment qui
na quantitat d'aquests 213 ha estat cobrada. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Pallícer? Té la paraula. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Sí, grades, Sr. President. Desgradadament aixo ens 
demostra que a més de bones paraules hí ha poca cosa 
més quant a fer una política seríosa en protegir els 
hotels, i la prevenció d'hotels de lluita contra incendis, 
perque amb aquestes xifres que ens ha donat la portaveu 
del Govern resulta que amb els expedíents oberts la 
mitja d'imposíció de multa, de sanció -que no de cobra
ment, perque no ho sabem- és d'unes 300.000 pessetes. 

~. 
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""" 

Per tant no és cap m~sura dissuasiva en absoLut i a més 
nint en compte que hl ha prop de 100.000 places llotelere 

teue estan en aguest moment encara sense cap instaHació fixa 
Je mesures i protecció contra incendis, creim que continua 
sent una política desgraciadament de paraules. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Pallicer. Vol tornar fer ús de la paraula la 
vicepresidenta? Té la paraula. 

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Maria 
Rosa Estaras i Ferragut) : 

Gracies, Sr. President. Jo només he donat una única 
xifra, que se li va donar abans; i voste ha fet unes deducci
ons. Es podria fer un estudi per veure tot el que s'ha recap
tat dins Economia en materia turística que correspon a aixo, 
pero seria un desglossament molt detallat. En gualsevol cas 
són apreciacions que ha fet a títol gratuIto Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. 

1.4) Pregunta RGE núm. 3251/93, presentada per I'Hble 
Sr. Diputat Joan Ferra i Capllonch, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la quarta pregunta, del diputat Sr. Joan Ferra 
i Capllonch, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa 
a quan pensa el conseller d' Agricultura i Pesca presentar el 
projecte de llei de caSia al Parlament de les Illes Balears. Té 
la paraula el diputat Sr. Ferra. 

EL SR. FERRÁ 1 CAPLLONCH: 

Gracies, Sr. President. La nostra comunitat autonoma té 
totes les competencies en materia de caSia, i tenint en 
compte les nos tres peculiaritat, creim que es fa necessari 
comptar amb una llei propia de caSia, la qual reculli tates les 
nostres ( ... ). Per aixo li demanam al conseller quan pensa el 
conseller d' Agricultura i Pesca presentar un projecte de llei 
de la caSia al Parlament de les Illes Balears? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ferra. Té la paraula el conseller Sr. Morey. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester). 

Grades, Sr. President. S'ha aprovat pel Consell de Go
vern una llei d 'actualització de sancions en materia de caSia. 
La Conselleria d'Agricultura i Pesca pensa que amb 1 esmen
tada llei i l'actuaJ LIei de cas;a de I'any 1990 es pot dur a 
terme una gestió de la caSia a les llIes Balears. Gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Morey. Vol tornar fer ús de la paraula el 
Sr. Ferra? Té la paraula. 

EL SR. FERRÁ 1 CAPLLONCH: 

Sí, Sr. President. És vera que s'ha duit un projecte 
de llei per a l'actualitzadó de taxes quant a les sandons 
de caSia, pero jo no estic d'acord amb voste, Sr. Con
seller; jo crec que seria necessaria una llei de caSia, per
que tenint en compte que la nostra comunitat som qua
tre illes ben diferenciades, amb costums diferents i tot 
aixo, crec que seria necessari dur a terme una llei de 
caSia propia, que regulas totes les nostres peculiaritats. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ferra. Vol tornar fer ús de la paraula el 
conseller Sr. Morey? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Grades, Sr. President. És molt respectable la seva 
opinió, jo supos que tan respectable com la meya; i la 
meya opinió és la que he expressat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

I.5) Pregunta RGE núm. 3300/93, presentada per 
I'Hble Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la cinquena pregunta, que és la 3300, del 
diputat Sr. Víctor Tur i Ferrer, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a tala de pins i savines a la zona 
d'es Ca Marí, a Formentera. Té la paraula el Sr. Tur. 

EL SR. TUR 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Davant les accions que es fan a Formentera amb la 
intenció de muntar una construcció dedicada a activitats 
turístiques, quines mesures ha pres la Conselleria d'A
gricultura i Pesca davant la tal de pins i savines que s'ha 
fet a la zona d'es Ca Marí? Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Tur. Té la paraula el conseller Sr. Mo
rey. 
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester). 

Gracies, Sr. President. Segons les dades que té la infor
mació disponible que té la Conselleria d' Agricultura, es 
tracta d'una zona qualificada d'urbana, i per tant el seu con
trol correspon a l'Ajuntament de Formentera. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Vol tornar fer ús de la paraula el 
diputat Sr. Tur? Té la paraula. 

EL SR, TUR I FERRER: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, em pareix que esta 
molt mal informat, perque aquesta zona d'urbana no en té 
resa; el que sí hi ha és que, crec que se n 'ha discutit molt 
ja dins aquesta Cambra, és una voluntat per part d'uns cons
tructors de construir-hi un camping; pero aquesta zona no 
és urbana, és una zona agrícola ramadera, no urbanitzable 
precisament. Per tant, aBa s'ha fet una tala de pins i savines, 
volia saber si em pot contestar si aquesta tala s'ha fet d'acord 
amb permisos del Seco na; i si no en té, doncs també que ens 
ho digui. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. Vol tornar fer ús de la paraula el conse
ller? 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester). 

Ni s'han soHicitat permisos, ni s'han donat permisos. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.6) Pregunta RGE núm. 3302/93, presentada per l'Hble 
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la sisena pregunta, que és la 3302, del diputat 
Sr. Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a quan pensa pagar el Govern les expropiacions de 
la construcció de la ronda a ses Paisses de Sant Antoni. Té 
la paraula el diputat Sr. Marí i Serra. 

EL SR. MARÍ I SERRA: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. 
Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. Ja fa 
gairebé quatre anys que es comen~aven les expropiacions per 
a la construcció de la ronda de ses Palsses a Sant Antoni de 
Portmany, i també ja fa uns set o vuit mesos que I'Honora-

ble Sr. President de la nostra comunitat va inaugurar 
aquesta ronda, coincidint -quina casualitat- amb període 
preelectoral. Pero el fet és que els velns encara no han 
cobrat les expropiacions. 

Per tant, la pregunta que Ji feim és la següent: Quan 
pensa la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del 
territori acabar de pagar les expropiacions efectuades 
per la construcció de la ronda de ses Pai"sses a Sant 
Antoni de Portmany? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MarÍ. Té la paraula el conseller Sr Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i 
Beltran): 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Estam en 
fase d'analisis, de medicions, d'estudi per pagar el jus
tipreu; i jo tant de bo tengués competencia per modifi
car la Llei d'expropiació for~osa, que crea una restricció 
molt clara. Aixo és tot. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. ConselIer. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Marí? Té la paraula. 

EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

Gracies. Aquests estudis, evidentment, estan durant 
molt. Jo no sé si voste ho sap, encara no era conseller, 
pero es tracta de gent humil, petits propietaris que llui
taren fins a I'últim moment perque es canvias el tra¡;at 
d'aquesta via per dues qüestions fonamentals per a ells: 
el perill que suposa una via rapida per davant de les 
seves cases, i per altra banda l'expropiació de part del 
poc patrimoni que tenien aquestes famílies, quan ente
nien que es podia fer per una altra zona que hauria 
evitat aquestes dues qüestions. 1 a damunt, ja hem dit 
abans, després de quatre anys encara no han cobrat les 
expropiacions. No els va prohibir fer la ronda que no 
poguessin fer les expropiacions; tal vegada si haguessen 
esperat fer la ronda quan haguessen pogut fer les expro
piacions, aqueixa gent no estaria tan desolada com esta 
en aquests moments. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MarÍ. Vol tornar fer ús de la paraula el 
Sr. Conseller? 

1.7) Pregunta RGE núm. 3424/93, presentada per 
l'Hble Sr. Diputat Antoni Sansó i Servera, del Grup 
Parlamentari PSM 1 EEM. 

.... 
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EL SR. PRESIDENT 

passam a la setena pregunta, que és la 3424, del Sr. An
í Sansó i Servera, del Grup Parlamentari PSM 1 EEM, 

~~~tiva a pagament de deutes d'Agama. Té la paraula el Sr. 

Sansó. 

EL SR. SANSÓ I SERVERA: 

Gracies, Sr. President, Sr. Conseller d' Agricultura. Segons 
( ... ) notícies, des del passat 19 de novembre s'estan posant 
al dia ( ... ) amb els ramaders, comen<;ant a pagar des de julio!. 
Li voIíem demanar quines previsions de pagament deis deu
tes d'Agama amb els ( ... ) 

(Deficiencies de so en la intervenció del Sr. Sansó) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. Té la paraula el conseller Sr. Morey. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies. Bé, supos que al final aixo del micrófon... el 
Govern de les Illes Balears no pensa pagar res als ramaders 
d' Agama. Sera Agama que pagara als ramaders, i la data de 
pagament prevista deIs deutes de la llet lliurada el mes de 
juliol i el mes d'agost, esta prevíst dur-se a terme de novem
bre del 1993. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Vol tornar fer ús de la paraula? 

1.8) Pregunta RGE núm. 3294/93, presentada per I'Hble 
Sr. Diputat Joan Ferra i Capllonch, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

Passam a la vuitena pregunta, que és la 3294, del diputat 
Sr. Joan Fernl i Capllonch, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a si es pensa modificar l'article 6 del Decret 
27/92, que regula la ca<;a del tord pel sistema tradicional de 
filats en coll. Té la paraula el Sr. Ferra. 

EL SR. FERRÁ I CAPLLONCH: 

Gracies, Sr. President. El dia 3 de juny es va publicar el 
decret pel qual es re~ula la ca<;a del tord amb el sistema 
excepcional de filats. Es un decret que en el seu conjunt em 
sembla que esta bastant encertat, llevat de I'article 6, que és 
el que regula el nombre de llicencies anuals que es donen, 
que esta en 2.000, la qual cosa provoca un cert malestar, a 
Inolts no, perque segons les nostres notícies són uns 700 o 
800 ca<;adors que es queden sen se aquest tipus de lliceneia. 
A la meya manera el entendre aquest decret s'hauria de mo
dificar perque sempre, i cree que fent una defensa del perso
nal de la Conselleria que s'ha d'esfon;ar molt quan ha de 
denegar una llicencia, que li diu que no la pot obtenir per un 

motiu o I'altre, aixo quasi mai és entes pel ca<;ador que 
no pot obtenir aquest tipus de llicencia. Aleshores jo 
cree que hi hauria altres sistemes per poder augmentar 
el nombre de Ilicencies sense crear aquest malestar, i un 
furtivisme que es produeix any a any, perque aquest 
senyors que es queden sense llicencia de totes maneres 
no s'aturen de cagar. Per aixo Ji demanam al conseller 
d'Agricultura i Pesca a veure si pensa modificar l'article 
6 del Decret 27/92, de 3 de juny, pel qual es regula la 
ca<;a del tord pel sistema tradicional de filats al coll. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ferra. Té la paraula el conseller Sr. 
Morey, 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA 
(Pere J. Morey i BaIlester): 

Gracies, Sr. President. L'article 6 s un pacte realit
zat amb I'Institut de conservació de la naturalesa des
prés d 'haver estat negociant aquest decret durant sis 
meso s; i per dir-ho de qualque manera és una exigencia 
de I'lcona. Nosaltres estaríem encantats que el seu grup 
medias amb nosaltres afer entendre a l'Institut de con
servació de la naturalesa que es poguessin ampliar les 
llicencies. Mentre no se'ns aIliberi d'aquest pacte, no
saltres complirem el pactat amb l'Institut a l'hora de 
redactar aquest decret, i mantendrem el que varem 
pactar. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey 

1.9) Pregunta RGE núm. 3297/93, presentada per 
I'Hble Sr. Diputat Antoni Pallicer i Pujol, del Grup 
Par lamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la novena pregunta, que és la 3297, que 
formula el diputat Sr. Antoni Pallicer i Pujol, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inspeccions i 
sancions imposades en aplicació de 1 'Ordre de 12 d'agost 
del 1993, d'aIlotjament de menors de 12 anys als establi
ments turístics. Té la paraula el Sr. Pallicer. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Gracies, Sr. President. Sra. portaveu del Govern, el 
turisme familiar voste sap que és una pe<;a clau de 
I'oferta que tenim a les Illes des de fa molts d'anys. Hi 
ha hagut una modificació en aquesta ordre d'agost, una 
modificació feta a una ordre que hi va haver el 22 de 
desembre del 1992, relacionada amb el turisme familiar. 
1 la pregunta, el que volía saber, era quantes inspeccions 
s'han fetes per l'aplicació d'aquesta ordre -si és que n'hi 
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ha hagudes- quantes sancions -si és que també n'hi ha 
hagudes-. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Té la paraula la vicepresidenta Sra. 
Estaras. 

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Maria 
Rosa Estaras i Ferragut): 

Gracies, Sr. President. No puc contestar, perque aquesta 
ordre entra en vigor el desembre del 1993, i per tant fins que 
no entri en vigor no es poden fer inspeccions ni sancions 
perque no té efectivitat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. Vol tornar fer ús de la paraula el 
Sr. PaUicer. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Miri, voste abans ha utilitzat una paraula, "gratuita". Jo 
cree que vostes amb aquests decrets han fet una cosa igual, 
ha estat molt gratuit, pero car per a la indústria turística, 
perque ha armat molt d'enrenou i ha ocasionat moltes per
dues en desviacions de turisme familiar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Vol tornar fer ús de la paraula la 
vicepresidenta? 

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Maria 
Rosa Estaras i Ferragut): 

Gracies, Sr. President. Voste m'ha fet una pregunta i jo 
li he contestat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. 

1.10) Pregunta RGE núm. 3407/93, presentada per I'Hble 
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM 
I EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la desena pregunta, que és la 3407, del diputat 
Sr. Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM 1 EEM, rela
tiva a previsions de compensacions a atorgar fetes per la 
Junta d'Aigües. Té la paraula el Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Són compensacions per obres de 
sanejament d'aigües en virtut del Decret 51/92, de 30 de 

juliol, i de I'Ordre conjunta deIs consellers d'Economia 
i Hisenda i d'Obes Públiques i Ordenació del Territori, 
de 19 d'octubre del 1993, que regulen les indemnitzaci
ons i compensacions per obres i instal'lacions de depura
ció d'obres. La pregunta és: quines previsions totals de 
compensacions a atorgar ha fet la Junta d'Aigües? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Té la paraula el conseller Sr. 
Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus iBel
tran) : 

Sr. President, senyores i senyors diputats. L'estimació 
conjunta, que la pregunta és aqueixa, són 2.900 milions 
de pessetes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Sampol? 

11.1) Proposició no de llei RGE núm 3092/93, pre
sentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa 
a creació d'un sistema d'informació pel sector turístico 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de l'ordre del dia, punt que 
correspon a proposicions no de Uei, i comen<;arem per 
la 3092, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa 
a creació d'un sistema d'informació pel sector turístico 
Té la paraula en nom del grup proposant el diputat Sr. 
Pallicer. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Sen yo res i senyors diputats. Fa més de vint anys, en 
un viatge que vaig fer a Anglaterra per contactar amb 
una serie de tour operators i agents de viatges, vaig ser 
testimoni i víctima d'una fallida d'un tour operator, que 
feia feina amb el meu establiment des de feia més de 
deu anys. Era ( ... ), no sé si el recorden. Aparentment 
pareixia impossible la seva brusca desaparició del mer
cat, ja que gaudia d'unes bones vendes, d'un bon nom, 
i d'uns bons resultats comercials. El que jo no sabia era 
que darrere aquest tour operator hi havia un banc -un 
banc jueu, per més senyes- que per salvar altres actius 
de l'empresa mare del tour operator li va retirar la fian
<;a. Després de la liquidació, feta d'acord amb els proce
diments legals, al llarg de cinc anys varem arribar a 
cobrar un 15% del deute. 

Per Londres em vaig assabentar que aquesta situació 
del banc i de l'empresa mare era ben coneguda, fins i tot 
la problematica de tots els seus creditors. Era ben cone-

... 
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guda dins els centres de decisió del món turístic d'Anglater
ra. Just aquí nosaltres a Mallorca ho ignoravem. No teníem 
contactes, no teníem informació, i aixo va significar una 
perdua important per als hotelers d'aquestes illes. Aixo em 
va donar que pensar de cara al futur, perque d'any en any 
la trama de fallides, d'absorcions, de fusions, de vendes d'em
presa feien de cada vegada més perillosa la situació. 

En aquest moment el que passa dins aquest món turístic 
és un joc més complicat encara que abans, i aixo fa que 
cregui que hem de cercar uns mecanismes que ens ajudin a 
evitar i a resoldre problemes no just quant a risc s comercials, 
sinó a tot el que es tracta de l'ambit de la indústria turística 
nostra. 1 és per aixo que avui presentam aquesta proposició 
no de llei, perque els hotelers puguin tenir un banc de dades 
on poder obtenir informació relativa als tour operators, com
panyies aeries i agencies de viatges, i d'aquesta manera, amb 
la informació, poder fer una política comercial més segura 
i efica~. 

Les lluites comercials deIs poderosos van teixint una xarxa 
d'interessos i de poder, que poc a poc es van convertint en 
quasi monopolis. Necessitam saber qui és qui. No podem 
anar d'ingenus per aquest món comercial tan dur i agressiu. 
La informació que individualment li costa obtenir al petit 
empresari, per la propia dimensió de l'empresa, del negoci, 
quant a una situació economica que viu la regió des d'alIa on 
opera el seu tour operator, la solvencia, els can vis de propie
taris, etcetera, es trobaria si es posés en marxa aquest depar
tament d'informació; i no dubteu que seria de gran ajuda. 
També seria de gran ajuda a l'hora de contactar amb mercats 
nous, o fins i tot amb tour operators nous, ja que ho faria des 
d'una base més solida, coneixent, podent tenir la informació 
al seu abast, i podent fer una analisi previa abans d'embar
car-se en tal vegada aventures desconegudes per elIs. 

Les actuacions afer haurien d'arribar a aconseguir infor
mació de la competencia, quant a preus, a vendes o costs, 
per millor fixar fins i tot l'estrategia comercial. Pensam que 
una comunitat autonoma com la nostra, lIigada de peus i 
mans al món turístic, no pot girar l'esquena a aquesta reali
tato Som una comunitat petita, amb un quasi monocultiu, i 
presentam batalles comercials dividits i sense alIo més essen
cial per guanyar les guerres, que és la informació. O nosal
tres ens organitzam i treballam junts tots per tots, o ja sem
pre, i de cada dia més, passarem a ser un apendix de les 
polítiques que els altres volen fer en benefici de les seves 
empreses, pero no de les nostres. EIs grans tour operators i 
tot el que hi ha darrere tenen les seves ramificacions, com un 
gran pop, agafant posicions estrategiques per controlar i 
guanyar quotes de mercat, mentre que nosaltres quedam tots 
satisfets dient que hem arribat a un 4% més de turistes que 
l'any passat. 

Senyors i senyores diputades, aixo és una guerra comerci
a! i nosaltres tenim el deure de lIuitar amb tates les armes 
que creguem oportunes en benefici de les nostres empreses 
i de la nostra societat, i al informació és vital per prendre 
per a les nostres empreses decisions encertades. Per aixo 

esperam que donin suport a aquesta iniciativa. Moltes 
gracies. 

(El Sr. Vicepresident segon substitueix eL Sr. President 
en la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Grups parlamentaris que vul
guin intervenir? Pel Grup Parlamentari MIXT té la 
paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. 
Pallicer, jo no puj dalt d'aquesta tribuna per discutir 
amb voste avui si té raó en el que formula en la se va 
proposició no de llei. Evidentment jo crec que és neces
sari que tates aquestes informacions que es demanen en 
aquesta proposició estiguin en mans del sector, perque 
sobretot a nivelI d'empresa es conegui amb qui es tre
balla. Ara bé, a mi se'm planteja un problema a l'hora 
de dir-li que sí a aquesta proposició, no en tots els seu s 
apartats, perque n'hi ha alguns que crec que sí, que hi 
ha una certa facilitat en poder tenir aquestes dades; o 
crec que podrien ser competencia del Govern, i de la 
ConselIeria de Turisme en aquest cas, pero se'm planteja 
un problema perque ... millor dit, se'm plantegen dos 
problemes. Voste que és el que realment demana? Que 
es cre"i per part de la conselleria una especie de KGB o 
de CIA que investigui quina és la situació de les empre
ses -deIs tour operalOrs en aquest cas, i parl aquí també 
d'agencies de viatges i companyies d'origen? Perque si 
no es fa així, em sembla que és molt difícil obtenir 
algunes de les dades que aquí es demanen. 

Voste ha posat un exemple d'un cas que voste va 
viure; i estic segur que en podríem posar molts més, 
d'exemples d'aquest tipus; pero que voste pogués anar 
a Londres i es pogués assabentar de determinades dades, 
jo crec que si per part de la ConselIeria de Turisme no 
es munta una especie de central de dades, pero que un 
a central de dades en definitiva no seria res més que 
obtenir informació i, fins i tot s'ha arribat a dir, tenir 
abast d'aquestes interconnexions que hi ha de vegades 
entre empreses, bancs. Aquí s'ha parlat d'un banc jueu, 
jo aixo de jueu supos que s'ha dit com a anecdota, no 
perque generalitzem que els bancs jueus tots hagin de 
tenir relacions d'aquest tipus, i que pugui ser negatiu, 
s'hagi dit amb un sentit negatiu, encara que s'hha dit en 
un sentit ampli amb un sentit de pura anecdota. 

Pero jo li posaré un altre exemple: la situació actual 
de l'empresa Seat respecte a la multinacional Volkswa
gen. Que és que passa?, que el Govern central no tenia 
informació del que succe"ia?, o sí que la tenia i se la va 
reservar? Contra qui van moltes de les acusacions que en 
aquests moments es fan des deIs sindicats? Contra el 
Govern central, perque diuen que si es coneixia aquesta 
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situació, per que no es varen prendre mesures en el seu 
momento 

1 aquí surt el segon problema, Primer problema, que 
hem de crear una xarxa d'informació, un sistema de quasi 
quasi -diria jo- d'espionatge, per saber a veure que es mou 
darrere els tour operators, i darrere aquestes empreses turís
tiques; i a<;ó s'ha de fer des d'aquí, des del Govern, des de 
la conselleria, s'ha de finan<;ar des d'aquesta comunitat autó
noma, a<;ó? A<;ó em planteja dubtes. Alerta, jo no dic que el 
resultat no pugui ser bo, peró hem d'anar alerta com i per 
que s'obtenen aquestes informacions. 1 en segon lloc, si 
aquestes informacions no són correctes, com li ha succelt -o 
sembla que li ha succelt- en el cas que posava jo com a 
exemple; que passa?, que el responsable si hi ha un moment 
que un tour operator fa una fallida i no paga a les empreses 
amb les quals ha contractat, o amb els hotels; i la informació 
que s'ha donat ha estat errónia?, qui és el responsable? El 
Govern de la Comunitat? Jo crec que difícilment podd. 
voste obtenir el vot favorable del grup majoritari d'aquesta 
Cambra, perque evidentment no seran tan ingenus -em sem
bla mi- per voler-se agafar els dits amb aquesta qüestió. 

Per tant, crec que el que diu la seva proposició no de llei, 
fantastic que es faci. Seria desitjable, seria necessari. Ara bé,. 
qui ho ha de fer, i com s'ha de fer? Jo crec que aquestes 
qüestions, Sr. Pallicer, millor que les fessin les própies asso
ciacions i organitzacions de les empreses turístiques de la 
nostra comunitat. Crec que a elles els és molt més facil 
contractat, fins i tot si arriba el cas, informadors privats, 
empreses d 'informació privada que els poden facilitar aques
tes dades. Peró que a<;ó es faci des de la comunitat d'una 
manera oficial, ficar-se amb les economies a tercers, o a 
segons pai'sos, a<;ó realment em planteja molts de problemes 
de tot tipus, fins i tot de tipus legal. 

Per tant, jo crec que aquesta proposició hauria d'anar 
més dirigida a les própies empreses i a les seves organitzaci
ons, a les seves associacions, perque fossin ells els que trobes
sin cerquessin aquestes informacions. 1 li he dit al principi 
que tal vegada no tots els apartats que voste presenta aquí; 
perque tenir una informació sobre les tendencies de vendes, 
a<;ó sí que podría ser una competencia, o podria ser una 
cosa que es fes per part de la Conselleria de Turisme. Ara 
bé, tenir una idea de les economies deIs paisos emissors de 
turisme, en quina situació es troba Anglaterra, o es troba 
Alemanya, o es troba Italia? A<;ó, bé, es podría tal vegada a 
través de la Conselleria d'Economia i Hisenda facilitar unes 
dades, que jo crec que no serien massa diferents de les dades 
que faciliten tots els diaris i totes les publicacions d'economia 
que esta n a l'abast del públic a qualsevollloc. No crec que es 
puguin tenir majors dades, i se se'n ten en evidentment deuen 
ser dades que deuen ser secretes a nivell d'aquests paisos. Si 
en un moment determinat hi ha una situació interna del 
Govern d' Alemanya que pot determinar que a la situació 
económica d'aquest país hi hagi una davallada del marc 
brutal perque es produeix un escandol a nivell del Govern, 
evidentment difícilment, si no és -com li ha dit abans- a 

través d'una xarxa d'espionatge difícilment es pot arri
bar a saber aquesta situació. 

Jo realment li vull dir una cosa, i tal vegada un die 
un poc en broma i un poc seriosament, a mi m'agraden 
aquestes coses d'assabentar-te'n i tot a<;o. Si realment -
no s'ho prengui malament- la Conselleria de Turisme 
vol organitzar aquesta feina, jo m'oferesc voluntari, 
evidentment, per treballar, perque és una cosa que 
m'agradaria molt, fer aquest tipus de feina. Fins i tot és 
guapa, eh? Per tant escoltaré la contrareplica, a veure 
que diu la resta de grups, i després manifestarem el 
nostre sentit del vot, que -li vull repetir- ens sembla bé 
la idea, pero em planteja molts de dubtes la manera com 
es pot fer, sobretot el referit als punts a) i b) del punt 
segon; la situació comercial i economica d'¡aquestes 
empreses i els pactes comercials que es poden establir en 
el futur, supos que es refereix a possibles pactes. A<;ó és 
molt difícil de saber. Miri voste que li ha succett al 
Comte de Godó a La Vanguardia. "Cuando las barbas 
del vecino veas pelar ... " Jo ho dic perque ( ... ). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari PSM 1 
EEM el Sr. Sansó té la paraula. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Grades, Sr. President senyores i senyors diputats. Sr. 
Pallicer, continuadament sentim I'aflrmació en aguest 
Parlament que les Illes Balecu's són la principal potencia 
turística de la mediterrfmia. És indubtable que si volem 
continuar sent aquesta potencia tu rística cal refer i 
canviar certes coses, Així entenc que va en camí la seva 
proposició no de lIei. 

Degut a la gran complexitat deIs mercats turístics i 
davant el nou tipus de turisme, els nous esdeveniments 
que apareixen cada dia que passa, i que fan que els hote
lers tenguin tall'lbé més dificultats davant les agencies 
de viatges, els tour operalors O les companyies aeries, es 
fa necessari treballar de valent per redre~ar una celta 
politica que avui. creim que ha passat a la historia. Ens 
va pareixer molt bé en el seu moment que aquest Par
lament aprovas una normativa per regularitzar I'actua
ció deIs tour operators i que es creas una comissió d'ar
bitratge per dirimir les discrepancies entre agencies de 
viatges i allotjaments turÍstics. 

Creim que calen proposicions com aquestes per 
afrontar el futur amb un cert optimisme. Per aixo, Sr. 
Pallicer, avui també ens hem d'alegrar davant aquesta 
proposició no de llei del Grup Parlamentari Socialista, 
perque entenem que és un complement necessari que si 
s afronta amb coratge pot ser molt positiu pey a les Ules 
Balears, encara que ero permetra que Ií digui que dub
tam que des del Govern es tenguj aquest coratge. Així 
és molt necessari que des de la Conselleria de Turisme 

--
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DIARI DE SESSIONS / Núm. 96/30 de novembre de11993 3779 

===-

reconegui una de les demandes del sector turístic, i dispo-
es d" f ., b t t' si del maxim m ormaclO so re ot aques mono 

Com hem dit altres vegades, ens vénen uns nous reptes 
ue possiblement res pod-ra ser igual. Tenim coneixement 

~ue aquesta, la preoctlpació aVl1i expressada, és una preocu
pació expressada pel no tre sector tl11'ístic també a la recent 
fira tUl'ística de Londres, i que peJs nostres informes entra 
també dins els projectes de Turespaña. Per assegurar-nos 
aquest futur és imprescindible que la conselleria disposi de 
tota aquesta informació que aquesta proposició no de llei 
demana. Tots sabem que a pesar que els tour operators, inter
mediaris del negoci turístic, solen cobrar per avan¡;;at als 
seuS clients, no podem dir el mate ix d 'aquests a l'hora de 
pagar a l'hoteler, que moItes vegades veu com es produeixen 
retards de més 90 dies. Veim també, i voste ho ha insinuat, 
com cada temporada algun d'aquests tour operators desapa
reix sense donar massa explicacions i deixats penjats uns 
deutes de difícil cobrament. Davant aquests fets es fa im
prescindible una informació del sector turístic, informació 
que ens consta que el mate ix hoteler s'esfor¡;;a per aconse
guir; ens consta que així ho intenten les associacions dife
rents i les associacions hoteleres. 

Per aixo, perque entenem que si la part privada fa esfor
¡;;os per aconseguir aquesta informació, entenem que si volem 
donar la importancia que té el turisme en aquestes illes, és 
necessari que des de la Conselleria de Turisme s'entengui que 
el turisme és la part important d'aquesta comunitat. Per aixo 
aquesta proposició no de lIei, Sr. Pallicer, no dubtam que si 
s'aprovas pot ajudar aquest sector. Per aixo també, Sr. Palli
cer, li he de dir que tendra el no tre suport, perque creim 
que és una proposició necessaria ja que tot el que sigui 
informació crec que és necessari per al nostre sector turístico 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. Pel Grup PP-UM té la paraula el Sr. 
Palau. 

EL SR. PALAU I TORRES: 

Gracies, Sr. Presiclent, senyores i senyors diputats . Sr. 
Pallicer, quasi estam el 'acord. Quasi. Li eliré en allo que 
realment no esta d acord el nostre grup; i també li vull elir 
que -voste ho coneix perfectament- a pesar que es presenta 
aquesta proposició no de llei avui aquí, fins a aquesta elata 
el Govern d'aquesta comunitat ha vengut trebalIant bastant 
en aquest sentit; tal vegada no en tots en els aspectes que 
moltes vegades tots voldríem, o que voldria fins i tot el 
propi món empresarial ' pero si que d'acord amb les dispo
nibiUtats i les possibilitats que ha tengut ho ha vengut fenl. 
Tots coneixem bé les feines que ha fet la propia Conselleria 
de Turisme, o bé la propia Conselleria d Economia i Hisen
da quant atrebalJs ele resums d 'entrades de turistes bé siga 
per nacionalitats, bé siga turlstes que ban entrat per via 
aeria, bé siga turistes que han entrat per via marítima. 

A part d'aixo, també sabem deIs contactes que es 
vénen tenint d'una manera permanent amb tots els tour 
operators, tant eles d'aquí com amb motiu ele diferents 
viatges de promoció que fa la propia conselleria, quant 
a poder coneixer quina és la situació real de les vendes 
en determina eles dates. Pero aquí també vull fer un 
parentesi, que sempre les daeles que puga donar la Con
selIeria de Turisme es basaran en les dades que ens pu
guen e1ar els tour operators, perque per desgracia ni la 
Conselleria de Turisme ni els empresaris poden entrar 
dins els ordinadors deIs tour operators, i saber quina és 
la realitat de les vendes, i moltes vegades ens hem de 
conformar amb el que ens diuen, i que tal vegaela no 
acaba de ser la realitat. 

A part d'aquestes feines que he dit, també es fan 
enquestes de satisfacció als clients, enquestes sobre la 
despesa turística, i el maxim d'informació sobre nous 
mercats i sobre noves empreses que entren dins el món 
empresarial turístico A part d'aixo li vull informar que 
el Govern, una feina que ha comen¡;;at el primer de 
setembre d'aquest any, i no concretament la Conselleria 
ele Turisme, sinó la Conselleria d'Economia i Hisenda, 
ha encarregat a una empresa de gran prestigi un estudi 
sobre un model macroeconometric de previsió economi
ca de les Illes Balears. Aquest moelel es basara en dife
rents variants explicatives rellevants del comportament 
de l'economia de les nostres illes, i tenelra moIt en 
compte diferents parametres, com poelen ser el valor 
afegit brut, l'ocupació no agraria, despesa turística, 
consum privat als paisos que d'alguna manera són emis
sors, els paisos que ens subministren turistes, producte 
interior brut també d'aquests paisos, i nivells ele preus 
relatius a cadascun d'aquests paisos. Aixo és un model 
complex, en el qual ses va avan<;ant, pero que es va fent 
poc a poc. 

També es continuaran fent enquestes permanents 
sobre ocupació i estada mitja als establiments, i hi ha en 
previsió, en unes dates no molt lIunyanes, i pareix ser 
que sera amb un conveni amb la Universitat de les Illes 
Balears, e1'un altre estudi que d'alguna manera es referi
ria a l'índex de creixement que hi puga haver entre els 
mesos de juliol i octubre de la propera temporada, i que 
aquest estueli s'hauria de coneixer abans de final de 
l'abril d'aquest any a fi que es pogués tenir una previsió 
als establiments turístics. A part d'aixo també aquest 
estudi contemplaria informació sobre els vols eles deIs 
paisos d'origen, freqüencies i nombre de vols, etcetera, 
opinió deIs tour operators en els e1iferents mercats, de
manda, opinions empresarials, etcetera. 

Després que li he e1it aixo, quasi li podria dir que 
nosaltres ja poelríem passar a votar la proposició no de 
llei aquesta, perque d'alguna manera cree que els tre
balls que fa el Govern practicament contemplen tot el 
que voste demana, i l'únic que feim des d'aquí seria 
d'alguna manera reafirmar la feina aquesta que fa el 
Govern. Pero amb el contingut deIs diferents punts que 
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voste presenta en la proposició no de llei, n'hi ha dos con
cretament -i no és que ens haguéssim posat d'acord jo i el 
Sr. Peralta, perque no havíem parlat d'aquest tema ni tan 
sols- que se'ns fa molt difícil poder-los nosaltres votar, per
que quan vos te fa referencia a la situació economica de 
cadascuna de les empreses del món turístic, jo he pensat en 
un principi que si hi ha una legislació adient, com passa en 
aquest moment al nostre país, que d'alguna manera els ba
lan~os de les empreses van al Registre mercantil, i s'hi pot 
accedir i tenir-ne coneixement, bé, tal vegada podria dema
nar informació la Conselleria, o tal vegada podria demanar 
informació un privat. Jo desconec exactament, a alguns pai'
sos ja sé que sí, que es pot fer; pero a alguns al tres conec 
que tots els palsos de la Comunitat Economica Europea siga 
avui en dia aixÍ. 

1 també se 'ns fa mal votar a favor sobre els possibles 
pactes comercials, ampliacions de quotes de mercat, etcetera. 
Hi ha punts que, com és natural, que si es coneixen jo no 
vull dir que ens neguem o que el Govern es negui en aquest 
cas a informar sobre tota aquestes situacions, si aquestes 
situacions són de possible accés i de possible coneixement. 
Pero el que esta cIar és que no es pot agafar un compromís, 
i el nostres grup per descomptat que no el vol assumir, és en 
situacions economiques o en situacions de possibles fusions 
etcetera que poguéssem coneixer, i que tal vegada es donaria 
una informació que no seria real o que seria falsa. 

Per tant, ja per simplificar, li vull dir que nosaltres li 
votarem a favor al punt número 1. Al punt número 2, a 
l'apartat a) i al b) li votarem en contra; i al c). al d) i a l'e) 
li votarem també a favor, perque nosaltres també som de 
l'opinió que creim que en aquests moments tota la informa
ció que es pugui donar al món empresarial, al món turístic 
en aquest moment, crec que li sera de gran utilitat. 1 natu
ralment fins i tot als punts que li votam que no tengui la 
seguretat que si el Govern d'aquesta comunitat pot accedir 
a aquesta informació i la pot donar, també ho fara, pero no 
adquirint un compromís que mol tes vegades tal vegada no 
es podria complir. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau. Pel torn de replica té la paraula el Sr. 
Pallícer. 

EL SR. P ALLICER 1 PUJOL: 

Gracies, Sr. President. Ara no veig el Sr. Peralta, en tot 
cas contestaré abans al Sr. Sansó ... Ara ve. Sr. Peralta, li 
volia contestar la seva exposició; ha tocat una serie de punts, 
voldría no oblidar-me'n cap, voste ha parlat primer a veure 
si havíem de muntar una KGB o cosa similar, m'imagin que 
també ho ha dit en broma perque no és aquest el sentit que 
volíem donar a aquesta proposició no de Ilei, evidentment. 
Mirí, I' únic que nosaltres volíem pro posar en aquest Parla
ment és que la Conselleria de Turisme, com a representant 
del sector boteJer d'aquestes illes, els qual -com voste sap
estan molí desunits: n'hi ha de petits, miríades de petits 

establiments que no tenen ni el coneixement ni la possi
bilitat d'accedir a una informació privilegiada que tal 
vegada les grans cadenes poden tenir, era que la Conse
lleria de Turísme, d'una manera o de l'altra aixecas la 
bandera per intentar a través de convenís amb empreses 
a cada mercat turístic, o als més importants, fer uns 
convenís amb empreses especialitzades en obten ir infor
mació confidencial, que estan muntades, fer uns conve
nis amb elles per obtenir una informació preciosa a 
l'bora que els nostres hotelers, a l'hora de contractar, a 
l'hora de fer un preu, a l'hora de fermar un mercat nou, 
hí puguín anar amb un mínim de seguretat. 

De la mateixa manera que jo, quan he contat l'anec
dota l'he contada aposta, perque és vera, he dit un banc 
jueu perque era un banc jueu, no per res més, és una 
veritat. Em vaig assabentar després qua n vaig anar visi
tant el sector, i amics, i a dinar amb un, i a berenar amb 
l'altre, que del ja se sabia alla nosaltres aquí no sabíem 
res; el que jo propos és que aquesta empresa confidenci
al vagi aportant informació confidencial de les situacions 
economiques i financeres deIs tour operators i de les 
agencies de viatges. No és més que aixo. 1 aixo és una 
practica tan normal i tan senzilla dins aquest món co
mercial tan dur, que si nosaltres no ho feim pecam d'in
genus. Aixo és el que li volía dir. 

Sr. Sansó, evidentment totalment d'acord amb voste. 
Tenim les ambaixades, tenim Turespaña, tenim conso
lats, és a dir que es pot obtenir amb molta facilitat tot 
el que jo en aquest moment 1i dic. 

Sr. Palau, de totes maneres gracies pel seu suport a 
la nostra proposta. Li agraesc que do ni suport a punts de 
la nostra proposta que ja cauen dins aquest estudi de 
model macro eco no me trie que voste ens ha parlat. El 
que sí m'agradaría dir-li és que, com voste sap, la Con
selleria de Turisme ja té dos contactes fets per relacions 
d'imatge amb empreses al mercat alemany i al mercat 
britanic, ( ... ), que per cert funcionen molt bé, sobretot 
el mercat britanic. Dones bé, aixo és fer una passa més, 
tal vegada tant o més important com la que ja tenen. 1 
per que dic aixo? Miri, en aquests deu anys en aquesta 
comunitat hi ha hagut 57 fallí des de tour operators. Si 
vol els bi llegesc: Intasun, Global, Carroussel, ( ... ) etc e
tera, etcetera: 57. Voste s'imagina quants de milions i 
milions de pessetes de fallídes hi ha hagut? No creu que 
valdria la pena un tant per cent molt petit dedicat afer 
un conveni amb aquestes empreses per aportar infor
mació confidencial, i no anar cec per aquest món? 

Un poc és aquest el gran tema d'aquesta proposta, 
sense més pretensions. Voste sap que en aquest moment 
hi ha una operació feta des d'un magatzem d'Alemanya, 
que arriba a Belgica, a Fran~a i a Anglaterra a través de 
tour operators i agencies de viatges i companyies aeries, 
vertical, i llavors hotels, i que nos al tres aquí la majoría 
del mercat turÍstic nostre no ho sap? Són qüestions 
d'aquest tipus de que crec que hauríem de tenir infor-
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roació, si volem d'una manera o de l'altra arribar a bon port 
dins aquesta indústria nostra. Moltes gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Pallicer. Hi ha intervencions en contrarepJi
ca? Sí, Sr. Peralta té la paraula. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Grades, Sr. President. Sr. Pallícer, després d'haver-se 
produi"t el debat i les intervencions de la resta grups, i la 
seva contrareplica, li direm que -fora bromes- ti donarem 
suport al punt primer, i referit a 1 punt segon Ji donarem 
suport als apartats c), d) i e). En quant als apartats a) i b), 
pels mateixos motius que ja hem expressat amb anterioritat, 
el nostre vot sera d'abstenció. A<i) no vol dir -i lí tom a 
repetir- que no estiguem d'acord que s'ha de tenir aquesta 
informadó, pero crec que la millor manera d'obtenir aquesta 
informació no és a través de la Conselleria de Turisme, crec 
que haurien de ser les associacions i les organitzacions on 
estan totes les empreses afiliades -i si no hi estan, que s'afili-
1n-, que elles són les que han de fer aquests convenis, o 
contractar aquestes empreses d'informació -com voste ha dit 
molt bé- confidencial-o Pero crec que des del Govem finan
~ar que s'obtenguin informacions confidencials -que moltes 
vegades la forma com s'ha d'obtenir aquesta informació tal 
vegada no s'ha d'obtenir pels metodes més ortodoxos, sinó 
més heterodoxos possibles, ja li he posat exemples al respec
te- em sembla que fer aquesta labor -i tom a dir, d'un cert 
espionatge- no li correspon ser finan~at des del Govem, sinó 
que correspon, en tot cas, que siguin les empreses privades 
les que ho facin directament a través de les seves organitza
cions. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. El Sr. Palau té la paraula. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 

Gracies, Sr. President. Jo crec que després d'haver ex
pressat ja amb anterioritat .la nostra postura cree que ha 
quedat ben clar que agrairíem a aquesta presidencia que es 
pogués votar el punt oúmero 2, concretament I'aparta! a) i 
b), per separat. 1 a part d'aixo nomé ti vull dir al Sr. PaUi
cer que efectivament, que el Govern té dues empreses de 
relaeions públiques, una concretament a Anglaterra, una altra 
a AJemanya, i esperam que algun dja en pugui tenü· altres a 
altres paIsas, en aquests moments aquestes empreses s'utilit
zen més, COm és natural a relacions públiques i promoció; 
no vol dir que qualsevol informació que pogués venir a tra
vés d elles no es pogués lItilltza.r; i tampoc no ens tancam en 
banda ni ens voJem negar que si arriben al Govern informa
dans per sistemes lícits, estam -com és natural- a I'abast 
deIs empresaris. 

El que no podem fer -crec jo- en aquest moment és 
comprometre'ns a donar unes determinades informacions 

que després no es poguessin complir, i que aixo fins i 
tot pogués causar perjudicis als propis empresaris; i com 
que el Govern és serió s i li agrada acomplir el que apro
va, nosaltres no Ji podem donar suport. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau. Acabat el debat passarem a la 
votadó. Es votara separadament el punt primer, i pel 
que fa a J punt segon entenc que s'haurien de votar per 
separat els punts a) i b) de la resta de punts. Passam, 
ido, en primer lloc a la votació del punt primer. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Queda aprovat el punt primer per unanimitat. 

Passam a la votació deis paragrafs a) i b) del punt 
segon. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 
Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? Gracies, 
poden seure. 

23 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Queden 
rebutjats els apartats a) i b) del punt segon. 

1 passam a la votació deis apartats c), d) í e). 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Queden aprovats per unanimitat. 

11.2) Proposició no de llei RGE núm 3142/93, pre
sentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa 
a institucionalització d'una conferencia anual pel trac
tament deIs problemes del sector turístico 

EL SR. PRESIDENT: 

1 passam a la segona proposició no de llei, que és la 
3142, presentada també pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a institucionalització d'una conferencia 
anual pel tractament deis problemes del sector turístico 
Té la paraula en nom del grup proposant el diputat Sr. 
Pallicer. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta 
proposició no de llei té com a títol la institucionalitza
ció d'una conferencia anual per al tractament deis pro-
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blemes del sector turístico No escapa a ningú que el món 
turístic viu un procés de canvi, com molt bé ha dit el dipu
tat Sr. Sansó fa un moment, un procés de canvi moIt impor
tan1. tant les motivacions própies deIs clients, com les formen 
amb que els tour operators operen per adaptar-se als nous 
canvis, tot junt fa que el món hoteler aquí a Mallorca i a les 
Illes vagi sempre a remole de decisions que ja s'han pres per 
part d'altres. 

Creim que seria molt necessari aconseguir que s'institu
cionalitzas una conferencia turística anual, aBa on els repre
sentants d'IFTO, la federació internacional de tour operators, 
així com els representants deIs hotelers d'aquesta comunitat 
poguessin expressar i comunicar els problemes que van apa
reixent dins el sector, aquest sector de canvis, així com les 
queixes i mancances deIs nostres productes. Aquest debat 
anual serviria per poder iniciar unes converses en pla d'igual
tat, a l'hora de poder parlar deIs preus, de la qualitat, del 
menjar, de les formes de pagament, deIs incompliments de 
vendes, deIs contingents, etcetera; i també parlar de possibles 
col·laboracions quant a futures promocions que ens interes
sas, mitjan~ant campanyes publicitaries que d'una manera o 
de l'altra beneficiassin el nostre sector. En aquest moment les 
contractacions i relacions es fan en un terreny no neutral. Hi 
ha, com tots sabem, miríades d'establiments hotelers, i per 
una altra part hi ha uns pocs tour operators que contracten. 
Per tant la iguaItat que s'hauria de donar, i la commutativitat 
del contracte no es produeix. 

Per una altra banda, com inici d'aquesta nova etapa, si es 
pogués fer aquesta conferencia anual, s'hauria d'intentar per 
comen~ar pactar entre els hotels i els tour operators la possi
bilitat de crear un model de contracte turístic tipus, on d'u
na manera o d'una altra es contemplassin els grans temes que 
des de fa molts d'anys afecten l'hostaleria d'aquesta comuni
tat, i que sempre es van repetint i van sortint problemes. En 
aquests moments moltíssimes vegades són els propis tour 
operators els que imposen els seus models, en lloc de tenir 
nosaItres el nostre propi; llevat de les grans cadenes, que pel 
seu propi pes comercial ja tenen establert el seu propi con
tracte amb altres establiments turístics que tenen. El que 
passa és que els altres s'han de veure sotmesos al que a cada 
moment imposa el tour operator, imposa el contractant. 

Pensem que aquesta primera passa, aquesta primera parti
da seria molt important. 1 dins aquest contracte normalitzat 
per tot el sector hi hauria d'haver com elements i contengut 
del contracte i amb caracter prioritari els temes que tots 
sabem que ocasionen problemes a la nostra indústria. Que 
passa quan hi ha una devaluació de la moneda? S'ha d'inten
tar regular que no hi hagi perdues ni guanys aliens al propi 
negoci; que no sigui una fórmula d'especulació per part del 
tour operator, sinó que sigui part de l'atzar de la indústria 
própia i de l'economia própia d'un país. S'hauria de tractar 
la qüestió del release, que com tots sabem és una pe~a clau 
pel que fa referencia després a poder evitar l' overbooking. 
S'hauria d'intentar regular el release amb mesures i equilibris 
quant aplaces d'avió contractades, i aplaces d'hotels con
tractades. S'hauria d'intentar parlar de 1 'overbooking. Per 

que no? Sempre es carrega la culpa a l'hoteler, quan 
tots sabem que -i jo crec personalment- que no sempre 
la té. 

Per tant, s'hauria d'intentar tractar el tema de l'over
booking en profunditat, intentar trobar-li sortides, per
que causa una terrible perdua de credibilitat per al 
nostre sector i mala imatge. Així també com aquesta 
relació, sempre tan manida, de preu-qualitat. El tour 
operator sempre té l'arma de dir la qualitat, peró és un 
discurs no complet, perque per donar qualitat no hi ha 
cap que també fa falta preu. 1 aquí és on moltes vega
des el tour operator no deixa acabar el discurso Aquesta 
conferencia anual seria un bon punt, un bon fórum per 
posar damunt la taula el preu, la qualitat, la relació 
preu-qualitat, de manera que tots poguéssim anar amb 
tota tranquil-litat cap al futur sense por de cremar pel 
mig el nostre mercat. 

Pensam que tenir anualment un fórum de discussió 
del negoci turístic d'una manera seriosa, amb els impli
cats, practica, no teórica, a la llarga ens donaria uns 
bons fruits, per totes les bandes. Perque aniria en cap al 
que avui en dia priva dins el món turístic: el turisme 
sostenible, i perque trobarÍem sortides raonables a la 
competitivitat, a la qualitat deIs productes, qüestions 
fonamentals per fer front al futur. 1 també, evi
dentment, es podria parlar de tot el que fa referencia a 
les xarxes comercials d'agencies de viatges, amb tota la 
seva problematica d'interessos amb tour operators, de 
comissions, de relacions qualque vegada innombrables, 
etcetera. 

En definitiva, creim necessari i creim possible que 
aquesta conferencia anual de fórum de debat no teóric, 
sinó practic, entre el sector hoteler i entre el sector deIs 
tour operators a la llarga seria bo per a tots. 1 la Conse
lleria de Turisme, com a responsable del turisme en 
aquesta comunitat autónoma, seria l'organitzadora i 
l'animadora d'aquesta conferencia; perque es poguessin 
torbar solucions a molts d'aquests problemes que avui 
tenim i que continuarem tenint, així com arribar a 
acords que en l'ambit de tota la Comunitat Autónoma 
millorassin en tots els sentits la nostra economía. Moltes 
gracies. 

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. Presidenl en la 
direcció del debat ) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Altres grups que vulguin inter
venir? Pel Grup MIXT té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Pallicer, referent a aquesta segona proposició no de lIei 
que avui es debat aquí, li he de dir que respecte al punt 
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irner eos sembJa totalment asseuyada aquesta proposta. Pe .. 

~~nt vagi per endavant que Ji donarem el nostre suporto He 
de coincidir plenament amb les explicacions que vo te ha 
donat referents a la importancia que tindria la institucionalit
zació d'aquestes conferencies anuals entre tour operalOrs 1 
hotelers per tractar totes les problematiques que avui real
ment, fent aquest debat en camp contrari moltes vegades, es 
fa realment difícil poder arribar als acords com creim que 
seria convenient per a la nostra indústria turística de la 
nostra comunitat. 

Referent al segon punt, en línies generals li he de dir que 
es tic d'acord. El que passa és que voste precisament ha tret 
un tema que és aIla on se'm planteja algun tipus de proble
ma, que és en el fet que ja les grans cadenes hoteleres tenen 
aquests models de contractes que s'han fet eIls, degut a l'ex
periencia, els anys, i degut a la necessitat de tenir una repre
sentació diríem més forta, actuar d 'una manera més potent 
davant el tour operator quan és l'hora de contractar i discutir 
els aspectes d'aquesta contractació, i clar, aquí el problema 
que se'm planteja és si fent un nou model de contracte 
aquestes cadenes, a partir que hi hagués aquest nou model, 
haurien de necessariament passar per aquest nou model, 
també aquestes cadenes. Perque si no, ja no serien tots els 
hotels, sinó que serien uns i uns altres. 1 aquí es planteja 
aquest problema; perque a¡;o fos així, si a a¡;o no se li dona 
forma de decret, difícilment, simplement perque es prengui 
un acord de dir que es fara un model, sera obligatori que 
tothom passi per aquest model. Per tant, si no és mitjan¡;ant 
un decret, difícilment es pot arribar a donar-li saludó. 

Jo crec que per salvar els problemes que es poguessin 
plan tejar amb aquestes grans cad enes hoteleres, que ja tenen 
el seu model, i als mateixos temps hi hagués la possibilitat 
que tota la resta d'hotels, que tota aquesta gran quantitat 
d'establiments mitjans i petits que existeixen poguessin tenir 
opció a aquest model de contraete d'una manera conjunta, és 
a dir les grans cadenes si valen poden agafar aquest, i si no 
el que tenen; i la resta d'hotels es poden acollir a aquest nou 
roodel; jo cree que seria necessari fer una petita modificació 
en la redacció de l'enunciat de l'apartat 2, on després de la 
paraula "hotels" digués "de forma optativa", amb la qual 
cosa quedaria "elaborar en el termini de tres mesos un model 
de contracte normalitzat per a tots els hotels que es puguin 
aeollir de forma optativa, i que contempli, entre d'Oaltres els 
següents aspectes". 

1 llavors, a continuació -voste també ha ha dit- la interre
laeió que existeix entre el release i I'overbooking. Jo cree que 
s'hauria -ja que es pren un acord aquÍ, i que a més no alte
raría el que aquí esta expressat-, que hi hagués un apartat 
a) que digués que el release i l'overbooking, perque un és 
conseqüencia de l'altre, moltes vegades, o sempre, i un apar
tat b) que digués "a efectes de les devaluacions noves i cotit
zacions de la moneda", i per últim un apartat c) relació 
qualitat-preu, amb a¡;o estic d'acord. Jo crec que a<;o es 
POdria redactar un poc millor, on no quedés tan poc interre
lacionat l'overbooking i el release, i per una altra banda que 
pel que fa al model de contracte, es pogués fer de manera 

totalment optativa. Perque tampoc no hem d'oblidar 
que moltes vegades la culpa de molts deIs problemes que 
pateixen els hotels mitjans i petits -i amb a<;o jo crec que 
voste estara d'acord- és que en el darrer moment hi ha 
hotels que contracten de qualsevol manera, i sobretot els 
anys que hi ha hagut una certa crisi. 1 aquí és no els ha 
importat, han anat a contractar d'una manera un tant 
cega, i si hi ha un model de contracte, evidentment si en 
aquest contracte s'han de reflectir moltes d'aquestes 
qüestions, hi ha molts d'hotels que en un moment que 
hi ha hagut una devaluació de la pesseta han contractat 
practicament amb els mateixos preus que hi havia esta
blerts amb anterioritat, i a~o ha significat evidentment 
un benefici per al tour operator; i aquí moltes vegades 
els representants d'aquests hotels, que moltes vegades 
són els propis directors, són els que van a fer aquestes 
contractacions, dones al que van és un poc a cobrir la 
temporada i no es preocupen massa de la resta d'aspec
tes; i crec que aquí també hi hauria d 'ha ver una labor 
de conscienciació que es fa un mal generalitzat a tot el 
sector amb aquestes actuacions unilaterals que per des
gracia po són poques. 

Per tant, a manera de suggerencia, o de proposta, 1i 
demanaria que s'introduissin aquestes modificacions al 
punt segon, pero ja li dic: en línies general hi estam 
d'acord, i li donaríem suport a aquesta proposició no de 
llei. gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup PSM 1 EEM té la 
paraula el Sr. Sansó. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyores diputats. 
Sr. Pallicer, com deiem abans, avui les Illes Balears 
urgeixen de canvis estructurals profunds per afrontar el 
nostre futur. La nostra economia va permetre que els 
preus de 1 'hotelereria iIlenca fossin molt barats, de ma
nera que els tour operators poguessin invertir sen se 
excessives preocupacions i sense cap problema dins un 
mercat d'alta rendibilitat. Al seu paper inicial d'ionter
mediaris, recordam que s'hi va afegir el de la promoció 
de la nostra propia oferta turística. D'aquesta manera 
hem de convenir que controlen el turisme cap a zones 
determinades segons les seves propies conveniencies. 
Ens trobam així davant uns tour operators amb un gran 
poder que, sense dubte, utilitzen en funció del seus 
interessos. Som conscients que el nostre mercat s'ha 
adaptat molt bé a aquesta dependencia exterior, i que 
necessita un cert temps per adaptar-se a una nova situa
ció. Per aixo creim que la seva proposició no de llei és 
bona, perque -com deiem- estaria bé una conferencia 
anual per tracta tots aquests temes. A roés també creim 
que un model de contracte normalitzat per a tots els 
hotels també estaria molt bé. 
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Tal vegada una de les solucions més clares que tenim avui 
per afrontar el futur amb optimisme és -vos te ho ha dit
l'augment de qualitat. Hem d'entrar dins un plantejament 
diferent del que tenim fins ara, i aconseguir que la nostra 
oferta sigui cada vegada més satisfactoria per a la gent que 
ens visita., El perill més greu que veig, i que vull manifestar, 
és que difícilment podrem parlar de qualitat si a mig any de 
la temporada turística del 1994 ja es parla per tot arreu 
d'overbooking. Crec que aixo ens pot fer caure dins un error 
que de cap manera hauríem de repetir. Avui hem de cercar 
la qualitat per damunt la quantitat, que segons pareix -com 
pareix que tothom esta d'acord- la quantitat la tenim assegu
rada, almanco per al 1994. 

Per aixo, per aconseguir aquesta qualitat, Sr. Pallicer, ens 
pareixen molt oportunes proposicions no de llei com aquesta 
que ens presenta avuí. Per aixo una vegada més el nostre 
grup lí donara tot el nostre suport, esperant que sigui apro
vada perque creim que és molt necessarí. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Sansó. Pel Grup PP-UM té la paraula el Sr. 
CarIes Cañellas. 

EL SR. CAÑELLAS 1 FONS (CarIes Felip): 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Pallicer, la veritat és que no sé quasi com m'atrevesc a sortir 
a aquesta tribuna, perque després de veure que tots els grups 
han cantat les alabances d'aquesta proposició no de llei, a mi 
em sap greu haver de dur la nota discordant en el tema. La 
veritat, Sr. Pallicer, és que no puc contradir els seus argu
ments. Voste ha xerrat de moltes coses, de problemes, de la 
possibilitat de fer una conferencia, del fet que tour operators, 
clients, hotelers, tot déu xerrí deIs mateíxos problemes. Aixo 
és indubtable; seria absurd per part meya dir que aixo és 
contrarí a una VÍsió realista de la situació hotelera. No obs
tant aixo, voste fins i tot ha dit que és una conferencia on 
s'intenta compaginar els problemes deIs clients, deIs hotelers, 
deis tour operators, i ja si vol hi afegim el Govern. 

Jo, si em permet, aixo és una caja de grillos, perque aquí 
tot cristo parlara de lo seu, deIs seus problemes; i com pot 
comprendre -i voste ho sap perfectament perque coneix el 
tema hoteler- són problemes que estan contraposats, els del 
clients van contra els deIs tour operators, el del tour opera
tors va contra l'hoteler, l'hoteler va contra el client... i així 
no sortim d 'un cerc1e viciós. Per tant, jo lí he de dir que 
efectivament la idea és bona, pero el que voste ha dit, lila 
creim necessaría i possible ", doncs jo em permet dissentir, 
Sr. Pallicer, i dir-li que pot ser possible -és indubtable-, pero 
el que no sera és pnktica. O sia, farem aquí una gran re
unió a bombo i platerets, on asseurem moltíssima gent, hi 
estarem un dia, dos dies, tres dies, xerrant, criticant i cercant 
solucions, per al final arribar a no res; i a no res en el sentit 
que aquí hi ha un mercat que no és de lliure competencia, 
sinó que és un mercat d'oligopoli, voste ho ha dit, els tour 
operator, pero són els que dominen el cotarro. Ens posen 

cantar les misses que vulguin, pero al final van a la seva, 
i mentre no es desmunti el seu poder -i voste ho sap 
perfectament- qui comanda són ells; perque desgraci
adament l'hoteler mallorquí, o el menorquí o l'eivis
senc, no té clientela, depen d'aquests senyors. Per aquí 
no sé quin portaveu ha dit que els tour operators devien 
la clientela a on volen. És així, enguany ho hem viscut, 
hem tengut un any bo de nombre de clients, i grades a 
que? dones que a Turquia hi havia bombes i a Egipte hi 
havia bombes. Sera motiu únic o no únic, pero jo crec 
que tots acceptarem que ha influit bastant que a mitja 
temporada, una temporada que venia relativament fluixa 
per no dir normal, o normal per no dir fluíxa, s'ha 
transformat en un situació d'overbooking. Pero perque 
els tour operators han desviat. No ha estat ni propagan
da, ni ha estat qualitat ni ha estat res, és que ja no sabi
en on posar aquests senyors i els ens han enviat aquí. 1 
quan aquí ja no hi ha hagut lloc, els han enviat a un 
altre. 

1 Higat amb conferencia, jo no havia vist bé quan 
voste ha expressat la seva proposició no de llei, em treu 
el tema del contracte. El contracte normalitzat en prin
cipi també li he de dir que és bo. És bo, perque si tots 
els hotelers emprassin el mateix, ja sabrien quina clausu
la llegir i quina no llegir. Pero de totes maneres en aíxo 
hi ha un tema de príncipi, de constitucionalitat si voste 
vol, en el sentit que voste no pot obligar a un contracte 
fix a tothom. Hi ha d'hever, hi ha, una Hibertat de con
tractar; i voste sap perfectament que els hotelers firmen 
el que sigui, i en firmen un, dos i tres; en firmen un 
enguany per l'any que ve, el mes de gener quan comen
cen a córrer les rates ja comencen a firmar les primeres 
rebaíxes, i després ja el mes de julioll 'oferta va a mercat 
Hiure, de setmana en setmana, i de preu barata d 'una 
setmana a l'altra. Si tot aixo, aquesta realitat practica 
que voste coneix -tal vega da el Sr. Peralta no la coneix 
tant- l'hem de plasmar en un contracte normalitzat per 
a tots els hotelers, jo crec que val més que davalli déu 
i ens faci un mirac1e, perque no s'aconseguira. 

De dins aquest contracte voste parla de temes molt 
importants. L'overbooking? Ciar que és important, sú
per important; ens dóna un prestigi o bé en tira en terra 
el prestigi que puguin ten ir les Balears. pero l'overboo
king no es resol amb el contracte, es resol a l'hora de la 
contractació. Que passa amb l'overbooking? L'overboo
king no és més que una venda exagerada d'una capacitat 
hotelera. Un hotel del cent per cent ven el 120%. Per 
que?, perque sap que les companyies no compleixen les 
seves quotes, i per cobrir-se d'aixo venen més places de 
les que toca, com ho ha fet Iberia i com ho han fet 
altres companyies; aixo existeix al mercat. per tant 1'0-
verbooking no es resoldra amb aquest contracte tipus o 
contracte marc, hi ha d'haver una actuació anterior. 

La devaluació de la pesseta? Home, si podem ficar 
dins un contracte que si es devalua la pesseta sigui en 
benefici de l'hoteler, o almenys una part equitativa o 
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ignificada també és bo. Pero supos que ha viscut la coo
~'actació hotelera d enguaoy, on qui més qui manco tots els 
hoteJers si no el 27% de la devaluació de la pesseta, almenys 
un 10 o un 12. 1 vos te deu coneixer la contestacló "que aixo 
na és possible, perque l'asseguran<;a de re compra de la mo
neda ja ens ha menjat el marge", i fill meu, no hem aconse
guit res. Les xifres que es donen és que hi ha hagut una 
contractació d'un 7% -bé, un 7, un 8, un 9, segons els hotels 
i segons les nacionalitats- pero no compensa ni la devaluació 
de la pesseta. 

La relació qualitat preu? Aixo és la pescadilla. Un ha dit 
primer la qualitat i després el preu -em pareix que ha estat 
voste-, i el Sr. Peralta ho ha dit al revés: amb un bon preu 
podem donar qua!itat. CIar. Ion comen<;a? Que és primer, 
l'ou o la gallina? Es indubtable que hi ha d'haver una quali
tat, i quan dónes una qualitat pots demanar un preu. Nor
malment crec que ah de ser abó, amb una bona qualitat 
demanar un bon preu. Pero la qualitat ve donada d'abans. 
Quan qualsevol tour operator va a contracta amb el model 
normalitzat o sense normalitzar, coneix l'hotel, sap que és 
d'una estrella, dues, tres estrelles, sap si té una guarderia, 
sap, si té pista de tennis, sap si té piscina infantil o no la té 
infantil, sap si té un ascensor o en té dos, sap si les terrasses 
donen damunt la mar o no hi donen. Tot aixo és el que dóna 
la qualitat; perque aquesta qualitat, si la (oo.) ja al menjador, 
ja no figura sobre el contracte. 1 no és el mateix donar un 
bistequet que un bon bistec. Per tant, aixo tampoc no pot 
damunt aquest contracte, i amb aixo no li llev que relació 
qualitat-preu ha d'existir. 

El release? Volta i mitja, ciar que sí, el release i l'overbo
oking van lligats. Amb un bon release aplicat a la pnktiea, 
no existiria overbooking. El que passa és que els tour opera
tors ja s'encarreguen que en moments difícils, que és quan 
hi ha overbooking, et diuen libé, el release no compta. T'ho 
havia d'haver dit fa una setmana, pero com que no ha sabia 
t'ho die ara. Que vals que faci amb aquests tres?, te'ls has de 
quedar, perque si no, després no t'enviaré el grup de la 
setmana que ve". 

Voste, per a mi, a més s'ha deixat aquÍ, en aquest famós 
contracte altres punts. Jo li afegiría un e) garanties. Perque 
aquí la premsa: lija hem venut tot Mallorca per l'any 1994". 
1 és ver, i segurament em venut un 150%; pero de cobrar, 
no esta cobrat, eh? Hem venut sense cobrar, com cada any. 
Per tant es podría xerrar de garanties. No fa molt de temps, 
si no mal record aquest estiu, va sortir damunt un periodic 
de Mallorca el cas d'un senyor de Catalunya, un hoteler de 
Girana que va posar un recurs -contra la Thomson, concreta
ment, i si no havia de dir el nom em sap greu, pero com que 
ha sortit a la premsa no és que destapi res de l'altre món
on el Tribunal Suprem li ha fet pagat, després de set anys de 
recursos, els llits que tenia contractats. Aixo sí que aniría bé 
per l'overbooking, amb la qual cosa no vull dir que els hote
lers dos-cents llits de cap a cap d'any, pero ens en contracta
rien cent pel mes d'abril, cent pel mes de maig, cent pe! mes 
de juny, cent cinquanta el juliol, dos-cents l'agost; pero així 
1 'hoteler sabría realment el que té venut, i sobretot el que té 

cobrat. Un altre tema que podría voste haver afegit a 
aquest contracte fabulós. 

1 de cobrament, que? Voste sap que hi ha en aquests 
moments tour operators que no encara no han pagat ni 
una sola factura? Ni no els sap, n'hi puc dir, jo en tenc. 
1 les reclamacions? Aixo ja és de fabula, perque els tour 
operators bons quan envien el taló, ja et diuen "i et 
descompt la reclamació de tal persona". 1 ara ves a pro
testar tu, ves-te'n a queixar a Alemanya que tal persona 
perque havia sentit reno u davall el seu balcó li hem 
descomptat set mil pessetes de la factura. 1 aixo és així, 
i voste ho sapo 

Tots aquests problemes, Sr, Pallicer, jo crec que ens 
duen a una conclusió. En principi, en teoria, amb xerra
da de cafe, d'aquesta manera arreglam Espanya; pero 
desgraciadament a la realitat amb aquest contracte marc 
que voste vulgui fer, i posar-hi totes les chiusules que 
voste diu, i jo n'hi afegiré dues o tres més, no aconse
guirem res. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cañellas. Pel tom de replica té la parau
la el Sr. Pallicer. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Sr. President, gracies; senyores i senyors diputats. 
Contestaré un poc d'una manera global, perque a la fi 
i al cap tots hem parlat un poc del mateix. Vull agrair 
tant al Sr. Peralta com al Sr. Sansó el seu suport a la 
proposició, i ja entr a fer una analisi un poc global de 
tot el que s'ha parlat aquí. 

Aquesta praposició no de llei no intenta ser una 
panacea d'un problema etern que hi ha hagut aquÍ, en 
aquestes illes des de fa 35 anys. La veritat és que crec 
que vostes no ho han entes aixÍ, tampoco El que intenta 
és, amb l'experiencia que hi ha hagut des de fa 35 anys, 
i amb l'experiencia que ja hi ha dins les cadenes hotele
res, que moltíssimes d'aquestes coses ja les fan, intentar 
canalitzar-Ies a través de la Conselleria de Turisme 
perque sigui tot el sector en bloc, amb unitat, -és una 
oportunitat, una unitat, que aixo sí és molt important
presentin davant el quasi monopoli o oligopoli deIs tour 
operators uns contractes amb uns mÍnims comuns. Hi 
ha d'haver una llibertat que no es pot rompre i que s'ha 
de defensar, pero que hi hagi uns elements comuns a 
tots, que siguin aquests precisament els que fadn que 
s'intenti d'una manera o de l'altra salvar els grans pro
blemes que tenim sempre repetidament. 

Aquest és un poc l'esperit d'aquesta proposieió no de 
llei. No em referesc a la lletra. La lletra, cadascú que hi 
posi la seva, pero que l'esperit, la música sigui aquesta: 
la unitat i fer un plantejament comú i global davant uns 
oligopolis. Aquest seria un poc el sentit global d'aquesta 
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proposició no de lIei: donar més transparencia al mercat, 
anar a cercar més llibertat, pero al mate ix temps parlar des 
d'un pla d'igualtat. Aquest és un poc el sentít de tot, i em 
cregui que no és tan mal de fer com pareix, aixo que dic. Hí 
ha altres lIocs que ho fan, no és tan mal de fer. Fíns í tot 
ajuntaments en aquestes Illes Balears cada any munten confe
rencies anuals, no exactament íguals, pero que toquen pro
blemes i que sempre arriben a acords. 1 aquest seria el co
men<;ament i el principi del tema. 

Jo ja sé que la qüestió de resoldre els overbooking i els 
release i la contractació i l'increment de preus, no es fara en 
un dia. Tenim un excés d'oferta, i ara no hem d'entrar en un 
debat que no és aquest; pero aquesta és una via per cercar 
una unitat i per cercar un front comú; i aixo sí que preocu
paria el sector deIs tour operators; em creguin que preocupa
ria, i no és tan mal de fer, perque hi ha uns interessos co
muns quant a l'esperit per fer aixo. 

Jo conec aquesta sentencia de l'overbooking del 1984 amb 
Thomson, el que passa és que, miri, han trigat des del 1984, 
és a dir que no ens serveix, perque el que farien seria deixar 
de contractar, esta claríssim, tenen la paella pel manec i no 
ens contractarien. Jo li vull agrair una cosa a voste, Sr. Ca
ñellas. Tot el que voste ha analitzat aquí del sector turístic, 
ha fet una analisi realista, que a mi em manca que es fad per 
part de la Conselleria de Turisme. Voste ha dit precisament 
tal i com esta el sector, que té uns problemes de preus, que 
hi ha uns problemes de pagaments, que esta amb peus i 
mans fermat al tour operator, que hi ha un problema de 
qualitat, que venen aquí qualque vegada perque no poden 
anar a un altre lloc. Aixo és molt d'agrair, aixo és un princi
pi d'anar a cercar solucions, i no plantejar un sector idíl-lic, 
com he sentít mol tes vegades per part del responsable de la 
Conselleria de Turisme. Moltes grades. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracíes, Sr. Pallicer. En contrareplica el Sr. Peralta té la 
paraula. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies. Sr. President. Sr. Pallicer, a la proposta que jo 
havia fet de modificació del punt segon no m'ha respost. 
Supos que deu voler dir que el manté tal com esta. De totes 
maneres ja he dit que era només per millorar el punt, pero 
li donarem suport ben igual, simplement és aixo. Ara, crec 
que s'hauria d'haver clarificat un poc aquesta qüestió de les 
grans cadenes hoteleres que tenen el seu propi model, i que 
dífícilment, encara que a la vista de les intervencíons no sera 
aprovada aquesta proposició no de llei, pero crec que si 
qualque vegada s'arríbés a fer un model de contracte aques
ta és una qüestió que s'hauria de tenir molt en compte, és a 
dir, que passa amb aquests que ja tenen el seu propi mode!. 
Si no és mítjan<;ant un decret, difícilment els podrem obli
gar; si ells tenen el seu model í els va bé, difícilment voldran 

canviar, i a<;o es una qüestió que s'ha de tenir en 
compte. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Peralta. El Sr. Cañellas té la paraula. 

EL SR. CAÑELLAS 1 FONS (CarIes Felip): 

Gracies, Sr. President. Moltes gracies, Sr. Pallicer, el 
que hauríem de pensar, davant el que acaben de dir per 
aquí, és que ni per decret ni per no decreto La !libertat 
d'una persona s'ha de respectar sempre. No val comen
<;ar a dir IItu has de firmar aquí ll i firmar la teva sen
tencia de mort. Per aixo, qui digui aixo que es faci em
presari i que ho firmi . AIs altres ja sabem el que passa, 
com l'epoca que hi havia el contracte únic d'arrendam
ents urbans, en firmaven amb data d'avui, i dema ja en 
firmaven un altre que contradeia tot el que deia aquell; 
i ja esta, i ja ho hem arreglat. 1 aixo és l'hostaleria. El 
que no la conegui, que vengui a fer un poc de practi
ques, ara que el Govern dóna uns contractes especials 
per practiques, que vengui, que ho estudi"i, i després 
sabrem de que anam. 

De totes maneres, moltíssimes gracies, Sr. Pallicer, 
perque al fínal crec que hem arribat a un acord: voste 
proposa una cosa, jo el contrari; i -fixi's per on- resulta 
que tots dos deim el mateix. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cañellas. Acabat el debat passarem a la 
votació. i entenc que se sotmetra el text de la proposició 
no de llei tal com ve redactat pel grup proposant. Es pot 
votar conjuntament? Entenc que sí. Es fara conjunta, 
ido. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjada la proposició no de Hei. 

1 arribats a aquest punt, se suspen la sessió per un 
temps de cinc minuts. 

IlI.- Debat de totalitat deIs pressuposts generals de 
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears per al 
1994, amb les esmenes a la totalitat RGE núm 3305/93 
del Grup Parlamentari PSM I EEM, i RGE núm. 
3405/93 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, presen
tades al Projecte de llei RGE núm. 399.5193, i fixació de 

les quantitats globals. 3 O 5 ~ I q ") 
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EL SR. PRESIDENT: 

Recomen<;a la sessió, i passam al tercer punt de l'ordre de 
dia, que correspon al Debat de totalitat deIs pressuposts 
generals de la Comunitat Autonoma per al 1994, amb les 
esmenes a la totalitat 3305 del Grup PSM 1 EEM, i 3405 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, presentades al Projecte de 
llei ~3ni fjxació de les quantitats globals. 

'SO 51/r~ 
Per fer en primer lIoc la presentació del projecte de llei 

de pressuposts general s de la comunitat té la paraula el con
seller Sr. Matas. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Jau
me Matas i Palou): 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per 
l'exposició d'aquesta presentació del projecte de pressuposts, 
voldria abans fer un poc l'índex de quina sera aquesta inter
venció meya, i situar basicament en quin context s'ha mogut 
la decisió d'aquesta opció financera reflectida a aquest pro
jecte de pressuposts. 

En un principi faré una passada pels escenaris macroeco
nomics que influeixen en els diferents nivells de conjuntura 
dins els marcs financers que afecten aquesta comunitat auto
noma, és a dir comen<;arem analitzant quins són aquests 
escenaris macroeconomics per després passar a una analisi 
de la planificació estrategica, de la qual surt l'elecció concre
ta d'aquesta opció. Després analitzarem quin és el marc 
financer, les possibilitats financeres que han fet que aquest 
govern pregués aquesta decisió; i finalment farem un repas 
al projecte concret que avui es presenta. 

Jo crec que és indubtable que existeixen tres nivells de 
conjuntura absolutament diferenciats, que tenen implicacions 
directes o indirectes dins la situació economica d'aquestes 
ilIes. Jo voldria separar clarament aquests tres nivells. El 
primer nivell, evidentment, és la situació actual deIs palsos 
que formen la OCDE i la Comunitat Economica Europea, 
i en quina mesura poden condicionar quina és aquesta la 
nostra activitat; per a després analitzar com ens pot influir 
la conjuntura de l'Estat espanyol, i en tercer lloc analitzar les 
peculiaritats concretes del sistema d'aquesta comunitat auto
noma. 

La característica d'aquesta primera fase, d'aquest envol
tant global que és conjuntura economica als palsos de 
l'OCD i de la Comunitat Economica Europea, és evi
dentment una conjuntura a l'any 1993 de recessió de l'activi
tat productiva, basicament amb una excepció clara en el 
mercat d'Estats Units i de Gran Bretanya. EIs nivells d'acti
vitat d'ocupació i d'activitat productiva en general a la mitja
na d'aquests palsos ha sofert una recessió important a l'any 
1993, que probablement es veura continuada al lIarg del 
1994. La mitja de caiguda, l'atonia d'activitat, mesurada en 
producte interior brut a la Comunitat Economica Europea, 
es preveu per a l'any 1993 amb un decrement del 0,5% del 
producte interior brut; un decrement que és molt més im-

portant a palsos com Alemanya, que davaIlara un 1,9%, 
o Fran<;a, que davallara un 1 %; si bé és important per 
les implicacions que podem analitzar amb posterioritat 
la davallada d'aquests dos palsos, també és important 
recalcar que Estats Units tendra una previsió d'incre
ment del PIB a final d'any del 2,5%, i el Regne Unit 
d'un 1,8%. 

La taxa d'ocupació lligada a aquesta recessió d'acitvi
tats se situa també en aquests palsos de la Comunitat 
Economica Europea amb una mitjana al voltant de 
1'11 %, i amb unes previsions del 12,1% per a l'any 
1994. Les taxes d'inflació també es mostren amb uns 
nivelIs redults, pero més per l'atonia de l'activitat pro
ductiva i la moderació deis creixements salaríais. 

Evidentment el possible canvi d'aquest escenari de 
conjuntura és un possible canvi molt limitat. Voste' s 
estaran absolutament d'acord amb mi que la política 
fiscal, els estímuls que haurien de reconduir aquesta 
política fiscal i una política rigorosa de disciplina pres
supostaria, i una eliminació important a les rigideses del 
mercat del treball tenen poc moviment, i en aquest 
moment els estímuls possibles que mane gen aquest tipus 
d'economies són estímuls de política monetaria, basi
cament rebaixa deIs tipus d'interes. Cal recordar quina 
ha estat la moguda de can vis, basicament en el primer 
trimestre, en el sistema monetari europeu; i no és des
venturat fer una predicció que aquesta atonia productiva 
pugui tenir una continuació alllarg de l'exercici de l'any 
1994, en aquesta conjuntura internacional, amb una 
previsió d'increment del PIB a la mitjana deIs palsos de 
la Comunitat Económica Europea d'un 1,4%, destacant 
que per primera vegada Alemanya pujara. Alemanya té 
una previsió d'increment del PIB del 0,7%, i es manté 
un increment important del mercat de Gran Bretanya, 
que pot pujar un 2,9%. 

Si hem situat la conjuntura, el paraigua gros d 'aques
ta conjuntura internacional OCDE-CEE, ara podem 
baixar a l'analisi de la conjuntura de l'Estat espanyol, 
per saber clarament quin es són les influencies, que 
aquesta analisi macroeconómica que fa el Govern a 
I'hora de prendre les seves decisions poden tenir-hi una 
influencia real. Basicament s'ha de dir que la crisi de 
l'Estat espanyol és una erisi compartida, evidentment, 
amb l'OCDE i amb la Comunitat Económica Europea. 
La recessió, el decreixement del PIB a l'Estat espanyol 
és important. Amb aixo els principals analistes de I'estat 
no es posen d'acord. Hi ha qui preveu reduccions de 
1'1,6%, mentre que fonts oficials de l'Estat espanyol es 
neguen a reconeixer una caiguda de més del 0,8%. 
Personalment cree que la caiguda de 1'1,6% pot ser molt 
més real a l'Estat espanyol que una eaiguda del 0,8%. 

És una recessió duradora, l'espanyola? És una reces
sió ja iniciada l'any 1992, és una recessió que té com a 
característiques típiques -m'agradaria recalcar- la re
ducció del consum privat, el decrement de l'inversió, 
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una elevada taxa de desocupació, d'atur, deticit públic galo
pant, una inflació elevada malgrat la recessió, una reforma 
pendent del mercat del treball, i un progrés tecnológic que 
obliga a una mutació del model industrial, a una reconversió 
permanent i reestructuració de sectors i d'empreses. Peró 
probablement la recessió a l'Estat espanyol té un quart caire 
que és absolutament diferencial amb l'analisi de la conjuntu
ra a altres palsos de l'OCDE i de la Comunitat Económica 
Europea, i és el caracter estructural d'aquesta recessió, un 
caracter de recessió estructural provocada per un canvi radi
cal en el que eren el avantatges comparatius de costs i de 
preus en el model de producció industrial i ¡de serveis a 
l'Estat espanyol, que provoca que tenguem en aquests mo
ments els mateixos problemes estructurals que tenia el nostre 
model económic fa vint anys; i són uns deficit estructurals 
que condicionen de manera extraordinaria aquesta recessió 
a l'Estat espanyol i de manera diferenciada de la resta del 
model de la conjuntura internacional. 

Jo crec que aquest canvi ha estat impulsat per tres fets. 
Un primer serien les innovacions tecnológiques: microelec
trónica, informatica, telecomunicacions; un segon de globa
lització de la vida económica i deslocalització de l'activitat 
productiva de les empreses; i un tercer pels moviments d'in
tegració económica entre palsos. 

Passant al tercer estadi, hem analitzat quina era la conjun
tura internacional, quina era la conjuntura de l'Estat espa
nyol, i podem passar al cas concret, l'escenari macroeconó
mic que en aquesta comunitat autonoma hem elaborat des 
deIs serveis del Govern. Malgrat que des d'una comunitat 
autonoma difícilment es pot oblidar l 'evolució economica 
d'aquell estat on s'integra la comunitat autonoma, d 'aquell 
macroestat on també pertany el propi estat membre; crec 
que és important recalcar que aquesta serie d'interdepen
dencies no són incompatibles amb l'existencia d'unes certes 
peculiaritats del model de la Comunitat Autónoma. Es pro
dueix el famós efecte amplificació d'aquesta comunitat auto
noma damunt les crisis de recessió o les epoques de crei
xement economic que es produeixen a la resta d'Europa. EIs 
moments bons s'amplifiquen, i els moments dolents també 
es fa més grans. Probablement el motiu d'aquest efecte am
plificació sigui la dependencia extraordinaria -i avui una 
volta més indiscutida- que té la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears amb el seu model economic més de l'estat cen
tre europeu -Gran Bretanya, Alemanya, un poc nordic- que 
de la propia evolució del model productiu de 1 'Estat espa
nyol. 

Aquesta amplificació del que passa als paisos desenvolu
pats de la Comunitat Economica Europea probablement es 
produeix per una especialització clara de producte. Qualque 
economista molt seriós i de gran prestigi d'aquesta comunitat 
autónoma defensa últimament que seria important conside
rar, i ho deix caure simplement dins aquest context, aquest 
model d'especialització turística com un model d'especialit
zació en productes de gran consum, per introduir-hi les 
actuacions estrategiques que aixó requereix. 

En aquestes circumstancies, Balears és la comunitat 
autónoma que presenta unes millors perspectives de 
creixement económic a tot l'Estat espanyol. Segons 
1 'informe Hispalink, elaborat per diverses universitats 
espanyoles i patrocinat pel ConseU Superior de Cambres 
de Comer~, el qual coincideix amb el realitzat per la 
Confederació Espanyola d 'Organitzacions Empresarials, 
amb la de Balears, fixen un augment del producte Interi
or Brut per a l'any 93 a la Comunitat Autónoma de les 
Illes Balears en 1'1'6%, mentre que els nostres escenaris 
que presentam avui aquÍ amb aquest projecte de pressu
posts presenten una previsió per al 94 del 2'1. Així, ens 
aproximam a la mitjana deIs creixements deIs palsos 
europeus i encap~alam la taxa de creixement espanyola, 
i és aquÍ on és probable que puguem veure certes res
ponsabilitats del Govern balear, en aquest comportament 
de l'economia. 

Per tant, en definitiva, hi ha perspectives de reactiva
ció, encara que la influencia en la generació d'ocupació 
no sera directa ni automatica, diversos eco no mistes 
creuen que fins que no es comen~a a manejar una dada 
superior al 2'5% d'increment del PIB no hi ha repercus
sió directa sobre la creació d'ocupació, i endemés, tam
bé és important recalcar que la repercussió d'aquesta 
reactivació no sera una repercussió homogenia a tots els 
sectors, no sera una repercussió que es pugui valorar de 
la mateixa manera a tots els sectors. 

Per sectors, la previsió per al 94 inc1ou: una recupe
ració bastant important de l'agricultura, malgrat que 
aquest sector té un pes insignificant dins el conjunt 
economic; creim que la indústria mantendra els seus 
problemes de competitivitat, que es traduiran en un 
nova caiguda de la seva activitat, en una proporció d'un 
poc més de mig punt; la construcció, que ja toca fons, 
encara tendra una lleugera caiguda, la qual la posara al 
nivell de l'any 1984, pero creim que aturara la seva 
caiguda. En conjunt, aquests sectors tendran 1 'any 94 un 
comportament semblant més o manco al que es pugui 
produir als voltants de 1 'Estat espanyol. 

En definitiva, vull recordar quin era el sentit de la 
meya exposició en exposar les conjuntures distintes i 
quin era la seva influencia sobre la conjuntura de les 
Illes. Aquest és un cas paradigmatic d'influencia, del 
resultat del moviment d'aquests sectors condicionats per 
conjuntures superiors. 

En canvi, com és tradicional, el sector turÍstic podra 
compensar aquesta activitat molt poc dinamiea amb un 
ereixement, del qual nosaltres, en aquest moment, creim 
que sera d'un poe més de dos punt percentuals del 
producte interior bruto En el desenvolupament de l'acti
vitat turística es poden donar variacions importants, a 
dins aquest sector, les quals tendrem oportunitat d 'ana
litzar. En definitiva, aquest és l'escenari de la conjuntura 
macroeconómica que tendra Uoc en els diferents nivells , 
des de l'analisi que n'ha realitzat aquest Govern, d'aixo. 
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Sí ara m'ho permeten, passaria a aBo que és la planifica
.' estrategica que en fa aquest Govern, prenent les dades 

CIO . . • , d 
er a aquest tIpUS d'escenans com un mput mes per esenvo-

P 'l' . lupar la seva ana IS1. 

El Govern, després d 'analitzar, investigar i estudiar 
aquestes informacions, defineix quins són els horitzons d'a
questa autonomia per al futur. S 'identifiquen tendencies, es 
dissenya un pla de desenvolupament regional, el qual cada 
any s'actualitza i del qual vos tes ja tenen en aquest Parla
ment copia o informació. Aquest pla s'aprova pel Govern, 
qui defineix d'aquesta forma, amb aquesta planificació estra
tegica, com dur endavant les accions, les línies d'actuacions, 
per posar les Illes Balears en la situació d'aquesta visió estra
tegica de futur per a aquesta comunitat autonoma. 

Es tracta d'un pla del Govern, un disseny del futur fet 
pe1s organs representants d'aquesta societat. El pla de desen
volupament actual define ix sis grans linies d'actuació, basi
cament orientades cap a dos gran s objectius: millora de 1 'eco
nomia i qualitat de vida. A moltes regions del món, aquests 
dos objectius, economia i qualitat de vida, no estan lligats, hi 
podem trobar regions amb riquesa on viuen malament, i 
altres regions que tenen qualitat de vida, pero són menys 
riques. A Balears no només tenim nivells raonables 
d'ambdós indicadors, sinó que afortunadament, senyors, 
sen se qualitat de vida no tendrÍem riquesa, perque el nostre 
turisme, el nostre futur, depen de millorar-ne la primera. No 
tendrÍem qualitat de vida si no tenim riquesa per fer les 
inversions que pertoquin. Els dos objectius són, des del nos
tre punt de vista, absolutament inseparables. 

Com els deia, els sis grans eixos d'aquest pla de desenvo
lupament atenen aquestes dues línies: més cultura, més 
sanitat, més neteja, per una banda, i més actuacions per fer 
competitiva la nostra economia, línia basica i estrategica del 
nostre projecte de govern. Per entendre'ns, permetin-me fer
los-ne una simplificació, jo diria que tots els programes que 
es conceben, tots, van cap a aquestes dues grans línies i a 
cobrir aquests dos grans objectius, perque aquestes sis grans 
línies tenen eixos, subeixos i programes, que són els que duu 
a terme anualment l'executiu amb I'elecció financera que fa 
amb el projecte de pressuposts i, finalment, el Parlament, 
amb la llei. 

He dit programes que es conceben perque per assolir 
aquests objectius hi ha més línies d'actuació que finan~a
ment, evidentment. Aleshores, s'ha de fer un exercici de 
prioritats, s'ha de fer un exercici on es trien els programes 
més adients per arribar als objectius, els programes que 
poden tenir més impacte, els programes que sumen, per 
arribar alla on volem arribar, que no resten, que acceleren el 
camí per dur-nos de l'enfoc inicial que n'hem fet a aquella 
situació on volem dur la nostra economia i la nostra societat. 

Així, fa deu anys es va considerar de primer ordre millo
rar la sanitat municipal per una banda i, per una altra banda, 
fer sanejament, a més d'un grapat important de programes 
per millorar la competitivitat del teixit economic. Per una 

altra, fa cinc anys ens varem embarcar en un projecte de 
millora a fons de les zones turístiques, i ara, en aquests 
moments, posam en marxa uns vuitanta programes, les 
línies més importants deIs quals incideixen en el mateix 
objectiu que les accions d'abans, fer de les Balears un 
espai de qualitat per viure-hi. Aixo amb dues vessants, 
per a particular i per a professionals; incorporar-hi no
ves tecnologies i un nivell cultural de medi ambient i de 
protecció de l'entorn de primer ordre. 

Per un altre costat, fer les nostres empreses més 
competitives, i en especial, dins el sector turístic -pri
mordial- mantenir un procés constant de modernització 
que ens asseguri un futur competitiu, per a qualitat, i no 
com sembla més difícil, per preu. 

Vista quina és la nostra analisi de planificació estra
tegica que volem desenvolupar i que incideix en l'elecció 
d'aquest projecte, podem passar a analitzar quin és el 
marc financer amb que ens trobam. Evidentment, les 
despeses són limitades i tirar-es té unes conseqüencies 
que, tard o prest, es paguen. 

L'opció triada per aquest Govern per a l'exercici de 
l'any 94 ha estat una opció que pareix senzilla, pero 
creguin-me que és una opció meditada, pensada i conse
qüent, amb una línia programatica d'actuació, pot 
pareixer que és de Perogrullo, pero no ho és, la decisió 
ha estat gastar allo que podíem ingressar, ajustar la 
despesa autonomica, malgrat ten ir unes necessitats per
fectament especificades en un pla estrategic, triar l'opció 
de reduir la despesa pública d'aquest nivell autonomic 
als niveUs de previsió real de l'ingrés per a l'exercici de 
l'any 94. 

Efectivament, perque puguin valorar quina és la 
importancia d'aquesta decisió, vull recalcar que hi existi
en dues possibilitats alternatives, les quals probablement 
avui aquí es puguin debatre i discutir i, a la millor, 
presentar-les com a alternatives. 

Una era fer un suplement, en definitiva, incrementar 
l'accés a l'endeutament per corregir les expectatives 
minvants de previsió d'ingressos de recaptació d'aquesta 
comunitat autonoma, accedir al 'endeutament. Nosaltres 
no hem triat aquesta sortida, ens hem limitat als nivells 
de dMicit públic inferiors, de l'any anterior, i per sota 
deIs escenaris pactats. 

L'altra sortida era evidentment incrementar la pressió 
fiscal. Nosaltres tampoc no triam aquest camí, nosaltres 
tampoc volem suplementar aquestes expectatives a la 
baixa de la recaptació d 'ingressos amb un increment de 
la pressió fiscal, que, definitiva, afectaria de forma per
judicial la competitivitat del teixit. Presa aquesta decisió 
de contenció de la des pesa, els pressuposts que presen
tam, el projecte de pressuposts que presentam en aques
ta cambra, creim que són els millors en el context actual. 
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Un deis objectius, iniciar els ( .. ) de comptar amb un pres
supost consolidat de l'Administració autonomica amb els 
seu s organismes i entitats autonomes; en definitiva, millorar 
el sistema comptable i de control financer d'aquests ens 
autonoms. Si analitzam les dades de forma global, hi veim 
que l'import global del pressupost s'ha redult en el 6'04%, 
i és imprescindible recalcar aquesta dada final, 45.910 mili
ons de pessetes. És la primera vegada que el Govern presenta 
uns pressuposts que no només baixen en termes no reals, 
sinó també en nominals, és la primera vegada que es fa 
aquest retrocés en la xifra global. Nosaltres creim que aixo 
és un indicatiu de coherencia, de responsabilitat del Govern 
enfront d'una situació global per la qual passa la nostra eco
nomia -estat i comunitat Autonoma- en aquest moment. 

Tot i aquesta davallada de xifra quantitativa, els pressu
posts que es presenten continuen amb la mateixa tendencia, 
potenciar les operacions de capital i minvar la des pesa cor
rent. Així,les primeres suposen més del 50% del total del 
pressupost. Quina administració pública d'aquest estat pot 
presentar unes dades com aquestes?, quina administració 
pública d'aquest estat és capa<; de dir que dedica més de la 
meitat deis seus pressuposts a inversió? Disminulm en més 
de dos punts la participació percentual de les despeses cor
rents, i s'ha destacar que la totalitat deIs capítols englobats 
dins el context general, que es coneix com concepte d'opera
cions corrents, experimenta un decrement; capítols emble
matics de despesa corrent, com són les despeses de personal, 
des peses de personal davallen, despesa corrent i transferenci
es corrents, tots ells experimenten una reducció clarament 
demostrativa de la política d'austeritat, de la política de 
contenció que aplica aquest Govern. 

Les previsions d 'ingressos són previsions a la baixa, són 
previsions absolutament lligades a allo que és l'activitat eco
no mica d'aquestes illes, nosaltres no tenim una dependencia 
via transferencies de Madrid tan grossa com al tres adminis
tracions autonomiques que poden viure resguardats d'aquests 
esdeveniments que succeeixen a la propia economia de la 
comunitat autónoma, nosaltres tenim més del 60% deis 
ingressos lligats a la nostra activitat economica; si l'activitat 
económica, en aquests sectors, ha patit aquesta recessió, els 
ingressos també pateixen aquests efectes. 

Nosaltres creim que la labor economica de l'Administra
ció pública és una labor de suport, de línies basiques d'acci
ons, d'establir infraestructures per al vertader motor de l'e
conomia, que és el sector privat. En aquest pressupost s'inci
deix en el sector primari mitjan<;ant un pla d'accions de 
desenvolupament comarcal, illenc i regional. Ates que aques
ta comunitat autonoma no té plenes competencies d'autono
mia, es pretén actuar en comer<; i en indústria dins del marc 
institucional i estatutari actual, amb programes de promoció 
industrial, tecnologica, de suport, de foment a l'artesania, 
regulació i normativa industrial, energia i medi ambient, 
reforma de les estructures comercials, promoció del comer<;, 
formació professional ocupacional per aconseguir que un 
alumne passi de ser estudiant a treballador en ellloc de fei
na. Existeix un pla de reindustrialització, els objectis del qual 

són promoure la diversificació de l'estructura productiva 
i assolir uns nivells de competitivitat que permetin man
tenir i augmentar aquests graus d'ocupació. 

Arnés d'aquest entramat de consolidació i de refor
<;ament d'aquests sectors industrials tradicionals exis
tents, es destinen a acció social tots els credits assignats 
dins el grup de funció corresponent, més de 4.000 mili
ons de pessetes, que representen més del 10% del total 
de pressuposts, a programes relatius a centres assistenci
als, a protecció de menors, a Pla regional de droga, a 
promoció i ajudes socials, a gestió de pensions no contri
butives, a programes comunitaris de foment de l'ocupa
ció, a promoció de serveis per a la joventut i per a la 
dona, a formació professional no reglada i a al tres activi
tats de prom oció social. 

Endemés, una gran part d'actuacions que estan con
templades dins un altre grup de funció, dins la produc
ció de béns públics de caracter social, podrien ser per
fectament considerades com a activitats en materia d'ac
ció social, com passa a altres administracions públiques, 
basicament la construcció i equipament de centres sani
taris, tercera edat, assistencia hospitalaria, atenció a 
centres insulars i comarcals, promoció de la salut, adqui
sició d'habitatge per als col-lectius necessitats etc. 

Jo crec que, en definitiva, en aquests pressuposts no 
s'oblida una qüestió basica, el repte del futur, l'estrate
gia del Govern, a llarg termini, per assolir nivells de 
competitivitat adequats. S'ha d'aprofitar la situació geo
grifica de les mes Balears amb la finalitat de connectar 
amb el creixement d'altres regions basades en activitats 
d'alta tecnologia i estimular el desenvolupament tecno
logic a l'interior de les mes. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes grades, Sr. Conseller. Per defensar l'esmena 
a la totalitat número 3.305, presentada pel Grup Parla
mentari PSM i EEM, té la paraula el diputat Sr. Sam
poI. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Sen yo res i senyors diputats. 
En el debat de pressuposts de l'any passat afirmavem 
amb rotunditat que els pressuposts generals de la Comu
nitat Autónoma de les mes Balears no existien; després 
de qualificar el debat de purament retoric, demostravem 
la inexistencia d'uns pressuposts gestionats per un go
vern inexistent. 

Pero vet aquí que enguany hem de canviar radical
ment el nostre discurso És ben segur que el Govern con
tinua sense existir, pero els pressuposts de 1994 existei
xen, vaja si existeixen, existe ix en tant que, si s'aproven 
tal com s'han presentat, condicionaran la política pres-

-
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supostaria, no la de 1994, sinó la de tata la propera legislatu
ra, i restringiran considerablement el marge de maniobra del 
govern que surti elegít després de les eleccions autonomiques 
de 1995. I sense més preambuls, ha explicarem. 

Aquests pressuposts s'han presentat com a restrictius. El 
conseller d'Economia i Hisenda ho afirmava quan els va 
presentar als mitjans de comunicaeió, més o manco deia que 
ens esperen una serie d'anys que es caracteritzaran per l'aus
teritat í que no permetran excessives alegries economiques, 
i hi afegia que s'havia optat per rebaixar el pressupost per tal 
de no incrementar l'endeutament de la Comunitat Autono
ma, el qual, el 94 -deia-, sumara 5.000 milions de pessetes. 
Avui ho ha confirmat, ens ha dit que tenien distintes opcions 
i que han elegit la via de no incrementar l'endeutament, han 
triat la conteneió de la des pesa. 

Doncs bé, senyores i senyors diputats, ara i aquí demos
trarem que no han triat la via de l'endeutament, que no han 
triat la via de la contenció de la despesa, que la via elegida és 
la via de l'endeutament. Com és habitual, el conseller, inten
cionadament, quan feia aquestes previsions d'endeutament, 
no tenia en compte les empreses públiques, les quals, a pesar 
de funcionar amb l'ordenament jurídic privat, depenen deis 
pressuposts de la Comunitat Autonoma. Aquesta previsió 
d'endeutament de les empreses públiques es concreta en el 
seu augment de des peses financeres, el 19'91% respecte de 
1993. Unes empreses públiques que, per aquesta Llei de 
pressuposts, podran ser avalades fins una quantitat de 3.000 
milions de pessetes, més altres 2.750 per avalar les operaei
ons de credit de l'Institut Balear de Sanejament, el famós 
Ibasan, que, a finals de 1994, ja situara el seu deute en 
16.800 milions de pessetes. 

A més, aquesta Llei de pressuposts també faculta el Go
vern a avalar operacions de credit per valor d'altres 2.100 
milions de pessetes a consoreis constitults o a constituir per 
al provelment d'aigües, fins i tot dessalinització i potabilitza
ció. Apart deIs avals, s'autoritza el Govern a emetre deute 
públic o a concertar operacions de credit per valor de 5.000 
milions de pessetes, els que reconeixia el conseller. Pero no 
acaba aquí, perque ara ve la lletra menuda de l'artide 19.4 
del text articulat, el qual autoritza la concertació d'operaci
ons d'endeutament a llarg termini fins un import equivalent 
al deIs deutes pendents de cobrament derivats de liquidaeions 
emeses per la Conselleria d 'Economia i Hisenda en aplicació 
de la llei reguladora de l'Impost sobre instaHacions que 
incideixen en el medi am bient. 

Senyores i senyors diputats, a finals de 1994, aquestes 
liquidaeions, corresponents a tres anys (92, 93 i 94), podrien 
sumar més de 9.000 milions de pessetes, 9.000 milions de 
pessetes en liquidacions, sobre les quals pesa un recurs d'in
constitucionalitat, encara no retirat pe] Govern central, més 
els recursos de les empreses afectades. 

És a dir, que en un any de suposada restriceió pressupos
taria, en el qual un deIs tres eíxos és l'austeritat -ens ho deia 
el president en el seu discurs amb motiu del debat de políti-

ca general-, la Llei de pressuposts autoritza endeutament 
al Govern i a empreses públiques per valor de 22.000 
milions de pessetes, no 5.000, 22.000 milions de pessetes. 
I no comptam les despeses financeres que ocasionaran 
les operacions de tresoreria, no sabem les de 1993, pero 
a finals de 1992 suposaren més de 5.000 milions de 
pessetes les operacions de tresoreria. 

Senyores i senyors diputats, aquesta no és una políti
ca d'austeritat ni de restricció pressupostaria, és una 
fuita cap endavant, una passa cap al buit, perque, a 
finals de l'any 94, l'endeutament de les empreses públi
ques i consorcis participats pel Govern sera de més de 
26.000 milions de pessetes. Si sumam l'endeutament de 
l'Administració de la Comunitat Autonoma, que sera de 
37.000 milions, més els possibles 9.000, corresponents a 
l'Impost ecologic, a finals de l'exereici ens podem situar 
en un endeutament a llarg termini de més de 70.000 
milions de pessetes. 

Qui recorda aquells anys en que el debat consistia en 
discutir la rendibilitat deIs milers de milions que l'execu
tiu tenia dipositats a entitats financeres? I no volem 
tornar a aquella situació. 

Pero no acaba aquí la facultat d'endeutament que 
s'atorga el Govern, encara n'hi ha més, no ha acabat la 
capacitat de sorpresa de la fatídica Junta d'Aigües, 
escoltin bé, dia 15 d'agost de 1992 el Butlletí Oficial de 
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears publicava el 
Decret 51/92, sobre indemnitzacions i compensacions 
per obres i instaHacions de depuraeió d'aigües residuals, 
l'artide 7.2 estableix: "La inversió suportada en operació 
de credit s'abonara, adequant anualitats i dades de paga
ment, a les condicions que figurin en el corresponent 
contracte de préstec"; posteriorment, l'ordre conjunta 
deIs consellers d'Economia i Hisenda i d'Obres Públi
ques i Ordenació del Territori, de 19 d'octubre del 93, 
sobre les condicions que han de tenir els contractes de 
préstecs i d 'aItres relatives a inversions en obres i ins
taHacions de depuració d'aigües residuals, estableix en 
el seu artide 1 que els contractes de préstec a que fa 
referencia el Decret 51/92 hauran d'establir, com a 
mínim, un ter mini d'amortització de deu anys. 

És a dir, que aquest decret i aquesta ordre disposen 
que els indemnitzats per obres de depuració realitzades 
o previstes a realitzar, previa autorització de la Junta 
d' Aigües, podran concertar operacions de préstec per un 
període ni inferior a deu anys, amortitzacions i paga
ments d'interessos deIs quals aniran a carrec de la Junta 
d'Aigües. 

Senyores i senyors diputats, algú sap quines despeses 
financeres ocasionen en realitat la política de depuració 
de la Junta d'Aigües?, els 1.750 milions d'interessos que 
l'Ibasan pagara l'any 1994 es veuran incrementats amb 
els interessos d' aquestes operacions d' endeutamen t a 
llarg termini de persones beneficiaries autoritzades per 



--

3792 " DIARI DE SESSIONS I Núm. 96 I 30 de novembre del 1993 

la Junta d'Aigües; interessos, despeses financeres, que es 
pagaran amb carrec al capítol 7, Transferencies de capital 
de la Junta d'Aigües. 

Avui mateix, en res posta a una pregunta, el conseller 
d'Obres Públiques ens ha dit que les previsions d'indemnitza
cions per aquest concepte eren de 2.900 milions de pessetes; 
quants, d'aquests 2.900 milions de pessetes, es financen amb 
operacions de credit a llarg termini?, quins interessos hem de 
pagar per aquestes amortitzacions?, quin resultat sera el de 
la política de sanejament, els interessos que haurem de pa
gar, quan ens acostem al juny de 1995? 

Comprenen ara per que els deiem que aquests no són els 
pressuposts d 'un exercici, sinó que hipotequen qualsevol 
govem que surti elegit després de les eleccions autonomiques 
de l'any 1995? 1 ha dit fa un moment que havien optat per 
un model que no incrementa l'edeutament? Sr. Conseller, si 
aixo no és endeutament, no sabem que éso 

Pero voldria insistir encara m ' s en el tema de la suposada 
austeritat i contenció de la despesa. És cert que aquests pres
suposts presenten una reducció d'uns 3.000 milions de pesse
tes, provocada per la caiguda d'ingressos de la Comunitat 
Autonoma, els quals ja vihem tenir ocasió d'analitzar en una 
passada interven ció parlamentaria, 3.000 milions no de des
pesa corrent, no baixa la des pesa corrent majoritariament, 
afecten principalment les inversions reals, que baixen el 12%, 
i les transferencies de capital. En conjunt, aquests dos con
ceptes baixen 2.500 milions de pessetes, no de despesa cor
rento 

S'ha dit endemés -ho ha repetit- que hi havia una conten
ció de les despeses de personal i de la despesa corrent, és 
ver, mínimament, baixa un poquet, molt poquet, si només 
ens referim a les seccions pressupostaries, pero, i les empre
ses públiques, cada dia més importants, a pesar delliberalis
me que predica el Sr. Cañellas? Vegem-ho. 

El pressupost de les empreses públiques, en un any de 
contenció pressupostaria, ha augmentat el 12'89%, no no
més aixo, sinó que les seves des peses de personal augmenten 
el 16'63%, 16'63% d'augment de despeses de personal. Les 
despeses corrents augmenten el 20%. Les despeses finance
res, els interessos que paguen les empreses públiques, no les 
empreses públiques, la Comunitat Autonoma, 19'91 %. Tot 
un exemple de falsa austeritat, del fals liberalisme que predi
ca qui no hi creu, i la demostració del forat que són les em
preses públiques, pel qual pass en els favors als amics, els 
contractes, no a la carta, pero sí al camet. 

És vertaderament lamentable que en un any en que se 
suspen l'oferta pública d'ocupació, en que no hi haura opo
sicio'ns per entrar a la Comunitat Autonoma, el capítol de 
personal de les empreses públiques pugi quasi el 17%, un 
augment del 17% de personal que no haura de fer oposici
ons, sinó que entrara a criteri deIs gerents, vertaders conse
llers paral'lels, com a mínim quant a sOU. 

1 si no vol brou, tassa i mitja. Quan a nivell d'estat el 
Partit Popular parlar de privatitzar empreses públiques, 
el mostrador de la gestió popular conservadora, que són 
les Illes Balears, crea Ficobalsa amb la mateixa presiden
cia i direcció que va provocar la fallida d'Ifebal, crea 
Gesama per gestionar l'hospital Joan March, crea una 
empresa pública per gestionar el parc telematic, una 
altra empresa per gestionar el servei de ferrocarrils, una 
altra per gestionar Agama, se'ns anuncia una altra per 
gestionar el provelment d'aigües, i altres per gestionar 
I'Hospital General i l'hospital psiquiatric; que Déu ens 
trobi confessats!, i encara no hi valdra. S'imaginen on 
ens pot dur aquesta cursa desenfrenada just abans de les 
eleccions de 1995? 1 ja que hi som, per que no compren 
les empreses municipals que té en venda l'Ajuntament 
de Palma? Empresa Municipal de Transports, Emesa, 
Emaya, algú entén el desgavell ideologic d'aquest par
tit?, hi ha al darrera el més mínim projecte de país o 
es redueix a una confluencia d'interessos? 

Hi ha una sola raó per votar a favor d'aquests pres
suposts?, és presentable que, amb els deficits culturals 
que patim, des de l'any 1991 haguem gastat més de 200 
milions de pessetes preparant les transferencies en edu
cació, més de 215 milions experimentant el model edu
catiu propi, més de 950 milions construint una adminis
tració agil i efica~? 1 encara es mantenen aquests pro
grames en els pressuposts de 1994. Hem de donar suport 
a la secció d'indústria i comer~, quan és una simple 
repartidora que no sap si els doblers del Pla de comer~ 
van a compres de maquinaria, naus industrials o comer
~os a Madrid?, podem avalar el continuIsme d'una 
política agrícola i ramadera que ha sembrat la confusió 
i el desanim en el sector?, es pot justificar el manteni
ment d'una empresa pública de cultius marins quan no 
queda practicament una sola empresa que s'hi dediqui?, 
és coherent la política d'habitatge, la qual no té en 
compte el gran nombre d'habitatges desocupats i la 
degradació deIs centres de les poblacions que necessiten 
una política de rehabilitació?, és presentable que les 
dues primeres actuacions per dinamitzar el Pla de Ma
llorca sigui n la compra d'un edifici de 30 milions per a 
la Mancomunitat del Pla, quan estava en venda sis mesos 
abans per 18 milions de pessetes i un estudi de planeja
ment valorat en 35 milions? 

Hem de tolerar la practica de la connivencia, que 
permet uns pressuposts hermetics, mitjan~ant els quals 
se subvencionen ajuntaments, segons el seu color polí
tic; associacions de velns beligerants al tema lingüístic, 
que no accepten l'Estatut d'Autonomia; institucions 
vinculades al Partit Popular?, es poden votar uns pressu
posts que proposen confeccionar, des del gabinet de 
premsa de Presidencia, un informatiu setmanal per a les 
televisions locals, en els quals no hi haura cap casta de 
control de temps ni de Cl-iteris de proporcionalitat, on 
l'oposició no existira? Sr. Cañellas, sera capa~ de man
tenir aquesta proposta en els pressuposts sense baixar el 
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cap cada vegada que el seu partit parli de manipulació deis 
rnitjans de comunicació públics? 

És moral -em queda un minut, Sr. President- la insensibi
litat social d'aquests pressuposts, quan mantenen la lletania 
d'alts carrecs, consellers sense cartera, assessors i gerents 
d'empreses públiques, i ignoren la desesperació de famílies 
condemnades a la indigencia? Es pot parlar d'austeritat des
prés de coneixer les xifres d' endeutament?, es pot parlar 
d'austeritat quan fa unes setmanes ha viatjat al Xacobeo una 
parafernalia mai vista de les tres illes, amb acompanyament 
de les respectives parelles, tot a carrec de doblers públics? 

Senyors diputats, Sr. Cañellas, no hi ha paraules per qua
lificar aquest malbaratament sense faltar al respecte que 
mereix aquesta institució, peró no em resign a dir-li el que 
en pens. Afortunadament, la cultura popular del nostre país 
ha creat els seus propis mecanismes per criticar els senyors, 
el poder establert -30 segons, Sr. President-, ho diré en 
llenguatge popular: Anareu de pelegrins en barco, cotxe o 
avió a les terres de I'apóstol un estol de mallorquins. A do
nes, homes, "quefes ", fills, cantadors i balladors, els pagare m 
el viatge la resta deis mallorquins. 1 he sabut de bona arrel 
que rebéreu el missatge, que, a Santiago no hi guanyareu el 
perdó del jubileu. El nostre pare omnipotent tira xunta a 
dalt del cel i el decidí regalar a qui els varen pagar. No teniu 
dret a exigir programes d'austeritat, quan per fer de pelegrí 
gastare u tal disbarat. Ja us podeu confessar davant tota la 
gent, i no torneu retallar el pobre i l'indigent. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Sampo!. Té la paraula el conseller Sr. 
Matas. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Jau
me Matas i Palou): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
Sampol, jo cree que voste fa molt poc favor al nivell de 
discussió parlamentaria que hauria de tenir el Parlament de 
les Illes Balears. Jo crec que la discussió d'un debat a la 
totalitat hauria de ser molt distint, i si voste es preocupas 
d'estudiar un poc, de llegir, d'iI-lustrar-se, i de poder-se ins
truir sobre el que són els debats parlamentaris, on es debaten 
els projectes de pressupost, probablement parlaria d'una altra 
manera. Jo crec que aixó és un parlament, no és un ajunta
mento Cree que voste és un parlamentari i no un regidor. 

El tema d'empreses públiques -per comenc;ar per alguna 
banda-o Jo cree que voste té un desconeixement profund del 
que és el sector de l' Administració pública. Tractat de Maas
tricht, el veu, Sr. Sampol, Tractat de Maastricht, voste coneix 
perfectament quines són les condicions del Tractat de Maas
tricht, no és ver?, és que, si no, les hi puc explicar. Voste 
sap que una de les condicions del Tractat de Maastricht és 
l'endeutament del sector públic respecte del producte interi
or brut? Resulta que, a Maastricht, la Comunitat Económica 
Europea quan parlen d'endeutament del sector públic, a 

ningú no se li ocorre inc10ure endeutament d'empreses 
públiques, em perdoni, sigui seriós, cree que en sabran 
més que voste aquests senyors, tendran especialistes que 
sabran perfectament definir que és un sector públic i 
que no ho éso 

Si vol, esper perque el Sr. Pons li apunti alió que li 
ha d'apuntar, també l'hi puc explicar, a voste, Sr. Pons, 
no hi ha cap problema. 

Miri, el total deIs deutes bruts, el seu valor nominal 
en vigor a la fi de l'exercici, i consolidats a 1 'interior deis 
sectors del govern general, com ha estat definit més 
amunt. Les finances del govern general, és a dir, les 
finances del Govern central, Tractat de Maastricht. 

Voste em fa unes liquidacions de l'Isquiema que 
m'han posat optimista, voste em posa 9.000 milions de 
liquidacions a l'Isiquiema. Voste, Sr. Sampol, és nacio
nalista, cree, voste no estara d'acord en absolut que el 
fet que el Govern d'aquesta comunitat Autónoma pre
tengui aplicar estrictament una lIei aprovada pels repre
sentants d'aquesta comunitat autónoma i es trobi amb 
problemes perque els subjectes passius de l'aplicació 
d'aquesta llei són poderosos, són, en molts de casos, 
monopolis, empreses públiques, les quals voste mai no 
compta, només compta les nostres, no compta les altres; 
voste estara d'acord amb mi que el fet que determinades 
empreses recorrin aquesta llei, les liquidacions d'aquest 
impost, i aixó faci que s'avalin els deutes, peró que no 
s'ingressin materialment, el fet d'haver de suportar aixo 
amb operacions de tresoreria, com no ho pot ser d 'una 
altra manera, costa més doblers als ciutadans d'aquesta 
comunitat autonoma, Sr. Sampol, i voste no ho vol, 
aixo, perque ara no vulgui aprovar aquí una cosa on tot 
d'una veu bubotes, no estara d'acord que finan~ar una 
cosa recorreguda amb operacions de tresoreria és més 
car que finan~ar-Ia amb una operació a llarg. Voste sap 
perfectament que l'artic1e de la llei diu que immediata
ment que s'ingressin, s'amortitzaran aquestes operacions 
d'endeutament, són operacions d'endeutament abso
lutament finalistes. Jo crec que hi esta d'acord, o vol 
que costi més doblers als ciutadans? 

Sr. Sampol, no són 9.000 milions desgraciadament, es 
llegeixi les liquidacions, endemés, no ho sé ni jo perque 
encara he de fer la liquidació del 93, acabar-la, que 
s'esta fent en aquest moment, i som en el 94, difícil
ment pot voste preveure-hi els 9.000 milions. 

El sector públic de les empreses públiques, diu voste 
que esta absolutament sobredimensionat; insistesc: po
dem analitzar perfectament quin és l'ús normal i comú 
que de les empreses públiques fan les administracions a 
l'Estat, i a Europa si vol. Sap que passa?, que ho he dit, 
pero a la millor voste no ho ha percebut del tot, que 
som l'única administració pública que presenta un pres
supost consolidat a nivell d'empresa pública, l'única, 
perque els en donam més informació, a vostes. Voste 
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ha vist el pressupost d 'Iberia consolidat a 1 'Estat?, veiam si 
voste sap quin deute té Iberia, veiam si voste sap quin deute 
té Aviaco, i així, miri les que puc comptar. 

El que passa és que nosaltres volem donar informació, els 
donam informació, peró no perque vostes facin una infor
mació esbiaixada d'aquesta informació, Sr. Sampol, no per
que voste llevi aquest tipus d'informació del seu context i 
l'utílítzi per espantar no sé a quí. A més arnés, li podría dir 
perfectament quina és la dimensió -a la millor hi tendrem 
temps més endavant- del sector públíc a al tres comunitats 
autónomes, fins i tot li recomanaria que llegís aquest article 
"El INI de las autonomias, un gigante desconocido", on diu 
que "Cataluña, Madrid y Andalucía, las más activas en el INI 
de las autonomías". 

Peró és igual, podem fer un apartat i oblidar-nos de tot 
aixo, i també com a nacionalista, em digui que passa amb 
aquest endeutament d'aquesta empresa pública que voste 
treu permanentment?, és que algú en dubta, d'aixo?, o voste 
em pot discutir a mi que l'increment de riquesa que s'ha 
generat gracies a aquesta política d'inversions que ha fet 
aquest tipus d'empreses, efectívament, aquestes empreses -
com l'hi va explicar el conseller d 'Obres Públiques- han estat 
finan~ades amb endeutament, aquest tipus d'inversions no 
han ajudat el sector productiu de les Illes a oferir un millor 
producte de més qualitat, més competitíu?, un producte 
diferencial del deis competidors de l'entom?, no és ver aixó, 
Sr. Sampol? 

Nosaltres -insistesc-, el sector públic d'aquesta comunitat 
autónoma, és el que té el niveIl d'endeutament més baix 
respecte del producte interior brut de tot l'Estat, endemés, 
compleix la legislació vigent absolutament, compleix els 
escenaris de coordinació pressupostaria, que són escenaris de 
deficit pactats, amb totes les administracions públíques de 
l'Estat, els complim escrupolosament, i endemés, pagam les 
nostres factures, son una administració amb la qual tothom 
hi vol fer feina; aleshores, em deman: a qui vol espantar 
voste?, perque no ho entenc. 

Dues puntuaJitzacions per acabar: si es llegís amb pro
funditat la documentació que té i, si no, estic a la seva dispo
sició per oferir-Ia-hi, veuria que aquest increment del 17% 
al capítol 1, de les empreses públiques, és un increment que 
té uns condicionants específics, no és més gent, Sr. Sampol, 
vagi a la liquidació de l'any passat, la compari amb la d'en
guany, en faci un estudi, colzes, i hi veura que la diferencia 
esta motivada en gran part per una comptabilització distinta 
d'un personal eventual a una empresa concreta, el quall'any 
passat no estava considerat dins aquest capítol i aquest any 
sÍ. Són una serie de problemes, els quals, abans de fer una 
( ... ) convé tenir en compte. 

Endemés, em deixa absolutament aborronat amb aixó de 
l'edifici de la Mancomunitat del Pla. Jo crec que, probable
ment per consideració als batles de la Mancomunitat del Pla, 
al propi batle de Sineu, crec que és millor que ni tan soIs li 
contesti sobre aquest tema, pero el que es fa per ajudar la 

Mancomunitat del Pla i el programa que, des de la Con
selleria d'Economia i Hisenda i des d'aquest Govem, es 
fa per ajudar el desenvolupament d'aquesta zona, evi
dentment és molt més serió s que aquesta acusació que 
voste ha fet aquí i avui. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Matas. Té la paraula, Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Conseller, Sr. Matas, miri, tots dos som joves i, si no 
hi ha res de nou i els partits contínuen tenint la confian
c;:a en nosaltres, ens haurem de topar més vegades, no 
sabem on seura un ni on seudo l'altre. 

(Rialles) . 

Peró ho dic perque ens convé tenir bones relacions, 
a pesar que facem una crítica política a vegades agra; 
per aquestes bones relacions, jo em permetré donar-Ji 
un consell, voste s'ofereix a donar-me llic;:ons, jo li don 
un consell: per favor, que sigui la darrera vegada que 
puja aquí i m'ofereix el seu assessorament, que m'ofe
reix donar-me llic;:ons. 

Aquí feim aniHisis polítíques, vostes tenen els seu s 
tecnics, nosaltres tenim gent que ens ajuda, que ens 
assessora, peró aquí som poIíties, i entre voste i jo 
només hi ha una diferencia, i no són els títols universi
taris, com a polítics, a mi m'han elegit 28.000 persones 
i a voste 1 'ha elegit una persona, emparada evidentment 
per la gran majoria de la població, aquesta és la gran 
diferencia que hi ha, voste és conseller, jo som un re
presentant de 28.000 persones, de momento 

Die aixó, ens hem de situar en un pla d'igualtat, i per 
favor, no tomi a pujar aquí i intenti donar-me lli~ons 
ni acusar-me de regidoret perque jo som un diputat, el 
portaveu d'un grup parlamentari, i em cregui que quan 
parl els he posat, els colzes, i els estudis que faig jo no 
costen cap doblers a la Comunitat Autónoma, vostes fan 
estudis i en quatre anys -els he sumats- 1.347 milions de 
pessetes, en estudis i trebaIls tecnics, aquesta és la dife
rencia. Dit aixó tomarem al debat de pressuposts. 

El tema de les empreses públiques, i bé, ara en arri
bar-hi, hauré de rescatar la documentació que tenc 
sobre les empreses públiques. Que em vol dir?, m 'ho 
expliqui, perque jo som de poble i no sé si els ciutadans 
llegeixen els pressuposts d'una altra manera, em vol dir 
que, els interessos d'Ibasan, ens els pagaran Maastricht?, 
que no els haurem de pagar els ciutadans via pressu
posts? Jo veig que hi ha unes transferencies de capital 
de l'Administració, de les seccions pressupostaries cap 
a les empreses públiques, cada any, un rera l'altre, i que, 
a dins els pressuposts de les empreses públiques, hi veig 
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des peses financeres, cada any més, cada any més despeses 
financeres, i enguany més, el 19 més que l'any passat. Per 
tant, aquesta consideració tecnica d'empreses públiques, 
seccions pressupostaries, a la practica, Sr. Conseller, faves 
coroptades. 

Bé, impost ecologic, no li n'he dit tot encara, de l'impost 
ecológic, i ero cregui, no m'agrada el recurs que hi ha posat 
el Govern centra!. En comissió, quan es va debatre el tema, 
el Sr. Forcades, va dir: quina opció haurÍem de triar?, i el 
nostre grup, en comissió -i aixó consta en el Diari de Sessi
ons-, va dir: plenes garanties jurídiques, perque aquí hi 
haura recurs d'inconstitucionalitat, ho advertírem, amb aixo, 
no hi estic d'acord, no m'agrada que el Govern central posi 
un recurs d'inconstitucionalitat a aquest tema. Pero escolti 
bé el que voste ha escrit a l'article 19.4, del text articulat, 
referent a aquestes operacions, diu: "Les operacions hauran 
de ser amortitzades anticipadament quan, un cop resolt defi
nitivament els contenciosos interposats, es produís el cobra
ment o anuHació de les corresponents liquidacions", que 
significa aixo?, que si s'anul'len les liquidacions haurem 
d'amortitzar els credits immediatament, i significa que si 
hem fet despesa, que si ens trobam avan~adets en l'any i 
hem fet despesa, aixo sera. deficit. Amb aquest article, vos tes 
autoritzen deficit. 

Políticament hi puc estar d'acord o no, ara, ens ho expli
qui, ens ho expliqui i no ens vulguin fer combregar amb 
rodes de molí, no n'és una interpretació esbiaixada, és o no 
és veritat que les empreses públiques a finals del 94, si es 
consumen totes les operacions d'endeutament a llarg termini, 
estaran endeutades per 26.000 milions de pessetes, n'és 
aquesta una interpretació segada sí o no? Aixo són matema
tiques, i jo som de ciencies, peró voste també. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Sampol, per favor. 

EL SRSAMPOL 1 MAS: 

El debat és molt interessant, pero, Sr. Conseller, no l'he 
acusat d'iHegalitat ni d'incomplir escenaris. La discussió 
d'aquests pressuposts és si han apostat per l'endeutament O 

per la contenció de la despesa, voste ha dit que havien apos
tat per l'endeutament. Sr. Conseller, jo he demostrat que no 
han apostat per la contenció de l'endeutament, sinó tot el 
contrarí. 

Respecte de la Mancomunitat del Pla, tot Petra sap que hi 
havia aquest oferiment de venda, el culpable no el cerqui a 
Sineu, perque el bade de Sineu va oferir una seu gratui'ta
ment a la Mancomunitat del Pla, el cerqui dins els seu s asses
sors economics. Moltes de gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Vol tancar la qüestió, Sr. Matas? Té 
la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Jaume Matas i Palou) : 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Sampol, respect absolutament la seva persona i res
pect absolutament la seva representació, com esper de 
voste que respecti la meya; amb tots els respectes també 
-valgui la redundancia-, n'estic molt orgullós, de l'honor 
que he tengut amb aquesta elecció que ha fet aquest 
senyor, que precisament és el president d'aquesta comu
nitat autónoma. 

Jo crec que no li vull donar en absolut més que pos
sibilitats, Sr. Sampol, que puguem aportar i enriquir 
amb la nostra discussió el nivell de discussió que ha de 
tenir un debat a la totalitat deIs pressuposts. Jo l'he 
d'intentar informar de tot allo que voste probablement 
no sap, perque no té els mitjans o perque no ha pogut 
tenir la informació que s'ha pogut obtenir des d'un altre 
lloc o des d'una altra perspectiva, pero el que no pot fer 
voste és parlar amb un absolut desconeixement de cau
sa, per molt representant que sigui de 28.000 vots, voste 
no pot venir aquí i parlar del sector públic sense saber 
que és el sector públic; estudil'l, jo m'oferesc a ajudar-
10, a ensenyar-l'hi sense cap problema, peró no pot 
parlar-ne, d'aixó, perque voste podría enganyar els 
ciutadans d'aquesta comunitat autonoma. 

Voste, endemés, té la rara virtut de no contestar. 
Resulta que, quan em diu aBo de l'Isiquiema, em diu 
allo de l'anuHació, pero no em contesta allo que li he 
demanat: vol voste -li ho torn a demanar- que l'Isiqui
ema, que esta reconegut, costi més doblers als ciutadans 
d'aquesta comunitat auto noma pel fet de tenir una ope
ració de tresoreria a curt ter mini o vol que els costi 
menys perque el poden fer llarg?, per que no em con
testa a aixo? És clar, em parla de l'anuHació, peró no 
em parla d'alló que li he demanat taxativament. 

Jo voldria -em cregui- haver tengut l'oportunitat, des 
del meu primer debat a la totalitat deIs pressuposts, de 
poder parlar d'alló que crec realment que és un debat a 
la totalitat, no d'un debat d'esmenes parcials, ja vendra 
aixó, Sr. Sampo!. Em pot voste orientar sobre per que 
en cap moment em parla del model que presentam, del 
model de planificació que es presenta?, per que en cap 
moment em parla d'un pressupost per programes? A 
tots els parlaments d'Europa es parla de programes i es 
parla de classificació funcional, voste em parla de classi
ficació económica, la classificació económica fa trenta 
anys que esta desfasada. Per que no podem elevar el 
nivell d'aquesta discussió d'un debat a la totalitat? 

Jo li deman, Sr. Sampol, que, en el tema de la Man
comunitat del Pla, sapiga que la intenció d'aquest Go
vern és i sera sempre la d'ajudar i l'execució d'un pla 
fet amb anteriorítat a la propia Mancomunitat del Pla 
per ajudar la Mancomunitat; el finan~ament de l'edifici, 
al cap i a la fi, és un edifici per a la Mancomunitat, que 
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el compra la Mancomunitat, Sr. Sampol, el compra la Man
comunitat, no el compra el Govern, i farem, perque així ens 
ho han demostrat sempre amb la seva actitud tots els batles 
d'aquesta Mancomunitat, sense cap excepció, una predispo
sició total afer feina, a avan<;ar en benefici del propi benes
tar i desenvolupament de la Mancomunitat i del Pla de Ma
llorca. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. Grups que, en relació amb aquesta 
esmena, volen intervenir en tom a favor o en contra? Té la 
paraula el Sr. Vidal i Juan del Grup Parlamentari MIXT. 

EL SR. VIOAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El 
Grup Parlamentari MIXT no ha presentat esmena a la totali
tat al projecte de pressupostos generals de la Comunitat 
Autonoma per al 1994, aixo ho saben tots vostes, pero vol 
dir aixo que estam completament d'acord amb el projecte? 
No, en absolut. El que significa aixo simplement és que no 
el rebutjam totalment, ja sé que som aquí per a un debat a 
les esmenes a la totalitat, i hem escoltat amb atenció l'expli
cació que ha donat el Sr. Conseller d'Economia i Hisenda 
sobre els pressupostos o el seu projecte de pressupostos per 
a 1994. 

Ha estat, indubtablement, una lli<;ó magistral d'economia 
financera més que d'economia política, pero d'economia 
financera sí, ens ha situat en uns escenaris macroeconomics 
que influeixen segurament sobre el projecte concret d'aques
tos pressupostos, ha situat tres nivellS de conjuntura, amb els 
quals coincidim quant a la seva repercussió en el planteja
ment d'aquestos pressuposts, ha fet una serie de previsions 
amb les quals també estam d'acord. Oesprés, quant que la 
nostra comunitat auto noma té unes peculiaritats, i que des 
d'aquestes peculiaritats s'ha d'anar a uns projectes concrets 
que ens poden situar en un creixement situar a l'europeu 
previst, de 2'1 per al 94. 

Estam d'acord amb tot aixo que ha exposat, i si faig 
aquesta introducció és per després referir-me a l'esmena a 
la totalitat perque, efectivament, els eixos del Pla de desenvo
lupament regional, i en concret els d'aquestos pressupostos, 
també mereixen la nostra aprovació, pero, finalment, quan 
s'ha referit a les dues altematives que hi ha davant de la 
conjuntura i de la limitació de les despeses, imposada per 
aquesta conjuntura, ha fet, com en diuen, canons o mantega, 
els canons podrien ser el suplement de l'endeutament, que 
no ('ba triat, o 1 increment de la pressió fiscal que, afortuna
dament, tampoc no l'ha triat, i no s'ha quedat ni amb els 
canons ni amb la mantega, i ha parlat d'una contenció de la 
despesa. 

Aquí és on nosaltres creim que hem de posar alguns 
emperons -si val l'expressió-, i aquí vendran unes esmenes 
parcials que, en el seu moment, es debatran i seran discuti
des, perque ell ha parlat d 'una gran inversió, d 'una gran 

proporció, d'un gran percentatge d'inversió, i estam 
d'acord que sigui així, pero, com es fa aquesta inversió 
i quines inversions és el que ens té realment preocupats. 

Jo aquí no duc les ( ... ) del Tractat de Maastricht, 
pero si voste, que segur que les té i jo no, les del cató 
de l'economia, voste sap que hi ha moltes inversions 
que, encara que siguin inversions reals, són generadores 
de des peses corrents, i aquestes són les inversions peri
lloses. Estam, per tant, d'acord amb tot el que ha dit 
voste, pero el quid de la qüestió i el que fa que nosaltres 
no estiguem d'acord amb les esmenes a la totalitat, pero 
tampoc no totalment, per donar suport a aquests pres
supostos, és precisament la destinació d'alguna d'aques
tes partides. 

Coincidim amb l'esmena a la totalitat en algunes 
coses, en alguns aspectes que el Sr. Sampol ha tret aquí, 
hi coincidim, perque sincerament ho crec abó, que el 
taló d'AquiHes d'aquestos pressupostos, encara que 
estigui diferenciat, i voste ha explicat molt bé que són 
les empreses públiques, esta en les empreses públiques, 
i en l'únic que ens diferenciam d'allo que ha dit el Sr. 
Sampol és que nosaltres creim que aquestes correccions 
es poden fer amb es menes parcials, nosaltres ho hem fet 
així amb les que hem presentat, i com ho hem fet? 
Senzillament mirant de retallar aquestes facultats que 
podrien dur-nos a un endeutament excessiu, perque és 
indubtable que no és el mateix dir que s'arribara a un 
endeutament de 22.000 milions, com ha dit el Sr. Sam
poI, o que s'hi podria arribar. 

Jo crec que si hi ha unes mesures correctores, i l'opo
sició constructiva ha d'anar a aquestes mesures correcto
res, crec jo que les hem de treure, pero que es poden 
treure -amb aixo ja prenc posició quant a l'esmena a la 
totalitat- mitjan<;ant esmenes parcials. Per una altra 
banda, creim molt legítim, fins i tot justificadíssim, que 
el tipus d'oposició que fa el PSM i EEM presenti una 
esmena a la totalitat, nosaltres tenim un altre camí, hem 
triat un altre camí, i aquest és el que exposam. Pero, no 
obstant aixo, sí que li volem dir que nosaltres no estam 
d'acord amb algunes coses. 

Hem dit que no estavem totalment d'acord amb els 
pressupostos, millor dit, amb el projecte, pero que no el 
rebutjam totalment, i si hem de ser sincers, ens agraden 
més que els de l'any 1993, pero hi ha certes coses que 
no poden tenir el nostre suport total, és més, que hi 
estam totalment en contra, aquestes, he procurat es
mentar-les, i d'alguna manera tom a dir que aixo no és 
objecte d'aquest debat, per tant, les passarem per alt, 
pero, l'any passat, la creació d'imposts autonomics va 
ser, al nostre entendre, una mesura poc afortunada. 

Nosaltres creim que és millor anar a aquest raonable 
endeutament, previsió d'asseguran<;a per si els ingressos 
no són suficients, com voste anuncia aquí, de 5.000 
milions de pessetes. Amb el que no podem estar d'acord 
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's amb aquestes autoritzacions, amb aquest canvi de la Llei 
~e finances, quant a les autoritzacions que pot donar la pro
pia consellería o l'equip de govern per avalar algunes opera
dons d'aquestes empreses. 

Per acabar, i amb aixo crec que queda clara la nostra 
postura davant l'esmena a la totalitat, no estam en contra que 
es presenti, per tant, creim que alguns aspectes són positius, 
alguns, a la millor -com ha dit el Sr. Conseller-, estan un poc 
sobrevalorats quant a l'exposició, pero el cert és que és ben 
legítim tot el que han dit. No hi estarem totalment en con
tra, per tant, no la votarem a favor, pero ens abstendrem o 
almenys aquest diputat s'abstendn!.. 

El que sí volÍem dir, respecte del que són els pressupos
tos propiament dits, és que, ja que ha sortit, i crec que és 
legítim que jo ho tregui aquí, un edifici per a la Mancomu
nitat del Pla, que té una rendibilitat i que, per tant, seria una 
inversió que nosaltres, en principi, veim molt bé dins aquesta 
solidarítat que hem de tenir per a les coses de la Comunitat 
Autonoma. El que no es pot admetre és que voste aquí, tot 
l'equip de govern i els mateixos pressupostos ens parlin 
d'austeritat i es financiIla construcció d'un edifici que no fa 
cap falta a l'illa d'Eivissa, la nova seu del Consell Insular 
d'Eivissa i Formentera; vostes, per una altra banda, ens 
diuen que no esta contemplada aquesta partida ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Vidal, cenyeixi's a la qüestió, per favor. El críd a la 
qüestió. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Bé. Amb aixo acab, perque crec que ja s'entén el que vull 
dir, i precisament a causa que jo voldría aclarír-ho, no és 
possible en aquest moment aquí, pero sí que és possible que 
no do ni suport total a aquests pressupostos a causa d'aques
tes coses, i crec que precisament aixo cap perfectament dins 
el que és aquest debat a la totalitat. 

Per tant, em qued sense poder-ho acabar de dir, fins i tot 
per un avortament que hem tengut a última hora a les pre
guntes, en demanar-Ios-les davant pIe, pero no puc deixar 
d'exposar les meves reserves, la meya postura, precisament 
davant d'aquestes coses i davant d'algunes altres de les quals 
no em dóna temps de parlar aquí pero que, d'alguna mane
ra, fan que les crítiques a les esmenes a la totalitat estiguin 
perfectament -diguem-ne- justificades, a pesar que es 
Poden fer sense haver de recórrer a una esmena a la totalitat. 
Aixo ho veuran vostes també en les nostres esmenes parcials, 
perque precisament hi ha despeses, com ho podria ser fer un 
informatiu per enviar a totes les televisions, etc., valdría més 
que s'arribas a un conveni amb la televisió per millorar els 
informatius que ja ten en aquestes cadenes. 

Són coses, són emperons, que jo pos a aquests pressupos
tos, i que impedeixen que jo hi do ni un suport total, i que, 
per tant, igualment que a l'esmena a la totalitat hi hagi una 

abstenció, no a la xifra global, sinó que s'entengui que 
sera a algunes partides de les despeses que s'apliquen, 
amb les quals d'alguna manera no hi estic d'acord. Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vid al. Dins aquest torn a favor o en 
contra, pel Grup PP-UM, té la paraula el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Moltes gracies, Sr. President. Senyores i senyors 
diputats. el nostre grup vol fer un torn en contra de 
l'esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari 
PSM i EEM. Pero previament, Sr. President, jo vull 
instar el porta ve u del PSM i EEM que aclareixi amb 
proves les insinuacions sobre la Mancomunitat del Pla, 
i que no es refugiI en la immunitat parlamentaria per 
dir i donar cortines de fumo A la Mancomunitat del Pla 
hi ha municipis els batles deIs quals són del seu partit i 
que res han dit sobre aquest assumpte que voste pre
sumptament vol denunciar aquí, primera qüestió. 

Segona qüestió, els estatuts aprovats pels municipis 
determinen clarament que és Petra la capitalitat d'aques
ta mancomunitat. Per tant, si en té proves, presenti-les, 
denuncii-Ies, si hi ha clientelisme, connivencia, malver
sació, digui com, quan, on i qui, tot allo altre és voler 
fer cortines de fum, com ha estat la seva intervenció. 

Voste presenta una esmena a la totalitat que consta 
de deu manaments, fa referencia al primer punt, de tots 
els al tres s'oblida, del segon, del tercer, del quart, del 
cinque, del sise, del sete, de tots els altres; o una de 
dues, o no té alternativa per explicar la denúncia d'a
quests punts o voste aquí ha vengut, com tan tes vega
des, a fer literatura, i avui tenia la gran oportunitat de 
fer números. 

Quin model de pressupost presenta voste? Cap ni un. 
A quin model de societat aspira voste? No el sabem 
encara. Quin model d'estat ( ... ) voste, si és que en té 
cap? No el sabem. Es presenten com a angels davallats 
del cel que podrien presentar una gestió pública sense 
taca, irreprotxable, pero no hi presenten cap alternativa; 
a nosaltres ens falta saber quina és l'alternativa que té 
el PSM i EEM per al finam;ament de la depuració d'ai
gües residuals, o no és bona aquesta política de depura
ció d'aigües residuals?, o no ha servit per millorar la 
qualitat ambiental de la nostra comunitat autonoma? 

1 en que s'ha sobrepassat? En res. Com pot conside
rar i fer avaluacions aIllades de despesa de personal, de 
despesa corrent, de subvencions, s'ha d'agafar la globali
tat del pressupost; em digui, per favor, globalment, els 
pressuposts presentats pel Govern de la Comunitat Au
tonoma per al 1994 davallen o no davallen despesa 
corrent, personal i subvencions?, sí o no? Ho digui. 
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El tema de les empreses públiques ja els ha estat explicat 
o crec que l'hi han explicat suficientment. Pero anem encara 
a tenir altres punts de referencia que voste aquí no ha es
mentat. 

El primer punt, que ha estat el leit-motiv de tota la seva 
intervenció, i no n'ha sortit, d'aquí, no n'ha sortit, quant a 
endeutament desmesurat. Per dir alto voste ha de posar 
damunt la taula un punt de referencia, per arribar a aquesta 
conclusió, quin és aquest punt de referencia que li va dir, a 
voste, que aquesta comunitat auto noma pateix un endeuta
ment desmesurat i que hipoteca el futur deIs proxims go
verns d'aquesta comunitat?, quin punt de referencia té per 
poder dir a<;o?, el digui. Analitzi per que, aquest deute pú
blic, l'ha de menester la Comunitat Autonoma, perque des
prés, si hagués entrat en els altres punts, hauria dit que no 
hi ha recursos financers per a una política agraria, que no 
hi ha recursos financers per a una política d'assistencia 
social, jo m'havia preparat un poc el discurs perque sabia 
que aniria per aquí, m'ha despistat totalment, enhorabona, 
pero no a nosaltres, sinó a tota la cambra. 

Agafi l'assessor que té al costat, el Sr. Pons, que l'hi ser
veix, tenen reminiscencies de quan hi seien vostes, perque li 
expliqui clarament que és el que m'ha de contestar, ho sap 
prou, Sr. Sampol, no passi pena per aixo. 

Quina analisi comparativa ha fet entre el nivell d'endeu
tament de les altres comunitats autonomes i el de la Comuni
tat Autonoma de les Illes Balears? Si en som la més endeuta
da, si en som la menys endeutada, quina és? Digui-la, no la 
diu. Jocs FIorals, un verbo més o manco ben construi't o un 
verb més o manco ben constrult, enginyós a la premsa en 
qüestió de glosses i altres coses, pero res més, cerca titular, 
no profunditza en una analisi de pressupost. 

Segon punt, no donen solucions a la problematica de la 
marginació creixent dins els sectors socials a les Illes Balears. 
Ens agradaria saber quines solucions proposa voste a alto i 
que ens les quantifiqui, si no, és un irresponsable, quines 
solucions hi proposa i que les quantifiqui, perque si voste 
denuncia que no hi ha solucions a la problematica de margi
nació creixent dins els sectors socials de les Illes Balears, a 
renglón seguido -com diuen en castella- ha de dir: perque el 
nostre programa de marginació seria fer tal cosa, tal altra, tal 
altra, i alto puja a tant, i en haver-les mesurat sabrem quan
tes n' han fet. 

1 no es preocupi, Sr. Conseller, perque totes aquestes 
denúncies, si les haguessin de quantificar, el deute que ara 
anuncia no Ji bastaria per arribar al compliment del que són 
les seves pretensions, que en moltes coses també són les 
nostres pretensions, pero els recursos són limitats i la bona 
gestió és optimitzar al maxim aquests recursos. 

Res ens diu de les intervencions programades en materia 
d'indústria i comen;, no segueixen criteris de planificació 
general, sinó que obeeixen a simples actuacions clientelistes, 
quines actuacions cliente listes? , quines actuacions clientelis-

tes? Frase feta que trobarem a propostes de resolució, a 
proposicions no de llei, a altres debats general s de la 
Comunitat, pero cap proposta en concret que pugui dir: 
i perque alto no passi, haurien de fer tal altra cosa. 

Bé, aquí deixarem de banda també la quantificació, 
ara anam a un altre punt, al quart, perque tenc l'obli
gació de seguir l'esmena a la totalitat que voste ha pre
sentat, perque és sobre aquests deu punts que ens pro
nunciarem, fora que voste ara sorprengui'm, surti a la 
tribuna i digui: Sr. Huguet, no importava que digués tot 
el que ha dit, perque nosaltres només mantenim el 
primer punt i els altres nou, els retiram. Perque deIs 
altres nou no ens ha dit absolutament res, ni una ratlla, 
per tant, he de debatre el que voste té escrit aquí, les 
materies en política d'habitatge i reactivació el sector 
de la construcció, no resoldre el problema d'excessius 
habitatges, bé, quin pla d'habitatge? Hi ha uns compro
misos, el Pla nacional d 'habitatge, que aquest Govern 
compleix, compleix amb el Ministeri d'Obres Públiques, 
signat per totes les comunitats autonomes i, a més a 
més, un pla de rehabilitació deIs habitatges ja constru-
1ts, que és en els pressuposts i que després, si vol, com 
que entrarem ( ... ) debat en donarem xifres. 

No són suficients els recursos destinats a restauració 
d'espais naturals i lluita contra incendis, hi té tota la 
raó, digui quins recursos hi posa, digui quin pla i d'on 
treuran tants de recursos. 

No hi ha prou recursos en materia d'acció social, no 
hi ha prou recursos contra incendis, no hi ha prou re
cursos contra el Pla de reindustrialització, no hi ha prou 
recursos d'habitatge, no hi ha prou recursos, no hi ha 
prou recursos, digui'm quants. 

Posi's tranquil, Sr. Orfila, posi's tranquil perque 
continuarem. 

S'augmenten progressivament els pressuposts de les 
empreses públiques en detriment d'accions inversores 
del Govern, no és ver; precisament aquest endeutament 
de les empreses públiques és per fer accions inversores 
necessaries i basiques que ha tengut aquesta Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears. 1 ens podem tornar a 
referir als plans d'inversió forts que s'han fet a través de 
l'empresa pública, com és la injuriada -per a algú- Iba
san. 

En definitiva, i aquí la gran eclosión, aquí hem 
arribat al final. En definitiva, el projecte de pressupost 
no afronta els problemes de la nostra societat ni les 
exigencies d'un territori pluriinsular, amb una realitat 
cultural diferenciada; que vol dir a¡;o?, expliqui's, que 
vol dir que no afronta ... , digui'm quins són aquests pro
blemes, com els vol afrontar, no se'n diu, d'ells, ni un 
mot. Acabam amb una glossa més o manco simpatica, 
pero d'a¡;o no passam, per que? Perque no hi ha model 
de societat balear per part seva, perque no hi ha un 
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Illodel de pressupost per part d'aquest grup, perque no sa
beIll si hem d'obeir el PSM, l'EEM o tots junts per definir 
quin model d'estat volem, no sabem quina tendencia pot. 

En definitiva, no s'acusi ningú d'incoherencia quan mol
tes vegades el que es fa és pujar a una tribuna, fer literatura 
ben estructurada, peró sense plantejar cap, solució ni una. 
Em pens que han estat uns pressuposts als quals, a pressa i 
a tot córrer, s'ha hagut de presentar una es mena a la totalitat 
perque aquest és el paper d'una oposició, i efectivament, des 
que hi ha el corrent que el PSM, amb quatre diputats o cinc, 
és més oposició que el Partit Socialista, aquí veuras tu, no, 
no, aquí no s'ha vist absolutament res. 

Em vol dir si aquesta Comunitat Autónoma de les Illes 
Balears a tots els seus programes d'inversió en materia d'in
fraestructura, en materia d'equipaments socials, en materia 
d'equipaments esportius, en materia d'equipaments sanitaris 
ha tingut un programa que ha anat elaborant i executant al 
llarg d 'aquests deu anys?, sí o no? 

Com vam partir en materia de centres sanitaris a les 
poblacions i com hi estam avui? Com vam partir en materia 
d'equipaments culturals i com hi estam avui? Com vam par
tir en materia de sanejament i com hi estam avui? Com vam 
partir en materia de depuració d'aigües i com hi estam avui? 
Com vam partir en materia de menors i com hi estam avui? 
Com vam partir en materia de programació o de programes 
de lluita contra la droga i com hi esta m avui? Com vam 
partir en materia d'infraestructures turístiques i, gracies al 
suport unanime de tot el Parlament, el merit n'és de tota 
aquesta cambra, com estan avui les zones turístiques? 

Totes aquestes coses potser les ha deixades dins un sac, i 
els seus deu manaments acaben en dos, que no han estat 
estudiats, i que, per tant, se'ls obliga, en aquest cas concret, 
a fer-ne un estudi més profund i a tenir l'oportunitat de 
plantejar aquestes alternatives, si és que les tenen, dins la 
comissió. Peró, per favor, sigui seriós, critiqui quines són les 
polítiques de cada una de les seccions, que a~ó és el debat 
general de pressupost, el més important, i no se cenyeixi 
només a una part, al tema de les empreses públiques perque, 
Com prou bé ha estat explicat per part del conseller, crec que 
el nostre grup no necessita ni tan sois entrar-hi. Moltes gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Sí, Sr. Sampol, té un torn de repli-
ca. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Devien 
estar avesats a jocs florals perque pica, veig que graten. 

No sé si comenc;ar pe! final i fer un vot, l'any que ve 
parlar de temes que fes sin més referencia a la nostra comu
nitat autónoma, !'any que ve intentaré cercar un raconet -si 

encara hi som-, intentarem parlar del producte interior 
brut europeu, de l'evolució de l'economia nord-america
na, de Maastricht, intentarem no parlar de qüestions 
terrenals, com són els pressuposts d'aquesta comunitat 
autónoma, peró vaja, aixó ja haura de ser l'any que ve, 
perque enguany, pel que es veu, no hem tocat de peus 
aterra. 

Mancomunitat del Pla. Sr. Huguet, hi va haver un 
oferiment concret per comprar aquest casal per 15 mili
ons de pessetes, resposta del propietari: 15 no, han de 
ser 18. Mig any més tard la Mancomunitat del Pla en va 
procedir a la compra. Mentrestant hi havia un oferiment 
del batle de Sineu, el qua! va oferir dependencies anne
xes al seu ajuntament, que, amb poquíssima inversió, 
avui ja estarien en funcionament, peró va ser un criteri 
de la majoría de la Mancomunitat. 

Que els batles no protesten gaire? Sr. Huguet, l'única 
possibilitat que ten en segons quins batles per arribar a 
subvencions és a través de la Mancomunitat perque -i 
aprofit per contestar-li aBó del clientelisme- va quedar 
ben clar la setmana pass ada -o fa quinze dies- quins són 
els ajuntaments afavorits, quins són els ajuntaments que 
té a pa i aigua el seu president. Vol més clientelisme? 
Tenc més llistes aquí de subvencions del president del 
Govern; en aquest cas, a associacions; se'n trobara, són 
respostes oficials, jo no m'invent res, és documentació 
oficial del Govern, és que pareix que m'estic inventant 
les coses, que passa?, pica?, i que volen que els digui? 

Sr. Huguet, aquí hem de definir nosaltres el model 
d 'estat?, i on es troba voste? Som en el Parlament de les 
Illes Balears, en el debat de pressuposts, davant una 
esmena a la totalitat, davant una esmena a la totalitat no 
amb text alternatiu, una esmena a la totalitat, i l'hem 
defensada amb arguments suficients. Les alterna ti ves 
concretes, les trobara en les 138 esmenes parcials, a les 
distintes seccions, hi trobara alió que nosaltres faríem 
no si governassim, el que nosaltres faríem amb aquest 
pressupost, que ja esta condicionat per vostes, esmenes 
quadrades. 

Per exemple, una es mena com la del salari social, sap 
com l'hem quadrada, Sr. Huguet? Llevant tots els as ses
sors i consellers sense cartera, i ens basta per crear el 
salari social, ens basta. 

Reduir des peses corrents, Sr. Huguet, aquesta és la 
nostra alternativa, aquesta és la nostra alternativa de 
govern, fora assessors, fora consellers sense cartera, fora 
cotxes oficials, aquí hi hauria la diferencia. 

Sr Huguet, lí contest tot aixó per cortesia parlamen
taria, li ho con test per cortesia parlamentaria, perque jo 
no tenc cap obligació de contestar-lí, a voste, voste a mi 
no m'ha d'interpe¡'¡ar, som un grup de l'oposició, quan 
segui en aquests bancs amb molt de gust contestaré les 
seves interpe¡'¡acions, pero avui som un diputat de 1'0-
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posició i jo interpel el Govern, em pot replicar, pero no em 
demani ni quin model d'estat tenc ni si estic a favor o en 
contra de Maastricht a un debat de pressuposts. 

Per favor, per favor aterrem, parlem deIs problemes reals 
d'aquesta comunitat autonoma. El nostre punt de referencia 
és el nostre criteri polític, i aquí no venim a sumar si dos 
idos són quatre, aquí venim a expressar els nostres criteris 
polítics, he fet esment de totes i cada una de les objeccions 
que posam a aquests pressuposts, no me n'he deixada ni una, 
ara, he concretat gairebé el 50% del meu temps en el tema 
de la contenció de l'endeutament perque no era veritat, no 
era veritat. He demostrat que hi haura més endeutament que 
el que el Govern vol presentar, i el discurs del conseller, una 
vegada retirat tot el que és important, tot aBo de Maastricht, 
L'evolució de l'economia nord-americana, l'evolució del pro
ducte interior brut als distints pai'sos d'Europa, que aixo és 
el que és substancial, una vegada retirat el que és substancial, 
hi ha quedat la palla, que és la referencia als pressuposts 
d'aquestes Illes Balears, deIs quals ha parlat de passada, i més 
de la meitat del seu temps ha parlat de la contenció de l'en
deutament, el Sr. Matas, i, per deferencia li he contestat: he 
parlat durant el 50% del temps de contenció. 

Sr. Huguet, m'ha dit irresponsable, i jo li poc assegurar 
que som molt responsable deIs meus actes. Em cregui que 
em costa molt dir-li aixo perque, vulgui's o no, durant la 
tramitació deIs pressupost t'arribes afer amb la gent, hi 
arriba a haver, fins i tot, un afecte als membres de distint 
color polític, pero 1i ho he de dir, jo som responsable deIs 
meus actes i som aquí gracies als meus vots, voste és on és 
gracies als seu s vots? Contesti. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Hi ha intervencions en contrarepli
ca? Sr. Huguet, té la paraula. 

EL SR HUGUET 1 ROTGER: 

Moltes gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
En aquest cas no faré cas -valgui la redundancia- a un bon 
amic meu, el Sr. Tirs Pons, el qual em va dir: liNo t'enfron
tis, tens la pell massa fina, deixa passar, si ( ... ) dominaras i, 
si no torna, és que no era problema" , pero jo, el repte que 
em posa voste damunt la taula, 1 'hi contestaré. 

No hi ha cap altre diputat de l'illa de Menorca, que esti
gui segut en aquest Parlament, que hagi encap~alat una can
didatura i que, al darrera, tengui tants de vots com aquest 
senyor que li parla, cap ni un; voste esta en aquest Parla
ment en representació deIs vots del PSM de Mallorca, i jo 
es tic en aquest Parlament en representació deIs vots de l'illa 
de Menorca, i cap cap de llista de 1 'illa de Menorca pot venir 
aquí amb tants de vots davall el bra~ com aquest humil 
diputat, s'ha equivocat de tercio. 

Si, el debat, l'han de dur al Consell de Menorca, hi estic 
disposat, pero l'hi reproduirem. Aquest senyor havia tancat 

amb el Partit Socialista -i com que ha estat una qüestió 
incidental, Sr. President-, havia tancat amb el Partit 
Socialista, i no m'ho desmentiran, a~o, el Sr. Orfila n'és 
conscient, del que jo die ara, un pacte amb el Partit 
Socialista de governabilitat entre PSOE i PP. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Huguet, tornem a la qüestió, entenc que ens 
desviam de la qüestió, Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Sr. President, jo con test una apeHació que em fa el 
Sr. Sampol, al qual no s'ha cridat l'atenció. Per tant, he 
de tenir el dret d'explicar aquesta ja tan feta seva velada 
insinuació, sense dir res, perque aquest és el seu joco 

Aquest pacte el va rompre el secretari general del 
Partit Socialista de Menorca, i voste ho sap, a~o, Sr. 
Orfila, i membres del Partit Socialista també ho saben ... 

EL SR. PRESIDENT: 

El crit a la qüestió, Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

... i no em pot dir que no. 

EL SR. PRESIDENT: 

El crit a la qüestió, Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Perfecte, anem a la qüestió. 

Ac1arit aquest tema, amb la qual cosa ningú pot dir 
que me n'aprofitaré, ac1arit aquest tema ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Continul, Sr. Huguet, per favor. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Esper que calli i continuarem. 

(Rialles). 

EL SR. PRESIDENT: 

ContinuI, Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Continuarem. Anem a la qüestió de la contrareplica, 
per tancar aquesta esmena a la totalitat. Miri, tema de 
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subvencions, en una política global de govern, on hi ha 
inversions directes, inversions indirectes, convenis, subvenci
ons, voste ha de sumar la totalitat de les actuacions que 
s'hagin fet als diferents municipis i veure si hi ha hagut o no 
un repartiment equitatiu de la totalitat d'accions, alllarg deIs 
anys, en els ajuntaments, perque, si no, per la mateixa regla 
de tres, caurÍem en l'anecdota de dir que aquest Govern ha 
primat l'Ajuntament de Calvia, cosa que no és ver, per que? 
Perque en el Pla d 'infraestructures tot sol, 3.000 milions de 
pessetes. Siguem seriosos, agafem-ne la globalitat i no se'n 
torni a anar a l'anecodta, com voste ha feto 

El que ja m'ha deixat, com diuen astorat, és que voste em 
digui que jo no li he de replicar, a voste, i qui és que ha 
presentat l'esmena a la totalitat?, o és que el seu desconeixe
ment ni tan soIs fa que vos te tenguí la precaució de no dir 
aquestes coses, perque demostra que no coneix el Regla
ment? El debat no és amb el Govern, aquest cas, és amb 
voste, que presenta una esmena a la totalitat; i la replica i la 
contrareplica són a voste, jo no he de demanar quin model 
té el Govern, perque el Govern ja l'ha explicat, i, al Govern, 
li donam suport nosaltres. Jo he demanar-li, a voste, quin 
model proposa en la seva esmena a la totalitat, quines mesu
res correctores proposa, perque, les es menes parcials, evi
dentment que les veurem, i podrem rallar-ne al final, a veure 
si, si s'aprovessin totes les esmenes en materia d'indústria, 
solucionarien la denúncia que voste fa aquí; a la problemati
ca de marginació, si fa no fa el mateix; a la revitalització del 
sector agrari, també; a medi ambient.. ., ho veurem, i se n'a
donara que no. 

Per tant, jo crec que avui, el que li ha passat, a voste, és 
que hi ha hagut una preparació previa de debat, almenys per 
part del nostre grup, bé o malament, que es pensava que ac;o 
podria ser una altra passejada més amb tota aquesta literatu
ra ben estructurada als seus discursos, pero la realitat és que 
comenc;a a trobar formes per a les seves sabates, que llanc;a 
aquí coses i que, quan li reboten, queda despistat. 

Sr. Sampol, no faci cas a assessors de la seva dreta i alerta 
amb el que li pugui dir, estic segur que no li ha insinuat el 
Sr .... , jo conec el Sr. ( ... ), estic segur que, ac;o de Menorca, 
no li ho ha insinuat ell, que m'ho digués, allo de Menorca. 
Alerta amb aquestes coses perque, de vegades, fer cas de 
comentaris que ens diuen altres ens duu a equivocacions, i 
voste avui s'ha equivocat de pla a pla amb els seu planteja
ment, i sobretot a la replica que ha volgut fer a aquest dipu
tat, que té en aquest Parlament -ho repetesc- la representa
tivitat del major nombre d'electors de l'illa de Menorca, i 
som en un debat del Parlament i en el Parlament, no a una 
altra institució. Moltes gracies. 

(Remor de veus). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Hi ha petíció d'intervenció en fixa
ció de posicions? Se suspen, ido, la sessió per un temps de 
cinc minuts. 

Recomen¡;a la sessió, i passam al debat de l'esmena 
a la totalitat número 3.405, presentada pel Grup Parla
mentari SOCIALISTA. Per fer la defensa de l'esmena, 
té la paraula el diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, senyors diputats, Sr. President del 
Govern. Si ja s'ha acabat el festival que hi ha hagut de 
crits, intentarem debatre els pressuposts de 1994, que és 
el que ens duu aquÍ a aquesta sessió. 

Em permetra, Sr. Conseller, que contesti la seva 
intervenció abans de defensar la nostra esmena a la 
totalitat, i la hi contestaré d'una forma bastant senzilla: 
el debat sobre el Pla de desenvolupament economic, el 
tenim dema, dema debatrem tota la projecció conjuntu
ral, estructural, d'economia general i el pla estrategic 
que avui ens ha dut aquÍ; tengui un poc de paciencia, 
no hi queden ni vint-i-quatre hores, dema el debatrem. 

Ens trobam avui davant la presentació i el debat 
d 'una esmena a la totalitat als pressuposts que ens pre
senta el Govern per al 1994, esmena a la totalitat de 
devolució. A mi m'agradaría que s'entengués que vol 
dir aixo, perque ha paregut que cert portaveu no ha 
entes gairebé que era una proposta de devolució. 

Una esmena de devolució que nosaltres interpretam, 
com que, al Grup Parlamentari SOCIALISTA, li agra
den més -i miri el que deim- els pressuposts de 1993, 
que sortirien prorrogats si s'acceptas l'esmena de devo
lució, que els pressuposts de 1994, i ens agraden perque 
creim que encara que fossin rebutjables -hi varem fer 
una esmena a la totalitat- eren millors, més coherents, 
menys perillosos per al futur de la Comunitat Autonoma 
que els que ens presenten avui; acudien menys al deute, 
el percentatge d'invrsions era superior, l'acció social era 
més important. Pero no debatem els pressuposts del 93, 
anem als del 94. 

No sé si s'han adonat que el debat d'avui esta situat 
al mig de tres actes parlamentaris importants. Hem 
discutit fa un mes el debat sobre l'estat de la Comunitat, 
vare m discutir la setmana passada el debat sobre el Pla 
de reindustrialització i dema veurem les pro postes del 
Pla de desenvolupament regional. 

Com no se'ls escapa, aquells tres debats estan interre
lacionats. Que tenen en comú amb els pressuposts? El 
que tenen en comú, senyors díputats, és que totes les 
pro postes, tots els acords, que es puguin aprovar dema 
o que es varen aprovar en el debat de l'estat de la Co
munitat o en el debat del Pla de reindustrialització no 
tendran més valor que el de les paraules buides, si no es 
concreten a través d'aquells toms de tapes verdes, que 
són el projecte de pressuposts. 
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En el debat d'avui, si avui no s'aproven les esmenes de 
totalitat, en les esmenes parcials haurem de precisar quines 
mesures del Pla de reindustrialització i quines resolucions del 
debat de l'estat de la Comunitat o del Pla de desenvolupa
ment queden reflectides en el pressupost, i si no estan previs
tes actuacions, com pareix que no ho estan, si no hi ha do
blers per desenrotllar el que s'ha acordat, vol dir, senyors del 
Govern, que el Govern en gana els ciutadans d'aquesta comu
nitat autonoma, en gana els sectors socials i economics, els 
quals confien en el Pla de industrialització, en les propostes 
de resolució que s'han fet, o bé engana el Parlament quan 
presenta els pressuposts. 

En definitiva, que amb una alternativa s'engana els ciuta
dans, l'altra és que estam debatent uns pressuposts falsos, 
amb totes les paraules, uns pressuposts falsos. Oit aixó, en
trarem en les dad es més significatives d'aquest pressupost. 
Encara, Sr. Conseller, els darrers anys, aquesta discussió 
s'esta convertint en una discussió esteril, avui s'ha vist aixó 
en una especie de dialeg de besucs. Nosaltres, el Partit Socia
lista en fa una crítica, explica els fonaments, i el Govern 
desmenteix amb altres dades, amb altres arguments que no 
tenen a veure amb el que es diu, els plantejaments fets. 
Aqueixa forma de dialogar -no em referia al PSM- és una 
forma de dialogar que abans sortia a un d'aquells contes amb 
dibuixos que es deien Düllegs de besucs. 

Es presenten uns pressuposts deIs quals han dit que eren 
uns pressuposts de contenció de la despesa, sobre uns 2.000 
milions de pessetes en els pressuposts consolidats, el 4%, 
peró ens hem de demanar: és una reducció de la despesa? 
Senyors diputats, no és una reducció de la despesa, és una 
reducció de la inversió en 3.000 milions de pessetes en els 
pressuposts consolidats. 

Nosaltres ens hem molestat també afer estudis, afer 
comptes, i hem fet alIó que es diu el pressupost no financer 
de la Comunitat Autónoma, els resultats són els següents: En 
despeses corrents del pressupost no financer, l'any 93 estava 
en 17.500 milions de pessetes i l'any 94 en 17.100 milions de 
pessetes, una baixada, ara hi entrarem; en despeses de capital, 
s'estava en 25.800 milions de pessetes, l'any 94 en 23.200 
milions de pessetes. 

Si sumam el pressupost consolidat, exactament igual a les 
empreses públiques, el resultat final ens dóna que en despe
ses corrents estan en 19.000 milions de pessetes; en despeses 
de capital, l'any 93, en 30.000 milions de pessetes, l'any 94, 
despesa corrent, Sr. Conseller, 20.000 milions de pessetes, no 
arriba a 100 milions, peró hi ha més despesa corrent; en 
despesa de capital, 27.000 milions; hi ha 3.000 milions menys 
de despesa corrent, no hi ha reducció de despesa corrent, hi 
ha reducció important, el 10%, d'inversions d'aquesta comu
nitat autonoma. 

El segon gran tema que s'ha discutit -on jo no entraré 
massa, perque ja hem vist com s'embulla la troca, s'embulla 
molt la troca- és el tema del deute público Oigui el que digui 
voste, Sr. Conseller, no li vull explicar per que nosaltres 

creim que aquestes entitats i empreses públiques, sobre
tot un parell d'elles, s'han de comptar exactament com 
a deute de la Comunitat Autónoma i no es pot comptar 
com alló d'Iberia o de la Trasmediterrania, hi ha unes 
diferencies molt substancials, Sr. Conseller; trets fona
mentals: Primer, tots els deutes d'aquestes empreses 
estan avalats per la Comunitat Autónomes, tres d'ells es 
donen al mateix temps. Segon, es refereixen a serveis 
públics essencials de la Comunitat Autónoma que no es 
financen en tot, en part o en res per activitats comercials 
lliures, sinó que es financen a través del pressupost de 
la Comunitat Autónoma. 1 la tercera, i necessaria, el 
cent per cent del que podem dir capital participació de 
poder és de la Comunitat Autonoma. Aposta nosaltres 
les sumam com a deute de la Comunitat Autónoma. 
Perque, en definitiva, Ibasan no pot fer fallida; cap 
d'aquestes empreses no pot fer fallida, cap ni una. Abans 
de fer fallida la Comunitat Autónoma pagara, la gent, 
els ciutadans d'aquesta comunitat hauran de pagar una 
política que varem discutir l'altre dia. La política de 
sanejament, varem tenir ocasió amb el conseller, bé, de 
discutir-la no massa, de dir el que nosaltres pensavem, 
perque no va ser discutit el que nosaltres pensavem. 
Pero no hi entraré ara. 

Peró sí li vull dir una cosa: al final de 1994, si vostes 
emeten tots els credits a llarg termini -a curt termini, 
senyors diputats, encara ningú no ha estat capa<; de 
saber com s'ha endeutat el Govern, ningú. El Govern ho 
deu saber, pero ningú. La transparencia deu ser de paret 
espessa, perque ningú no ho ha sabut mai- ens n'anirem 
aproximadament al que hem dir, a 70.000 milions. Hi 
pot haver diferencies, la liquidació de l'impost aquest 
ecologic -Isquema li diuen, o no sé com li diuen, ja amb 
sigles, ja no me'n record- de l'any 192 és de 1.870 mili
ons, per tant rebaixara aquesta xifra, el deute; bé, pero 
al voltant de 70.000 milions de pessetes. Obviament no 
hem indós nosaltres, Sr. Sampol, Sr. Conseller, els avals 
al desastre de la potabilitzadora d'aigua salada -pero no 
d'aigua de mar, d'aigua salada- de Palma, no hi hem 
indos aquests avals que avui ens han confirmat que hi 
serien, ni altres avals a potabilitzadores de consorcis 
possibles que també haurÍem d'inc1oure. 

1 posaran les excuses que vulguin. El que vulguin, 
nosaltres no hi entrarem més, peró vostes han utilitzat 
un truc conegut, de traslladar el deute que hauria de ser 
de la Comunitat Autonoma a certs organismes públics. 
1 quan parlam de pressuposts consolidats, creim que el 
pressupost de deute deu estar també consolidat. No en 
discutiré més perque en aquest tema voste dira una 
cosa i nosaltres en direm una altra; i els ciutadans al 
final, que és I'important, pagaran el deute d'aquesta 
comunitat autónoma. És molt o poc?, és més o menys 
d'altres comunitats autonomes? No m'importa, aquí 
estam a un deute del 150% del pressupost de la Comu
nitat Autónoma. Aixo és el que ens importa. Que es 
podra pagar? Obviament, pero el govern que surti de les 
eleccions del 1995 haura de prendre mesures molt dures 
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per poder enfrontar la situació a que ens haura duit el go
vern conservador del Sr. Gabriel CañeIlas. 

1 anem, senyors diputats, a veure el pressupost en allo que 
Ji agrada al conseIler, que és en les grans línies d'actuació 
política. Nosaltres, per no anar a analitzar vuitanta i busques 
de programes -ens pareixia que a un debat general no era 
gens seriós- hem anat a globalitzar les actuacions del Govern 
de la Comunitat Autónoma. 1 hem globalitzat en quatre 
grans apartats. El primer és infraestructures, i comen<;aré 
per infraestructures. Si han baixat les inversions és obvi, Sr. 
ConseIler, que ha baixat la creació de capital públic i han 
baixat les inversions d'infraestructures. 1 els nombres surten 
tot d'una. Ibasan inverteix 857 milions menys que l'any pas
sar, la Junta d' Aigües 100 milions menys, la infraestructura 
hidraulica altres 100 milions, carrete res augmenta 300 mili
ons de pessetes, ho hem de dir; i els ports, que eren una cosa 
prioritaria, que va dir el conseIler, baixen en 100 milions. A 
tot aixó s'ha d'afegir una espectacular reducció d'inversions 
en turisme, més de 1.000 milions, i les inversions agrícoles 
en 400 milions. 

Que ens indica aquesta importantíssima reducció inver
sora del Govern de la Comunitat Autonoma? Quin programa 
d'actuació -ho demanaven per aquí- economica del sector 
públic hi ha darrere aquest projecte de pressuposts? Com 
reaccionaran, Sr. President, els agents socials a aquells sectors 
que esperen les inversions del Govern per rellan<;ar-se, veien 
aquesta manca d'activitat inversora del Govern? De veritat, 
Sr. President, creu que aquest pressupost d'inversions és el 
que necessita la nostra comunitat? Creu el president que el 
sector construcció -que ens han dit que era un sector en crisi, 
i que les pales excavadores haurien de fer més forat, perque 
el fons que havien tocat baixaria un poc més- agrainl aquest 
nivell d'activitat inversora? Nosaltres creim que no. 

1 si no hi ha una política inversora -i anem al segon bloc
quina política economica hi ha? Es planteja -ens hem de 
demanar- un mÍnim tipus de política activa per ajudar al 
rellan<;ament de l'economia? Hem vist ja que en materia 
turística es redueix drasticament la inversió. S'ha finalitzat 
el Pla de modernització de l'oferta turística, pero en tenim 
un que l'havÍem d'haver aprovat fa un any, i s'aprovara ara, 
que és el POOT. Hi dediquen, senyors diputats, al pla més 
ambiciós d'ordenació turística d'aquesta comunitat autono
ma la impressionant xifra de 200 milions de pessetes. Creien, 
senyors diputats, que amb aquests ridícula xifra es pot iniciar 
tan soIs el POOT? És una broma aixó del POOT? Ja ens ho 
haurem de comen<;ar a creure quan el Govern hi dedica 200 
milions de pessetes. És aquesta la inversió que dedicaran al 
POOT cada any? 1 el POOT de Menorca?, i el d'Eivissa i 
Formentera, que seran, sis reals? Per aquÍ anira. Aixo no 
incitara la iniciativa privada. 

L'aItre gran poI d'actuació, eix fonamental de la política 
económica del Sr. Cañellas és sense dubte el Pla de reindu
trialització. Fa pocs dies el grup parlamentari que dóna su
port al president de la Comunitat Autónoma va aprovar una 
pro posta de resoludó que preveia 2.000 milions de pessetes 

per l'any 1994. No hi són, als pressuposts. No han pre
sentat esmenes per 2.000 milions de pessetes. És un pla 
fals, o són falsos els pressuposts; poden triar. 

De comen;, és millor no parlar-neo Ja no sabem si se 
subvenciona un submarí, o els ordinadors de la conse
lleria estan infestats de virus. S'han gastat en informati
ca 1.500 milions de pessetes, per tant podrien donar 
qualque pastilleta a aquests virus. Subvencions d'interes
sos, el mateix; qui ho demana. Encara que ningú ens ho 
ha volgut dir, i ho hem demanat, quina és l'efectivitat 
d'aixó. 

En agricultura és millor no dir res. A part d'accions 
d 'aplicació de política europea, creuen, actuen com una 
especie de messies, amb doblers públics, d 'empreses 
privades -CAP, cooperatives, Agama, Blahi-, amb un 
resultat altament efectiu, espectacular: totes tancades ... 
bé, totes no, falta que tanqui el Sr. Forcades Agama. 

Pero a pesar de vostes, senyors del Govern, la veritat 
és que el turisme ha demostrat que és el sector que 
pateix menys la crisi, i els ciutadans d'aquesta comunitat 
autonoma poden tenir -a pesar de vostes- esperances. 

Política cultural. Si em permet un poquet ... gracies, 
Sr. President. Quan el conseller de Cultura, que no hi és 
-m'hagués agradat que hi hagués estat, pero ... - va citar 
a la seva compareixenl5a a Pascal, dient que "les perso
nes i grups social tendeixen a rebutjar tot aIlo que no 
coneixen, vaig tenir l'esperan<;:a que comen<;:ava de veri
tat una nova etapa en la política cultural de la Comuni
tat. El Govern, vaig pensar, plantejara accions culturals 
perque sigui el poble el protagonista del seu desenvolu
pament. Passarem del dirigisme a la participació. La 
societat que les seves iniciatives són ajudades, no canalit
zades, per un Govern que -ara sÍ- vol governar per als 
ciutadans. Vana esperan<;a!, no era aquest el sentit de la 
cita. No es tractava de fer arribar al ciutada el conjunt 
de possibilitats que la nostra tresoreja, i ajudar al seu 
creixement. No era aixó, no canviava la política de 
museus, d'arxius, d'infraestructura cultural, de teatre. 
Saben quants de grups de teatre han desaparegut a Bale
ars per la manca d 'un impuls d 'una petita ajuda pública? 
El súper catolicisme del Govern poc ha repercutit en la 
millora de l'enorme patrimoni de l'Església católica. Se 
segueix experimentant amb un model educatiu sense que 
el ciutada tengui la més mínima percepció de quíns 
beneficís cultural s obtendra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabí, Sr. Alfonso, que passa de bastant de temps, ja. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Acabaré en dos minuts, Sr. President. 
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L'impuls a la nostra llengua va per mal camí. Saben que 
el cata la -ho saben, senyors del Govern?- no és la llengua 
col-loquial normal als col-legis, a les discoteques, els carrers, 
pels joves? Onze anys de política lingüística ens han servit 
perque el catala, la nostra llengua, l'estudiln a l'escola i no 
es parli al carrer? Per aixo ens ha servit la seva política? No 
existeix política lingüística. Jo crec que haurien d'aprendre 
que la llengua, Sr. President, no és només un objecte d'estu
di, és sobretot un vehicle mitjan~ant el qual els homes es 
comuniquen. 

Hi ha una acció positiva, culturalment, les inversions 
esportives, les coses s'han de dir. Pero no hi ha res per a 
esport de base, o quasi res; i quasi res per a esport d'elite. 
Aixo són els pilars de l'esport; als pilars encara no hi posen 
el ciment. 

1 política social i serveis socials -i acab- i serveis públics. 
Una situació de crisi economica ha de suposar per a tots, 
totes les administracions públiques, totes, un esfor~ com
plementari per pal-liar, per fer més suportables pels més 
debils les conseqüencies socials de la crisi. 1 aquesta política 
no existeix, no figura en els pressuposts, com tan tes altres 
coses. Per que aquesta permanent negativa de creació del 
salari d'inserció social? Per que el manteniment de políti
ques de beneficencia en Uoc de fer polítiques redistributi
ves? Existeix, Sr. President, i li he de dir a voste, un perill 
evident que s'accepti com a normall'existencia de bosses de 
pobresa o de marginació. Una societat sana no pot acceptar 
aquestes situacions i ha d'accentuar la solidaritat amb els més 
pobres, amb els que pateixen més, i més en epoques de crisi. 
El problema de la marginació, de les drogues, de la pobresa, 
senyors de la dreta, no és un problema fonamentalment un 
problema de delinqüencia o de po licia; és una conseqüencia 
d'una falta de solidaritat d'una societat que els governs, tots, 
han d'impulsar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Acab ja. 1 els serveis públics: vostes ho volen controlar 
tot. No fan el Pla de cooperació munidpal perque tenen 
manera discrecional, i de vegades arbitraria, d'ajudar els 
ajuntaments. Converteixen un organisme que funcionava 
molt bé, i que caminava cap a una major independencia, i 
n'hauria d'haver tenguda més -l'estadística- en un servei de 
la comunitat per controlar-lo; perque segueixin els dictats del 
que mana. Impresentable, sen~ors del Govern. 

En definitiva, senyors diputats, uns pressuposts que no es 
corresponen amb la societat amb crisi economica i social que 
tenim; que no tenen relació amb els plans que aprova el 
Govern, un pressuposts que han de ser, o haurien de ser, 
retornats al Govern. Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Alfonso. Sí, Sr. Matas, té la pa
raula. 

EL SR. CONSELLER D 'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Jaume Matas i Palou): 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Abans que res, vulJ agrair molt especialment -i em cre
guin que li dic amb absoluta sinceritat, de veres- el ta
ranna de la seva intervenció; crec que hem xerrat d'un 
debat a la totalitat, crec que aixo és un camí apropiat 
per fer una aportació constructiva a aquest discurs i a 
aquest debat que avui ens té aquí. 

Jo l'únic que abans de xerrar efectivament de políti
ca general d'aquest projecte de pressuposts, Sr. Alfonso, 
em deixi també a mi que només li faci tres puntualitza
dons breus sobre la seva exposició de preambul que 
també voste ha feto Miri, li deman que per favor expli
qui seriosament a tots els diputats i diputades d'aquesta 
Cambra per que agafa voste en aquest moment, i per
que li interessa, el pressupost no financer. Expliqui 
perfectament que el pressupost es compon d'un pressu
post de despesa corrent, d'un pressupost d'inversió i 
d 'un pressupost financer; i que els tres junts fan el pro
jecte de pressuposts que avui presentam aquí. 

1 em permeti, Sr. Alfonso, senyores i senyors diputats 
que els digui que en la totalitat d'aquest projecte de 
pressuposts, aquesta comunitat autonoma dedica més de 
la meitat a inversió. 1 amb aquest projecte de pressu
posts, la participació percentual relativa de les operaci
ons corrents baixa més respecte del total que el percen
tatge destinat a inversions. Pero a voste, d'una manera 
esper que no intencionada, se li ha oblidat dir, Sr. Al
fonso, que practicament la totalitat de la disminució del 
capítol d'inversions va destinada a amortització de 
préstecs, no a despesa corrent. Tornam préstecs, tornam 
inversions que hem fet altres anys. No estam llen<;ant 
cap endavant, continua m dedicant més percentatge 
d'inversió, i a més aquesta diferencia es dedica a tornar 
els préstecs. 

També em permeti, Sr. Alfonso, que e10gil la seva 
interpretació que efectivament les empreses públiques 
no són sector públic, i també crec intuir per que voste 
no vol entrar dins aquesta discussió. Evidentment vostes 
sí tenen responsabilitats de govern a altres comunitats 
autonomes i a altres administracions; vostes sí han de 
xerrar en termes d'un model comparatiu, d'una homo
geneització de comparacions. Vos te sí ha de xerrar de 
que es fa a l'administració pública en aquest sector 
d'empreses subjectes a dret privat. Jo crec que voste té 
molt clara la diferencia que existeix entre una operació 
avalada i una operació d 'endeutament, voste té molt 
clar que empreses públiques d'aquesta comunitat auto
noma no tenen la totalitat del deute avalat, pero a més 
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d'aixo, que és una asseveració que ha fet aquí, que no és 
certa; pero a més que no és certa, hi ha empreses públiques 
que tenen -com voste perfectament sap- altres ingressos, i 
n'hi ha que tenen ingressos afectats. 

Pero miri, jo crec que em dóna l'oportunitat en aquest 
moment de xerrar del model, de discutir el model que tanca 
aquest projecte de pressuposts. Jo he escoltat un planteja
ment de la seva part que vull criticar obertament com un 
plantejament equivocat. Jo crec que es tracta -i per aixo basta 
llegir la primera línia de la seva esmena per comprendre-ho
, jo crec que aquest missatge que dóna voste criticant les 
polítiques horitzontals d'aquest projecte de pressuposts, ho 
ha deixat perfectament subratllat i puntualitzat a la seva 
intervenció. Jo crec que aquesta concepció de l'administració 
com a locomotora, com a consumidora, és un plantejament 
equivocat. Voste diu que no hi ha activitat en el sector de la 
construcció. Perfecte, aleshores que surti qualcú, que el Go
vern faci carreteres. Que no hi ha demanda interior? El 
Govern ha de gastar per reactivar l'ecomomia. 

Jo crec que aquesta visió, Sr. Alfonso, és la que proba
blement ens ha duit com a estat a pujar la pressió fiscal per 
fer carreteres no només on calia, no només com un mitja 
per fer competitiva la zona beneficiada, sinó per consumir 
ciment, i tenir ara carrete res on no hi ha cotxes. Fer aero
ports a ciutats sense cap trafic aeri practicament. 1 ara estan 
buits perque la gent viatja en tren. Hi ha un estudi molt 
seriós d'un company seu, d'un socialista, pero molt seriós, 
important; jo crec que és un catedratic que a més he tengut 
la sort que ha estat catedratic meu, el Sr. Francisco Pérez 
Garcia. Aquest estudia el cost d'oportunitat de la inversió 
pública a una regió pobra. Diu que no sempre no hi ha prou 
amb una dotació adequada d'infraestructures, cosa que evi
dentment voste coneix perfectament que s'ha fet amb extre
mada generositat a certes regions, sinó que la iniciativa priva
da a més de tenir unes certes infraestructures, tipus carre
teres, cerca cultura empresarial, ma d'obra, que de vegades -
defensa el Sr. Pérez- és més rendible invertir a una regió 
rica per l'efecte multiplicador que aquesta inversió té en 
aquesta regió, pel cost d'oportunitat d'aquesta inversió, que 
no a una regió pobra. 

Vull recordar-li les paraules del professor Fuentes Quin
tana, aparegudes avui matí a la premsa -desgraciadament no 
el vaig veure a voste, pero de veres que va ser molt interes
sant- dient que som la comunitat auto noma que més transfe
rencies feim cap a Madrid. En tot cas, em permeti que deixi 
almanco el dubte d'aquesta eficacia inversora, d'aquest paper 
locomotora que voste proposa amb aquesta esmena a la 
totalitat del projecte de pressuposts. 

Jo dic que aquests plantejaments que volen que el Govern 
balear es dediqui, ara que hi ha una ralentització de creixe
ment, a consumir el que la demanda privada no pot, no 
perque no vulgui, sinó probablement perque els tipus d'inte
res han estat fin s ara a nivells elevats, excessivament elevats, 
i perque ningú no volia invertir degut a aquestes incerteses 
laborals. Voste pensi que per un moment ens tornam boiets, 

i deim que hem de seguir les seves pro postes que fan des 
d'aquí, d'acord amb aquests plantejaments totalment 
intervencionistes, propis de palsos més endarrerits, i 
deim que tot el pressupost de Govern, fins i tot el salari 
deIs funcionaris, tot, 45.910 milions de pessetes, els 
dedicam al sector de la construcció. Voste ho ha dit. 
(remar de veus) Tot, Sr. Alfonso, ho dedicam al pressu
post de la construcció. Sr. Alfonso ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Prec silenci, per favor. Continul, Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Jaume Matas i Palou): 

Grades, Sr. President. 

Voste té una percepció clara que el pressupost d'a
quest nivell d'autonomia és gairebé un 3% del producte 
interior brut? Vos te té consciencia clara de quin és 
l'efecte locomotora? Voste té consciencia clara que si 
dedicassim tot aquest percentatge a un sector quins 
efectes produiríem? Té consciencia voste que l'any 
1990, sense obra pública, es varen iniciar edificis per 
valor d'uns 150.000 milions de pessetes, tres vegades el 
nostre pressupost? Saben el que com vostes demanen 
aquesta funció del Govern, que un increment de 400.000 
turistes, és a dir una pujada d 'un 5,7% del nombre total 
de visitants de les Illes Balears suposa un increment de 
despesa, una pujada de demanda molt semblant a tot el 
pressupost del Govern balear? Aquesta visió de les insti
tucions com a element de despesa més que, com propo
sam des d'aquí, per instruments per millorar la compe
titivitat de les empreses, de polítiques horitzontals, Sr. 
Alfonso, sí senyor, polítiques horitzontals sobre el 
sector privat és la que ha duit a aquest país, a aquest 
estat a tenir una crisi com l'actual, on s'han de pagar 
uns subsidis per atur probablement superiors al cost que 
hauria tengut fer que aquesta economia -el cost d'opor
tunitat de la inversió, Sr. Alfonso- fos més competitiva, 
i en la mateixa mesura tengués més activitat. 

Perque normalment qui diu que l'administració ha 
de gastar més, ha de fer de locomotora, proposa pujar 
els imposts o incrementar el deute. En el primer cas, i 
ho he explicat abans, ofega les empreses per la via fiscal; 
i en el segon, perque la presencia massiva de l'Estat en 
el mercat financer crea unes alteracions que provoquen 
les pujades del tipus d'interes que després, com a conse
qüencia afecten la competitivitat de les empreses i el seu 
tancament. 

Per posar un darrer exemple d'aquest plantejament 
de l'administració com a locomotora, propi de les Bale
ars, li vull posar un exemple que tenim ben a prop. Que 
és millor per a l'economia de les Illes, finan<;ar una 
reducció del tipus d'interes de moltes i moltes empreses 
que tenen problemes de finan<;ament, i que amb la 
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nostra ajuda es posen en les mateixes condicions de cost que 
qualsevol altra empresa d'Europa; o després, quan aquestes 
empreses hagin de tancar, donar-los ajudes i més ajudes als 
treballadors? Hi ha vegades, Sr. Alfonso, que sembla que 
l'objectiu polític del seu grup és donar ajudes, subsidis, quan 
aquestes haurien de ser l'excepció, 1'única sortida davant el 
fracas del sistema, un sistema que permet l'existencia de 
l'atur; peró l'objectiu de la polític ha de ser sempre fer que 
l'economia sigui activa, que la gent pugui produir. A una 
comunitat autónoma com aquesta, amb un 3% del producte 
interior brut com a pressupost autonómic, és logic orientar 
la despesa cap a la competitivitat, que no a la demanda. 
Aquesta és la gran variació. És més útil fer una acció de 
comercialització per a la nostra indústria, fer el seu producte 
més competitiu, més rendible, posar-lo al mercat de destí, 
que no salvar empreses mitjan~ant subvencions. És més útil 
i efica~ dur a terme accions de formació de treballadors que 
subvencionar la contractació. És més útil millorar el produc
te turístic fent netes les platges o embellint zones on els 
turistes es passegin, que després haver de rescatar empreses 
turístiques en crisí. S'ha de crear un entorn de competitivi
tat, de creixement, d'agilitat. L'entorn és una responsabilitat 
de les administracions; l'agilitat, la producció i la innovació 
de les empreses privades. 1 no passi pena, estic conven~ut 
que tenim un sector privat tan agil que es mereix admiració 
i respecte; i fins i tot quan l'entorn ha estat difícil. 

Em deixi acabar fent-li una consideració amb una cita, 
una altra volta més, del professor Fuentes Quintana. Voste 
quan xerra de proposta alternativa, quan xerra de rebutjar un 
projecte de pressuposts generals d'aquesta comunitat auto
noma, voste davalla a una proposició determinada de políti
ques que haurien d 'assoli aquest projecte de pressuposts. 
Peró voste oblida que quan un país propicia els sumands, 
quan algú propicia els sumands pero després critica la suma, 
pateix una esquizofrenia que acaba amb l'aplicació d'un 
electroxoc de deticit públic, tal com han vostes a altres ad
ministracions públiques que desgraciadament patim des d'a
questa comunitat autónoma. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. El Sr. Alfonso té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí STo President, senyores j senyor dlputats. o tenguin 
por si són set minuts o vuit mlnuts, no es preocllpin. Sr. 
COl1seller, a mi m 'encanta discntir del nostre país, del país 
de tots, el'Espanya, j elel país d agtlÍ; peró aVlIi discutim deIs 
pressuposts del 1994 de la Comunitat Autonoma, ni de la 
política general, que els ciutadans d'aquest país no lí dona
ren suport -d'Espanya- no els donaren suport a vostes, enca
ra que s'ho pensaven, ja tenien ministeris de tot, pero no va 
sortir; ni d'aquesta política, ni deIs tipus d'interes, ni de tot 
el que voste ha volgut dllr a debato Discutim del pressu
pOSts, perque aíxo és 1 ordre del dia, si el president no ... aixo 
és "ordre del día de les esmenes a totalitat deIs pressuposts 
de la Comuoltat Autonoma, i és a aixo que jo vulJ anar. Jo 

crec que el debat que ha plantejat és molt interessant, 
pero no és el d'avui. Al principi ja ha p1antejat un a1tre 
debat, i avui també. A mi m'agradaria molt discutir amb 
voste una de les coses que més m'ha preocupat, i ho 
citaré només, m'agradaria molt discutir amb voste 
aquesta política absolutament de dretes, falta de solida
ritat absoluta, d 'actuar aquí on económicament sigui 
més rendible, i no tenir en compte factors d'equilibris 
regionals i de solidaritat. Aixó m'agradaria molt discutir
ho amb voste; aixó és mo1t de dretes, peró molt. 1 m'a
grada, perque és el que han de fer, fer política de dre
tes; com quan ha dit que no s'havia de fer política de 
subvencionar l'atur. M'agrada que ho diguin, és lo seu, 
polítiques de dretes. Ara comen~am a xerrar seriosa
ment, i cadascú es posa la disfressa que toca dur. 

Vostes defensen polítiques de dretes, pero anem als 
pressuposts d'aquÍ. Qualsevo1 dia, Sr. Conseller, ho 
podrem discutir. Si vol, dema, que xerrarem un poquet 
més de volada. Dema si vol ho podrem discutir. 

Miri, de els coses. que no ha contestat, que ha estat 
tot el que jo li he dit, ha dit que nosaltres defensavem 
polítiques horitzontals, i que la inversió d'aquesta co
munitat amb el pes específic que tenia, ni l'actuació del 
Govern, no era una actuació de maquina estirar el car
ro. Jo amb aixó estaría d'acord amb voste, sense cap 
dubte. En aquest percentatge no estiraría massa el carro, 
i en general no els estiren massa, aixó llevat del 32 a 
Nord-America, que una gran polític:a d'inversions va 
estirar el carro de tot el món; peró va ser Nord-Ameri
ca, com és logic, i aquí parlam d'actuació conjunta de 
totes les administracions públiques. No estam a un illot, 
a la Comunitat Autonoma. No només són les seves 
inversions i les seves actuacions les que poden ajudar a 
sortir endavant a tirar del carro, són les deIs ajunta
ments, les de l'Estat, les deIs consells. Que se creu, que 
viuen tots soIs, aquí? Vostes que es creuen que són, el 
melic del món? No ho són, són una part normal de 
l'admínistració pública que incideix en aquesta comuni
tat autónoma, i aquí esta el quid de la qüestió. 

Peró m'han dit que tenen unes polítiques horitzon
ta1s, i que amb aixó ajuden. A qui ajuden, Sr. Conseller? 
Jo no hi volía entrar, peró m'ho fa dir. Que ajuden, a la 
CAP, i paguen deutes de la CAP? Que ajuden, a Agama, 
a Braut, i paguen deutes d'aquells? Que ajuden, als 
propietaris de Cala Mondragó?, a Bon Sossec?, a Can 
Sales? Sr. Conseller! No em digui de polítiques horit
zontals, són polítiques planes, subterranies, no horitzo
nta1s. 1 no en volía parlar, jo, d'aixo. 

Jo vo1ia parlar, Sr. Conseller, i és vera, deixem estar 
d'aquestes históries, pero em parla de polítiques de 
femer, i no de polítiques de Comunitat Autónoma. Jo 
volia parlar de que fan en política cultural, de que fan 
en política social. Que ens plantegen? Ho saben que 
p1antegen? L'han llegit el pressupost?, supos que el 
conseller sí. L 'han llegit?, en política cultural lo mismo 



b 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 96/30 de novembre del 1993 3807 

de lo mismo, petites, petitíssimes actuacions polítiques que 
no duen enlloc. En onze anys -el Sr. Damia Pons s'ha cansat 
de dir-ho, peró jo em vull centrar només en un tema- en 
onze anys -ho he dit i ho repetiré- els ciutadans, els al·lots, 
els que ens substituiran d'aquestes illes parlen castella a les 
escoles, i a les discoteques, i al carrer, i estudien catala. M'es
tim més que estudiln castella i parlin catala; la veritat, m'ho 
estim més; senzillament perque la Ilengua és el que es parla, 
no només és el que s'estudia. No voldria un cata la com el 
Batí, a pesar d'admirar el lIatí, no ho voldria. 

1 en polítiques socials: No m'han escoltat quan jo les he 
dit que per a la dreta -j vostes em demostren cada vegada 
que ho són més- els problemes de marginació, de droga, són 
problemes de delinqüencia. Ciar, la cocai'na no és un pro
blema. Per que ha de ser un problema la cocalna?, si és 
gent amb molts de duros que la consumeix. No provoca 
delinqüencia. No, senyors, els problemes de droga, la políti
ca que hi ha aquí és aixó; els problemes d'alcoholisme són 
problemes que vostes se sensibilitzen perque hi ha delin
qüencia i perque actul la policia. Aixó no són els problemes 
socials. Vostes tenen l'obligació, perque són el Govern, 
d'actuar contra la marginació, d'ajudar els que entren o 
ten en perill d'entrar dins aquesta marginació. Vostes tenen 
l'obligació de fer polítiques socials, positives i actives, i no 
les volen fer. 1 no les volen fer. Vostes tenen l'obligació de 
crear el salari de reinserció social. Tenen l'obligació perque 
és de justícia. 1 ho facin, perque si no, els ciutadans d'aques
ta comunitat autónoma no els ho perdonaran maL 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Vol tancar la qüestió, Sr. ConselIer? 
Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Jau
me Matas i Palou): 

Gracies, Sr. President. Miri, més per matisar unes asse
veracions que crec que han estat inexactes. Sr. Alfonso, 
aquest company seu socialista no estava en cap moment 
posant en qüestió la solidaritat. Jo, quan li feia meya exposi
ció, tampoco Jo Ji deia que aquest company seu, jo crec que 
amb una feina ben feta i seriosa, defensava que el cost d'o
portunitat d'una inversió productiva a un lloc capac; de crear 
riquesa, podia tenir uns efectes de solidaritat, de transferen
cies majors que els d'una sola, pura i dura transferencia a un 
Iloc on hi ha una inexistencia total del brou de cultiu neces
sari per crear riquesa. 1 aixó és el que he dit. No he dit en 
cap moment que nosaltres no defensavem la solidaritat; i a 
més, em permeti, li record que esta a una comunitat autó
noma on la solidaritat és bandera pe! molt que costa. 

Voste em vol posar a la dreta. No tenc cap problema, 
peró miri, jo crec que voste en canvi es posiciona a un Iloc 
on em deixa absolutament despistat. Tal vegada és que es 
posiciona per certs moviments interns que es puguin produir 
en el seu propi partit. Perque em xerra, Sr. Alfonso, que 
Voste esta absolutament d'acord amb jo que el paper, el 

model d'intervenció del sector púbJic dins l'economia no 
ha de ser ni pot ser un paper de protagonisme. 1 miri 
per on, jo que el tenia a voste per un keynesia hidrau
lic. Jo crec que el seu model, Sr. Alfonso, esta constatat, 
a diferencia d'altres opcions polítiques, a molts de Ilocs 
d'aquest estat on vostes demostren quin és el seu paper; 
el model d'un keynesia hidrauJic al qualli costa accep
tar que l'activitat económica desgraciadament depen 
d'uns tercers que són autónoms. No els cap dins el cap 
que després de tot el que vostes des del seu model de 
govern fan per al país, els empresaris i els inversors no 
responguin. Que més volen els empresaris, per invertir? 

Efectivament, sí senyor, miri, els empresaris, no 
d'aquesta manera, pero probablement volen tot el con
trari que el que vostes tan quan demostren aquest model 
de govern que voste pro posa. És ben senzill: permetre la 
capitaJització de les empreses, tipus d'interes real més 
baixos, tipus de canvi neutral, finan<;ament a Ilarg ter
mini, llibertat per contractar i acomiadar, negociar els 
salaris en virtut de la productivitat, recuperar l'autoritat 
a les empreses, i que funcioni el sistema processal. AI
manco el seu model ha de demostrar encara que sigui 
capac; d'influir en aquests vuit condicionants que Ji acab 
d'exposar. 

Jo crec que és fonamental per al model que nosaltres 
proposam el que es diuen els guanys de la competitivitat. 
És fonamental, Sr. Alfonso, que puguem influir amb 
aquesta disponibilitat Jimitadíssima de recursos finan
cers a una autonomia com les Balears, que mai podra 
capdavantera del procés productiu, que es desenganyi 
d'una vegada per sempre: la riquesa en aquesta comuni
tat autónoma la crea el sector privat, no la pot crear el 
sector públic com a motor, com a capdavanter, no és el 
nostre paper. És imprescindible actuar dins aquesta 
planificació que ens pugui conduir al fet diferencial que 
hem d'oferir. 1 em recordi aquest posicionament absolu
tament diferencial que podem obten ir en aquestes illes 
amb aquesta proposta d'actuació que nosaltres feim des 
d'aquí. 

1 em deixi que acabi, abusant de la seva confianc;a, 
amb un petit acudit que cree que és il·lustratiu, i segur 
que ho sera per a tots vostes. Es tractava d'un senyor 
andalús, que era socialista; i un senyor mallorquí, no sé 
de qui era. Se 'n van tots dos i queden perduts a la selva. 
En aquell moment, quan estan a la selva, ve un Ileó que 
se'ls ha de menjar. El socialista andalús parteix a córrer. 
El mallorquí s'asseu, treu de la bossa unes espardenyes 
de córrer, tranquiHament se'ls comen<;a a posar i se'ls 
comen<;a a fermar. L'andalús, que el veu que s'aturat, 
torna; li diu "pero que fas?, que te creus, que seras 
capac; de córrer més que ellleó? ". 1 el mallorquí es gira 
i li diu "a mi no m'interessa córrer més que ellleó, em 
basta córrer més que tu 11 • 

(Remar de veus) 



i 
3808 '-, DIARI DE SESSIONS / Núm. 96/30 de novembre del 1993 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Tancada la qüestió incidental... 
Prec silenci als diputats, per favor. Tancada la qüestió inci
dental passam al torn del al tres grups que vulguin intervenir 
a favor o en contra. Pel Grup PP-UM té la paraula el Sr. 
Huguet. 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 

Moltes gracies, Sr. President, sen yo res i senyors diputats, 
I a aquesta hora sí que és cert que tal vegada havia d'haver 
fet cas al que em demanaven membres del meu grup, i era 
no sortir. Peró jo he pensat que per respecte al portaveu del 
Grup SOCIALISTA, i sobretot després d'haver-se produit 
el canvi del canvi de portaveu, com a mÍnim era una cortesia 
parlamentaria sortir aquí damunt. I deman al Sr. President 
que valori és un torn només en contra, que evidentment 
estam en contra de l'esmena a la totalitat, o és una fixació de 
posició per part del grupo Jo, la veritat és que crec que amb 
els arguments que duim es donen les dues qüestions. Partim 
d 'una afirmació en la primera intervenció, que he de qualifi
car d'assenyada, que ha obeit als plantejaments exposats a la 
seva esmena a la totalitat, que creim que ha respost baix el 
seu criteri a una serie de programes o propostes alternatives 
que farien en cas de governar, peró que després amb la 
replica han vist que tota l'argumentació de l'esmena a la 
totalitat era droga i llengua. 

Voste diu que és un pressupost falso Nosaltres deim que 
és un pressupost real, tangible, amb línies d'actuació concre
tes, amb programes i amb imputacions pressupostaries tam
bé concretes en aquests programes. És un pressupost que, 
com ha qualificat el conseller, podríem dir que són els pres
suposts millors que podia fer qualsevol govern en el context 
actual de la nostra comunitat. EIs objectius han estat els de 
computar un pressupost consolidat de l'administració auto
nómica, amb els seus organismes i entitats autónomes, i de 
millorar el sistema comptable i control financer, i de tot a~ó 
en rallarem en el debat pressupostari. En definitiva, ha estat 
un pressupost que ha redult, com ja ens han comunicat, en 
relació a l'any passat un 6,04% de la despesa pública compu
tada al pressupost en relació a 1993. I mira per on que al 
Partit Socialista, Sr. Conseller, li agradaven més els pressu
posts del 1993. Al PP-UM també ens haguessin agradat més 
els pressuposts en xifres globals del 1993, perque haguéssim 
tingut més doblers per fer més coses. Si no és el total que es 
pot fer dins el 1994, és degut que aquest govern actua amb 
coherencia i planteja uns pressuposts realistes entre els in
gressos i la despesa. 

Quant a empreses públiques m'ha de permetre, Sr. Alfon
so, que li digui que ha fet molt bé a no entrar-hi massa, pero 
que en certa manera ha estat una broma el que voste ens ha 
dit. Potser que jo ho hagi entes malament. Segur que ho 
entes malament, perque voste diu que la diferencia és que 
les empreses públiques, de l'Estat, Iberia i aquestes coses, 
poden tenir fallida, perque generen recursos... Sí, si, a~o 
sortira al Díarí de sessíons, pero de moment abans de ten ir 

fallida hi ha credits extraordinaris al Parlament nacional 
per 30.000 milions de pessetes a Radiotelevisió Espanyo
la, o x cents mils de milions de pessetes per a Iberia, 
perque no caigui. No ho critic, constat un feto Per tant, 
de fallida, res; i tenen operació comercial. I crec que a~o 
havia de ser un aspecte que havíem de dir aquí c1ara
ment. 

En tema d'infraestructures, es podra dir si hi ha més 
o menys despesa en infraestructures que hi havia el 
1993. Si els pressuposts han davallat un 6%, indiscuti
blement el total global de doblers a gastar en infraes
tructures haud. davallat. Peró així i tot -voste com a 
bon economista, jo no ho som- sap que del total del 
pressupost 1994 a inversions es destina el 50,6%. I voste 
sap que la mitjana de les comunitats autonomes de l'Es
tat espanyol ronden entre el 27 i el 24% del total deis 
pressuposts. 

Ens parla ... Ja esta? Gracies. Ens parla de solidaritat. 
Jo cree que no aquest govern, ni aquest Parlament, tota 
la societat de les Illes Balears, illes afortunades, tots i 
cadascun deIs seus habitants són els que més aporten a 
aquest principi de solidaritat al fons estatal. Em sembla 
bé, no ho critico Qui més té, més pot donar; a~o és un 
principi que mai no ha de tenir color político Pero tam
bé han de rebre. Dit d'una altra manera: si tot el que es 
treu d'aquesta comunitat autónoma que va a l'adminis
tració central, que després reverteix en aquest principi 
de solidaritat, es fa la divisió per habitant, els habitants 
d'aquestes illes individualment comptats són els que 
aporten més als fons globals del pressupost general de 
l'Estat. A~o em sembla correcte, per tant aquest principi 
de solidaritat es dóna. 

Política de dretes? Supos que voste, que és una 
persona amb un pensament ciar i que no esta condicio
nat a res passat, deu donar a aquest apel-latiu "un go
vern de dretes" aBo que s'entén dins l'Europa civilitza
da que és un govern de dretes. Si és així, té voste tota 
la raó. El problema, pero, no és aquest; el problema no 
és que aquest sigui un govern de dretes, en concordan~a 
la dreta dins Europa. El problema no el tenim nosaltres, 
el tenen vostes; a veure si són l'esquerra que predica 
Alfonso Guerra o són l'esquerra dretana que vol aplicar 
el Sr. Felip González, que s'ajunta amb Helmut Kohl, 
que li diu "aquestes mesures són les que jo tenc a Ale
manya, i aníras bé ". Ho Begesc als diarís, per tant ens 
ho hauran d'aclarir un poc, a~ó; ens ho han d'ac1arir. 

He de reconeixer, Sr. Alfonso, que des que voste és 
portaveu té ben organitzada la claca parlamentaria, ben 
organitzada. Va bé. Ens entenem. 

En definitiva, quan aquí criticam la situació econo
mica de les nostres illes, s'ha d'agafar com a referencia 
el marc de la situació economica de tot 1 'Estat espanyol 
perque -no, no ( ... ), Sr. Alfonso- agafant unes paraules 
que va dir el president de la nostra comunitat, i que 
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voste també ha dit, Balears també és Estat, i per tant també 
esta integrat dins el marc global del regne d'Espanya -que 
diria el Sr. Forcades-. Molt bé, doncs resulta que dins aquest 
marc les Balears experimenten un creixement d'un 1,6% el 
1993, amb una previsió per a l'any 1994 que rondara el 2 o 
2,5%, quan la previsió per a tot l'Estat és un decreixement. 
1 farem l'humil, no vull imputar a~o al Govern de la Comu
nitat Autonoma; pero també han de ser justos. Si s'imputen 
al Govern de la Comunitat Autonoma tots els mals que pa
teix la nostra societat dins la nostra comunitat, també se li 
han d'imputar tots els béns que sofreix la societat dins la 
nostra comunitat. Si no, feim una demagogia, feim paraules 
i les utilitzam segons les nostres conveniencies. 

En definitiva, és difícil per un grup com el seu donar 
arguments per criticar el pressupost de la Comunitat Auto
noma, i aposta per a~o li dic i li reconec que la seva inter
venció, la primera, ha estat una interven ció moderada, que 
no s'ha sortit més enlla de les seves possibilitat, perque no 
es podia sortir, perque evidentment el seu model sí que esta 
experimentat. El seu model esta experimentat a nivell de 
l'Estat, esta experimentat a nivell de les comunitats autono
mes, esta experimentat també a nivell d'ajuntaments. Per 
tant, els és difícil a vostes plantejar solucions, o poder rallar 
del deute i deIs deficits públics; els és difícil poder rallar de 
la gestió d'empreses públiques; els és difícil poder rallar, 
aconsellar o donar alternatives sobre assessors, o poder rallar 
de clientelisme; perque sí que el seu model té contrast amb 
la seva gestió a ajuntaments, a Estat i a comunitats autono
mes. 

Em cregui, Sr. Alfonso, que el nostre grup vol continuar 
amb el model plasmat en el pressupost de la Comunitat 
Autonoma pel Govern, perque entenem que experimentar 
aquÍ, a les Illes Balears, un model que sí coneixem a altres 
indrets seria perillós i perniciós per a la societat de les Illes 
Balears. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr Huguet. Sr. Alfonso, té un torn de replica. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

SÍ, Sr. President, senyores i senyors diputats. A mi qual
que vegada m'agradaria parlar deis pressuposts, d'aquÍ, de 
Balears, no parlar d'Espanya. Pero ara en parlarem, d'Es
panya. En parlarem perque val la pena. 

Voste, Sr. Huguet, quan ens parla de la dreta del seu 
partit, ens parla de la d'Aznar, la de Fraga, o la d'Hormae
chea? Ha citat noms. Ens parla de la dreta pistolera i insul
tadora que hi ha Cantabria, i a que vostes donen suport?, 
d'aquesta? És que no els agrada, quan les diuen les coses. És 
que ja esta bé! Estam a un debat de pressupost, i jo m'he 
guardat prou de citar una sola vegada res que sortÍs d'aques
ta comunitat autonoma. 1 no me n 'he guardat perque em 
faci gens de por, tot al contrari; me n'he guardat perque som 

respectuós amb l'ordre del dia i en el que debate m aquí. 
Pero com que vostes no se'n guarden, jo tampoco 

Diuen que per Televisió Espanyola, per Renfe, per 
no sé que, deute público Jo dic deute públic per Bon 
Sossec, per Agama, per CAP, que no donaran mai cap 
servei públic a aquesta comunitat autonoma, cap ni un. 
Parlem en serio ja d¡una vegada, i parlem d'aquí. No 
exciti. 1 anem a xerrar ara ja molt més en serio. Com 
poden parlar d'un model economic, d'un model d'actua
ció, qua n aprovam fa vuit dies un pla d'inversions i no 
hi ha un duro per al Pla d'inversions. A qui volen enga
nar? AIs ciutadans, a nosaltres? Per incorporacions de 
credit?, amb els 7.000 seran, 8.000?, no ho sé. Amb la 
incorporació de l'impost ecologic? d'aixo? 

De que parlen?, quan el Pla de comer~ ens assaben
tam pel conseller que firma un paper, diu -jo cree que 
és ver, aquest paper, que ha subvencionat un submarí 
dins el Pla de comer~; i després rapidíssimament diu 
lino, no, no; ens hem equivocat de paper". Voste s'ho 
creu, que s'ha equivocat de paper? Jo no m'ho crec. Es 
va subvencionar segurament un submarÍ, pel Pla de 
comer~ o per una altra cosa, perque el que és cIar és 
que en aquesta acció turística -que em pareix que deu 
ser una acció turÍstica- se li va donar una subvenció. 
Aixo és la seva política d'ajudes a la competitivitat? La 
competitivitat de qui? Jo crec que el súmmum de tata 
aquesta competitivitat són les accions amb actuacions 
dins empreses privades. És de vergonya. 1 vostes ens 
parlen de model economic. Model economic no; model 
de dretes i d'ajuda als amics. 

1 ara anem, si vol, un segon només, a parlar del 
model economic. El model economic del Partit Socialis
ta, Sr. Huguet, ha fet la renda espanyola en quasi quatre 
vegades en deu anys. La crisi actual no l'analitza ni sap 
com sortir-ne ningú. Anglaterra, que el conseller -ara 
podem entrar ja, ara ja va amollada la cosa- Anglaterra, 
que el conseller ens ha dit que creixera un 1,8% -em 
pareix que no en parlaré gaire-, fa un mes i mig ha 
tornat caure en crisi. Nord-America no en surt, a Angla
terra, amb creixement, augmenta l'atur. Ningú no sap 
com sortir-ne, d'aquesta crisi; perque sí és una crisi de 
competitivitat, pero no d 'Espanya amb Europa només. 
A Espanya els salaris estan encara un 20% més baixos 
que a la resta d'Europa; per tant, aquest diferencial de 
competitivitat hi podria ser. Pero la crisi no és aquesta, 
i quan vulguin, quan vulguin en parlam, no en cinc mi
nuts, sinó que feim un seminari i ho discutim, amb tots 
els diputats si volen, pero no amb limitació de quatre 
minuts, que encenguin el Hum vermell. 

El Partit Socialista ha guanyat tres eleccions al Partit 
Popular, dues por barrida, aixÍ, i l'altra més ajustada, 
pero aixÍ mateix hi havia molts de diputats, aquella que 
voste ja havien repartít els ministeris, ha havien repartit 
tot. EIs recoman un !libre d'un amic seu, que es un del 
Partit Popular, que és ( ... ). Tot, s'ho tenien repartít, fins 
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i tot la direcció de l'aeroport d'aquí, de Palma, es tenien 
repartit, imagini 's! Bé, no els va anar bé, varen perdre les 
eleccions. Per tant el poble espanyol, que és sobira, ha donat 
suport a l'actuació pública del Partit Socialista des de fa ja 
bastants d'anys. 1 a més, no tan soIs aixo; el poble espanyol 
i la realitat economica, al marge de la crisi, ha demostrat que 
el model del Partit Socialista ha posat dins el nivell d'estat de 
benestar al nostre país, no a nivell europeu, perque la dreta 
dictatorial -ho diré, perque a vegades s'ofenen- que ha go
vernat historicament Espanya la tenia a nivell de baix terra, 
d'excavadora, Sr. Ruguet. 1 voste ho sap, perque voste tam
bé ha tocat així en terra, no importa li cite m les coses. Molt 
bé, jo li he aplaudit sempre l'actuació en aquest campo 

Per tant, el Partit Socialista ha al~at aquest país a nivell 
de benestar social, ha donat seguretat social, protecció social 
a tots els ciutadans, sanitat a tots els ciutadans, educació a 
tots els ciutadans, cosa que a vostes -o a la dreta- els sap 
molt de greu, molt, perque l'objectiu fonamental de la dreta, 
aquí i per tot, és que els ciutadans n 'hi hagi d 'un parell de 
elasses, sobretot els que comanden, que tenen totes les possi
bilitats de tenir-ho tot: la cultura, l'educació, tot; i els que no 
comanden, que és millor que no sapiguen gaire. El problema 
és aquest, claro, m'han dit "claro" i és així. 1 és així, és 
claro. Aixo és la polítiea de la dreta. 1 nosaltres hem acon
seguit, el Partit Socialista, que aquesta política de dretes 
caciquil que durant segles ha governat Espanya no pugui 
tornar governat. 1 aixo, vostes haurien d'aplaudir i resar per
que segueixi governant. Resar, perque vostes ... (Aldarull a 
la Sala). Aaaaah, no em parlava d'Espanya?, no em parlava 
del Partit Socialista? Ja li die; resi si és catolic perque el 
Partit Socialista governi molts d'anys en aquest país, i no 
governin senyors com el Sr Aznar, com el Sr. Fraga, o pitjor, 
com el Sr. Rormaechea, perque deIs pactes que vostes fan 
solen sortir aquestes coses. 

(Aldarull a la sala) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Vol contrareplicar, Sr. Ruguet? 

EL SR. RUGUET 1 ROTGER: 

Moltes gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Contestam conjuntament, miri, Sr. Alfonso. No anem al 
camp que ha volgut entrar voste en aquest moment, perque 
la veritat és que tanta sort que ja és bastant tard, no hi ha 
quasi ningú de la premsa, pero avui ha perdut e]s papers ara, 
amb aquesta intervenció. Miri... 

(remar de veus) 

Que voste entri, i digui que hem de donar gracies a Déu, 
que hem de resar perque el Partit Socialista es mantengui, 
que hem de fer totes aquestes coses, és a dir, anar a Lluc a 
peu tantes vegades com faci falta perque vostes continuln" 
que totes les prestacions socials, a~o és gracies al Partit 
Socialista, que tot a~o ho devem al Partit Socialista. 

Efectivament, a una política determinada que ens du 
a les grans mobilitzacions que tenim avui, i que ningú 
no desitjava. A aquesta política determinada, que el 
mateix partit posi en qüestió l'estat de benestar social. A 
un política determinada que posi en crisi no solament 
el sistema de prestacions, sinó que ja el mateix president 
del Govern central digui que aquí o s'incrementen el 
Ilocs de feina, o no tindrem doblers abastament per 
pagar les prestacions que en aquest moment s'ha posat 
en marxa. 1 aquesta és la discussió, no és una altra, Sr. 
Alfonso. 1 no vengui voste ara a confondre el personal 
en tema de la dreta dictatorial o no dictatorial. Miri, 
nosaltres amb la dreta dictatorial hi tenim a veure el que 
voste té a veure per exemple -supos que m"ho ha d'ac
ceptar, a<;o- amb el socialisme d'estat. M'ho acceptara 
almenys, m'ho acceptanl. M'ho ha d'acceptar. Si voste 
no té res a veure en arrels historiques amb el que era el 
socialisme d'estat, de socialistes que seuen en aquests 
escons, i a altres escons, que ens predieaven la Unió 
Sovietica, Cuba i a~o, que davalli Déu, que també ho 
vegi. 

Per tan, superem aquest debat, que és un debat ca
duc, que dóna poca altura, Sr. Alfonso. És la primera 
vegada, no ho trobara al Diari de Sessions, jo no l'he 
tret. Jo el que treta damunt la taula no és res m' ws, 
perque una persona com voste vol estar ben informada, 
és el debat intern de model d'Estat que hi ha avui dins 
el Grup Socialista. És l'unie que he tret damunt la taula, 
no he tret res més. Déu m'alliberi de treure el socialis
me, imputar a~o a vostes. Vamos, jo he tornat doiut, 
que deis aquí, a Mallorca, per favor! 

Quant a inversions i quant a ... (remar de veus) Que 
és, que hem de rallar del model d'Estat? Podem conti
nuar, perque voste aquí quan ha perdut tots els argu
ments, ha vingut afer imputacions a aquest grup parla
mentari que no tenen res a veure amb el debat d'avui. 

Miri, Sr. Alfonso. Anem a veure en materia d'acció 
social el que són les assignacions de ( ... ), seguretat, pro
tecció i promoció social. A~o li ha explicat abans el 
conseIler, i li ha explicat crec que molt bé. S'hi destinen 
baix aquesta funció -que és el que voste s'ha de mirar i 
discutir- 438 milions de pessetes, que a~o suposa el 
10,10%, i podem fer tot elllistat d'actuacions. Que a~o 
no basta? No basta, pero és que no basten ni les partides 
pressupostades pel pressupost general de l'Estat amb 
totes les prestacions socials que en aquest moment de
manda el país. 1 a~o voste ha sap, no faci retxes dins 
l'aigua amb aquesta qüestió. 

Materia de turisme: no em compari voste les inversi
ons en materia turística en base a un pla de millora 
d'infraestructures turístiques, on hi ha participat el 
Govern de la Comunitat Autonoma i els ajuntament. No 
m'ho pot comparar; canelos aquest pla, les inversions es 
normalitzen i es regularitzen, i en tot cas faria falta un 
nou pla si es vegés necessari; amb la mateixa tramitació, 
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tramitació que va rebre la unanimitat d'aquesta Cambra. 
Pero dins el sector turístic les inversions total suposa una 
dotació de 2.783 milions de pessetes, que podem dir en que, 
i ho discutirem. Aquesta és la inversió real que hi ha a la 
secció de turisme, i voste no en parla. No em tregui en 
aquest moment el que va ser el Pla de millores d'infraestruc
tura turística. 

En materia d'agricultura, ramaderia i pesca ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Huguet, per favor. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

.... tres quarts del mateix. Jo deman qua si el mateix temps 
que ha gaudit el Sr. Alfonso. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té el temps ( ... ) cinc minuts, Sr. Huguet, per favor, i els 
té esgotats, així que li deman que acabi, per favor. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Quant a cultura, joventut i esports, s'ha mirat voste si és 
cert o no que quasi s'ha duplicat la seva participació en les 
inversions de caracter directe respecte a l'exercici anterior? 
Per tant, no digui que no s'inverteix en cultura. Quasi s'ha 
duplicat. 1 m'alegra que voste amb el cap em diu que és ver, 
perque és ver. Per tant qualque cosa s'ha de reconeixer, s'ha 
de reconeixer a~o. 1 que amb actuacions en materia d'es
ports són 634 milions de pessetes amb el Pla, evidentment de 
les infraestructures esportives als ajuntaments amb aguest 
pla, que funciona, independentment deIs retards que pugui 
tenir l'aportació estatal. Pero no ,hi entrarem, la qüestió és 
que estigui firmat, perque de venir, vindra. 

Continuam rallant d 'inversions? Podem rallar de moltes 
inversions. Que aquestes inversions no són suficients. No són 
suficients ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Huguet, per favor, acabi ja. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Per tant, Sr. Alfonso, em cregui, i li die amb tot el meuca
rinyo, gue amb la darrera intervenció seva ha fet un home, 
políticament parlant, a l'anterior. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Huguet. Acabat el debat, passarem a 
les votacions, en no ser que hi hagi petició en tom de fixació 
de posicions. 

Passarem, ido, a les votacions. 1 ates que les dues 
esmenes sol, liciten la devolució del Projecte de Uei, 
procedirem a la votació conjunta de les dues esmenes de 
totalitat. 

En conseqüencia, senyores i senyors diputats que 
voten a favor, es volen posar drets, per favor? Gracies, 
poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

22 vots a favor, 31 en contra, una abstenció. En 
conseqüencia queden rebutjades les esmenes a la totali
tat 3305 i 3405 . 

A continuació passarem a votar les quanties globals 
del pressupost de la Comunitat Autonoma per al 1994, 
i votarem separadament les quanties globals del pressu
post de la Comunitat i les quanties deIs pressupost de les 
empreses públiques. Passam a votar en primer Uoc les 
quanties globals del pressupost de la Comunitat Autono
ma i de les seves entitats autonomes per a l'exercici del 
1994, per un import de 46.910.288.531 pessetes. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

31 vots a favor, 22 en contra, una abstenció. En 
conseqüencia queda fixada la quantia global del pressu
post de la Comunitat Autonoma i de les entitats auto
nomes per a l'exercici del 1994, amb una quantia global 
de 46.910.288.531 pessetes. 

1 passarem ara a la votació de les quanties globals de 
les empreses públiques dependents de la Comunitat Au
tonoma, els estats de despeses i ingressos s'eleven a 
10.814.573.000 pessetes. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

31 vots a favor, 22 en contra, una abstenció. En 
conseqüencia queda fixada la quantia global de les em
preses públiques dependents de la Comunitat Autonoma 
en 10.814.573.000 pessetes. 

1 no havent-hi més assumptes per tractar, conclou 
aquesta sessió, conclou aquesta sessió. Gracies a tots. 
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