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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Comença la sessió de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts relativa al debat del Projecte
de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per al 1997. Abans d'entrar en l'ordre del dia
deman si hi ha substitucions. Si?

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, Sr. President. Margalida Thomàs substitueix Eberhard
Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Pilar Ferrer substitueix Carles Cañellas.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Mauricio Rovira sustituye a Guillermo Vidal.

EL SR. PRESIDENT:

Es recorda als grups parlamentaris que les esmenes i vots
particulars que no hagin estat defensats i votats en comissió i no
incorporats al dictamen, no es podran defensar al ple, article
120 del Reglament. No obstant això, es fa constar que totes les
esmenes aprovades a l'informe de ponència que no haguessin
estat rebutjades com a conseqüència de la incorporació d'un vot
particular i no debatudes a la comissió, queden incorporades al
dictamen. Així mateix se'ls recorda que les votacions s'han de
desenvolupar en un sol acte ininterrompudament. Durant el
desenvolupament d'aquestes la Presidència no concedirà l'ús de
la paraula i cap diputat no podrà entrar a la sala ni sortir-ne,
article 81 del Reglament.

II.- Elaboració del dictamen del Projecte de llei de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al 1997, RGE núm. 5448/96.

Passam, idò, al debat relatiu a dictaminar el Projecte de llei
RGE núm. 5448/96 de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1997.

Al títol del projecte de llei no s'hi han presentat esmenes.
Procedirem, per tant, a la votació del títol del projecte de llei.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, cap; abstencions, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda aprovat el títol del projecte de llei.

Títol I, de l'aprovació dels pressuposts. A l'article 1 no
s'hi han presentat esmenes, procedirem a la votació de
l'article 1.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 6; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 1.

El títol II, dels crèdits i de les seves modificacions, a
l'article 2 s'hi han presentat les esmenes següents, RGE
núms. 6425 i 6426 del Grup Parlamentari Socialista. Per a
la seva defensa, té la paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Aquestes són dues esmenes
clàssiques que intenten constrenyir i limitar l'exagerada
facultat que té el Govern amb el text proposat per fer i
desfer els articles, els conceptes i la imputació a les distintes
unitats administratives de les despeses. En concret, la 6425
que fa referència que entenem que la vinculació ha de ser
orgànica a nivell de centre de cost i no a nivell de secció, és
senzillament respectuosa amb la tècnica de pressupostació
per programes, perquè la vinculació orgànica a nivell de
secció significa que qualsevol despesa autoritzada per una
secció, per una conselleria, per entendre'ns pot ser
utilitzada, a nivell de vinculació, per qualsevol altra unitat
de la mateixa conselleria. Entenem que això crea severes
disfuncions, la vinculació ha de ser a nivell de centre de
cost, que és la unitat orgànica més propera al concepte de
programa, és més, el centre de cost defineix la unitat
administrativa que gestiona cadascun dels programes i, per
tant, està molt més ajustada a la realitat de la pressupostació
per programes. 
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Així mateix, la 6426 que demana que la vinculació
econòmica sigui a nivell de concepte i no a nivell d'article,
significa també un major grau de precisió quant a l'autorització
de despeses perquè a nivell d'article significa que qualsevol
despesa autoritzada per una inversió, posem per cas, de caràcter
d'edificació de qualsevol obra pública pugui ser gastada en
adquisició de terrenys, en compres de qualsevol altre concepte
que sigui inventariable i calibrable, per tant, com a inversions,
i això, efectivament, significa un excés de discrecionalitat al
Govern que no consideram convenient a la llei de pressuposts.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Jaén, té vostè la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, estas
enmiendas y otras que después veremos, a continuación, son
enmiendas tradicionales que se presentan habitualmente en los
trámites de este proyecto de ley de presupuestos. Siempre la
discusión es la misma, desde la oposición se argumenta la
discrecionalidad del Gobierno, yo creo que no es así, yo diría
más que esa palabra de "discrecionalidad" habría que sustituirla
por "agilidad", que eso sí que es cierto, que beneficia a la
agilidad en la ejecución presupuestaria, aunque también
comprendo que desde la oposición se hagan reticencias a esta
facilidad que pueda tener el Gobierno en cuanto a las
modificaciones por las vinculaciones, que se haga a un nivel u
otro, vincularlas, tal como se exige desde el grupo enmendante,
significaría que el Gobierno tendría que hacer unas previsiones
presupuestarias mucho más precisas, y eso a veces no es
posible. En consecuencia, votaremos en contra de las mismas.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Passaríem, acabat el debat, a la votació de
les esmenes a l'article 2 del títol II, 6425 i 6426 del Grup
Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes. Procedirem,
ara, a la votació de l'article 2.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 3; abstencions, 3.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 2.

A l'article 3 s'hi mantenen les esmenes 6432, 6430, 6433,
i aquí tenc un error perquè es repeteix la 6432. Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Sí, a la votació he tengut un error, són 9 vots a favor, 4
en contra i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Rectifiquem el resultat de la votació.

I aquí, a l'article 3, amb les esmenes, m'agradaria saber
què passa amb la 6432 que hi és dues vegades.

EL SR. LLETRAT:

És un error, evidentment, és un error.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. Passarem al debat de les esmenes a
l'article 3, 6432, 6430 i 6433 ...

EL SR. LLETRAT:

Perdoni, Sr. President. L'error és que el segon 32 és
6431, és 6432, 6430, 6431 i 6433.

EL SR. PRESIDENT:

6431. Repetesc i rectific, a l'article 3 s'hi mantenen les
esmenes següents: 6432, 6430, 6431 i 6433 del Grup
Parlamentari Socialista. Per a la seva defensa, té la paraula
el diputat Sr. Quetglas.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Les esmenes fan referència a les
incorporacions de crèdit, la 6432 intenta la supressió de la
possibilitat d'incorporar als crèdits inicials els romanents líquids
de Tresoreria en els supòsits simplement que siguin crèdits per
operacions de capital, atesa l'enorme incidència,
desmesuradament crescuda als pressuposts d'enguany, que
tenen les inversions immaterials, el 64000 o 64 i següents, i atès
l'impressionant augment de gestió de les operacions de capital
per part d'entitats o persones alienes a la Comunitat Autònoma,
és a dir el creixement del capítol 7 de transferències de capital,
no ens sembla que sigui convenient de cap manera, estendre la
possibilitat de la incorporació de romanents pel simple fet que
es tracti d'operacions de capital.

L'esmena 6430 és també una esmena clàssica però que fa
referència a una norma elemental de disciplina pressupostària,
si la llei de pressuposts autoritza el Govern a fer créixer i
disminuir de manera absolutament discrecional, jo voldria dir,
agilitat, agilitat, quants d'errors es cometen en nom teu, aquí no
es tracta d'agilitat, aquí es tracta simplement de disciplina
pressupostària, no?, no es pot permetre que una partida
pressupostària que hagi sofert increments per modificacions,
posteriorment pugui sofrir disminucions i viceversa, això dóna
un marge de discrecionalitat tan absolut que converteix el
pressupost poc menys que en paper banyat. Per tant, nosaltres
volem que la limitació que existeix a la Llei de finances, que
existeix a la normativa pressupostària estatal i a l'autonòmica
també, però que any rera any el Govern s'allibera d'aquesta
faixa suprimint l'obligatorietat de no modificar a l'alça les
partides rebaixades i no modificar a la baixa les partides que
han estat prèviament augmentades, es recuperi com a principi
de disciplina pressupostària elemental.

I, per últim, l'esmena 6433 que atorga una facultat al nostre
judici excessiva al conseller d'Economia i Hisenda en tant que
els romanents líquids de Tresoreria, una vegada aplicats, una
vegada fetes les aplicacions obligatòries que preveu la mateixa
Llei de finances i el text articulat d'aquest projecte de llei, diu
que serà el conseller d'Economia i Hisenda qui decidirà a quins
conceptes de despesa s'aplicaran aquests romanents de
Tresoreria. Crec que aquesta és una decisió que té una gran
importància que si hi ha un any d'una liquidació amb un
romanent de Tresoreria important, és una decisió políticament
transcendent, pot constituir un vertader pressupost paral•lel, i
allò que demanam és que, com a mínim, l'autoritat
administrativa que decideixi la finalitat d'aquests romanents
líquids de Tresoreria sigui el Consell de Govern i no el
conseller d'Economia i Hisenda, perquè, sinó estaríem davant
aquest supòsit tan criticat per la doctrina hisendística de l'estat
governat pel seu caixer.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Més intervencions? Sí, Sr. Jaén.
Té vostè la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Para decir que vamos a votar en
contra de estas cuatro enmiendas, suelen ser también
enmiendas habituales en la tramitación de los presupuestos,
que buscan, como antes decía, introducir cierta rigidez en
los mismos. Nosotros somos partidarios de la mayor
flexibilidad en la gestión presupuestaria, y estas enmiendas
que se presentan van en sentido contrario.

Yo creo, por otra parte, que los créditos incorporados no
se pueden regular de la misma manera que los créditos
habituales que ya se contemplan en los presupuestos que
sirven para hacer las transferencias o los suplementos en el
momento que se considere oportuno. En cuanto a la facultad
del conseller de Economía y Hacienda, nos parece normal,
porque también, claro, llevarlo a un órgano superior, como
es el órgano colegiado de gobierno, pues también
entorpecería esa agilidad y esa celeridad que a veces se
requiere para estos casos.

En consecuencia, nos parece que son enmiendas
habituales, normales, y que desde la oposición pueden
hacerse para un mayor control de la disciplina
presupuestaria, pero que desde el punto de vista del
Gobierno y de nuestro grupo, por la agilidad que se necesita
en las modificaciones y en las transferencias de crédito, ya
sean créditos incorporados o no lo sean, nos parece que es
normal, por tanto, que se contemplen así. En consecuencia
votaremos en contra, como hemos anunciado.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Passarem, aleshores, a la votació de les
esmenes a l'article 3, 6432, 6430, 6431 i 6433 del Grup
Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 10; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes, i passam a la votació de
l'article 3.
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Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 4; abstencions, 3.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 3.

A l'article 4 s'hi manté l'esmena 6434 del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula el diputat Sr. Quetglas per a la seva
defensa.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Amb aquesta esmena pretenem
suprimir el caràcter d'ampliable de les despeses que es deriven
de la dotació per a serveis nous, concepte 240, aquest concepte
és un artifici pressupostari que serveix, per quan una
administració rep o instaura un servei de bell nou, en el nostre
cas rep una transferència de l'Estat, és el supòsit més normal,
abans de procedir a la pressupostació exacta i correcta per
capítols, per articles i per subconceptes de les quantitats que
rep, per exemple, de l'Estat, se li permet obrir un concepte, el
240, contra el qual no es poden carregar despeses directament,
és, per així dir-ho, un dipòsit de reserva que abans de la seva
aplicació ha de passar a les partides contra les quals,
efectivament es pot carregar, i que només es justifica en funció
del sobtat de l'ingrés i de la imprevisibilitat d'adjudicar el
concepte de despesa concret. Fer aquest concepte ampliable és
una pròpia contradicció en els seus propis termes, en la pròpia
utilitat del concepte, perquè només té una raó de ser quan es
produeix un increment derivat d'assumpció de noves
competències en el nostre cas o, eventualment de la creació
d'un servei nou de manera sobtada i sense possibilitat de
pressupostació detallada. Per tant, no hi ha cap justificació que
aquests crèdits dels quals, tot s'ha de dir, el Govern de la
Comunitat Autònoma, en comença a fer un cert ús abusiu,
perquè realment es pot dir que pràcticament totes les dotacions
que vénen de noves transferències passen totes per una
pressupostació per serveis nous de dos anys que és el temps
límit màxim que autoritza la llei, que no té cap raó de ser, una
vegada les competències s'han començat a exercir de manera
habitual i normal. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, muchas gracias. Para anunciar que
votaremos en contra porque también esto significaría, a
veces, de aceptar la imposibilidad de que en algunos casos
en que la definición de la cuantía no estuviese delimitada al
principio y por primera vez, la imposibilidad, repito, de
generar créditos, de ampliar los créditos de los servicios
nuevos, a veces esto es posible, que ciertos servicios su
cuantía se delimite de manera muy exacta, en otros no lo es
tanto, porque puede haber cuestiones adicionales en estos
servicios que necesiten la generación del crédito, en
consecuencia con el carácter limitativo que todos tienen,
como se dice en los presupuestos, éstos deberían
exceptuarse a nuestro entender. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Acabat el debat de l'esmena 6434 del
Grup Parlamentari Socialista, la passarem a votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda rebutjada l'esmena 6434. Passarem ara
a la votació de l'article 4, al qual s'hi ha incorporat l'esmena
6219 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM que es va
aprovar en ponència.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 4; abstencions, 3.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 4. 

I passam a l'article 5 que no té esmenes presentades.
Passarem directament a la votació de l'article 5.
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Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Queda aprovat per unanimitat.

A l'article 6 es mantenen les esmenes següents: 6690,
d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Té la paraula la diputada
Sra. Thomàs per a la seva defensa.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Mantenem aquesta esmena, ja que
significa suprimir la segona part de l'apartat b) per allò de
retirar l'excepció que dóna aquest redactat, ja que parla de
"excepte en els supòsits de crèdits per a dotar ...", etc., tot això
pensam que s'ha de retirar i quedaria exclusivament fins a
"operacions corrents".

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

No havent-hi més intervencions, passarem a la votació de
l'esmena 6690 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; en contra, 9; abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6690.

Passam al debat de l'esmena 6220 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Té la paraula el Sr. Alorda per a la seva
defensa.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. És una esmena semblant a una altra
que ha defensat el Grup Socialista en seu d'incorporació de
crèdits, nosaltres pensam que és aquí, a transferència de crèdits
on s'ha d'establir d'una manera general la prohibició per higiene
pressupostària que aquelles partides que han sofert una baixa
per transferència per sufragar o per dotar, per suplementar una
altra partida, després no tornin a ser augmentades, creim que
aquesta perversió de pujades i baixades de partides per
moments conjunturals rompen allò que hauria de ser un
pressupost i la visió genèrica, que si a un moment determinat a
una partida hi ha previsió excessiva ha de ser per a tot l'any, no
només per a un parell de mesos que pugui suposar una operació
gairebé de Tresoreria interpartides. Creim que és una pràctica
prohibida a la Llei d'hisendes locals, com també s'ha dit per a
altres lleis en altres supòsits i creim que seria l'adequat que la
llei de pressuposts no permetés aquestes transferències entre
partides que ja han estat modificades. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Jaén, té vostè la paraula en torn
de rèplica.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bien, seguimos con la
tónica, también, como es habitual de enmiendas que se
suelen repetir año tras año y que su aceptación implicaría la
rigidez de aceptarlas, la rigidez en la gestión presupuestaria,
y también supondría que la naturaleza humana es infalible,
y claro, sabemos que eso no es así, y mucho menos un
gobierno porque el gobierno hace las previsiones
presupuestarias, y como tampoco son infalibles, pues
conviene que haya una cierta flexibilidad para que las
partidas puedan ser incrementadas, y que si han sufrido una
variación, una modificación de crédito, un correspondiente,
si se han minorado después puedan ser ampliadas, porque a
veces sucede que esas previsiones no se ajustan a lo que la
realidad impone. En consecuencia, de aceptarla habría
muchas dificultades en todo esto. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Passarem a la votació de l'esmena 6220 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 9; abstencions, 2.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda rebutjada l'esmena 6220.

Passam a la votació de l'article 6.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 1; abstencions, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 6. 

A l'article 7 no s'hi han presentat esmenes. Passarem
directament a la seva votació.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 15; en contra, cap; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 7.

A l'article 8 s'hi manté l'esmena 6221 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Per defensar-la, té la paraula el diputat Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Tan sols que l'article 3, apartat 6
d'aquesta mateixa llei estableix un supòsit de rectificació de
crèdits, creim que precisament per donar-li cobertura de quin és
l'expedient que s'hagi de tramitar, és bo que s'afegeixi un
apartat 2 a aquest article 8 que digui que aquest serà el tràmit
per donar cobertura, com dic, a l'article 3 apartat 6è. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda.

No havent-hi més debat, passarem a la votació de l'esmena
6221.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6221.

Passarem a la votació de l'article 8.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, cap; abstencions, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 8.

Passam al títol III, normes de gestió dels pressupost de
despeses. A l'article 9 s'hi manté l'esmena 6691 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Per
defensar-la, té la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, Sr. President. Per mantenir l'esmena en els seus
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. 

Passarem a la votació de l'esmena 6691.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6691.



772 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 36 / fascicle 2 / 9 de desembre del 1996

Passarem a la votació de l'article 9, que ha estat modificat
amb la incorporació de l'esmena 6671 del Grup Parlamentari
Popular.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 1; abstencions, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 9.

A l'article 10 s'hi mantenen les esmenes 6409, 6410, 6411
i 6412 del Grup Parlamentari Socialista. Per defensar-les, té la
paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Les esmenes tendeixen a donar una
mica de racionalitat a les autoritzacions de compromís
d'exercicis futurs en les despeses plurianuals al Govern. Jo
voldria fer una simple reflexió. En el text de la llei,
absolutament innecessari, també desmesurat en relació amb les
necessitat que pugui tenir el Govern de comprometre exercicis
futurs per mor d'endagar obres que tenguin caràcter i projecció
plurianual, miri, de cada 1.000 pessetes o 1.000 milions, posin
vostès la quantitat que vulguin, de cada 1.000 pessetes que
s'autoritzen a capítol 6 en aquest pressupost, s'autoritza al
Govern per comprometre despesa de l'anualitat vigent i
anualitat futura per un valor de 3.300; per cada 1.000 pessetes
que s'autoritzen en aquest parlament, el Govern pot
comprometre pressuposts futurs per un valor de 3.300, el 70%
de l'exercici immediat, el 60% a l'altre i el 50% cada un dels
dos següents. I, a més, no solament en relació amb aquestes
quanties, sinó en relació amb tota la secció, és a dir, a cada
conselleria se li permet fer això amb els seus pressuposts
d'inversió. Se'ns argüirà, efectivament, és tan desmesurat que
això no ha succeït ni succeirà mai; aleshores, quin sentit té
aquesta limitació? Quin sentit té que una llei de pressuposts,
com una llei de finances, com una llei general pressupostària
exigeixi les limitacions de la capacitat d'un govern de
comprometre exercicis futurs, evidentment no hipotecar la
capacitat dels governs futurs, en relació amb les inversions
programades? Aquest Govern no solament té la capacitat
d'hipotecar els governs futurs, sinó d'hipotecar-los molt
seriosament. Ens pareix una mesura que no té cap sentit de cara
a la voluntat que està a la Llei de finances, que està a la Llei
general pressupostària, que està a la pròpia voluntat
constitucional, si m'apuren, respecte de l'abast i de les
obligacions que té una llei pressupostària, una llei de
pressuposts generals, i més que significar una limitació, que és
el que hauria de significar la regulació de la capacitat de
comprometre exercicis futurs, aquest text d'aquesta llei
significa un autèntic xec en blanc perquè el Govern faci
exactament el que vulgui amb els pressuposts de l'any 88, de
l'any 89, de l'any 90 i, fins i tot, perdó, de l'any 98, de l'any 99,
de l'any 2.000 i, fins i tot, de l'any 2.001; la qual cosa,
evidentment, és absolutament exagerada. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Jaén, en torn de rèplica, té la
paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Habitualmente los
gastos plurianuales, aunque los referidos al capítulo 2, como
es el caso de los alquileres aquí, debemos excluirlos porque
son poca cosa, no tienen relevancia ninguna; estos gastos
plurianuales deben afectarse cuando estamos hablando de
capítulo de inversiones y, sobre todo, de inversiones en
obras públicas fundamentalmente, o en colaboraciones con
entidades, vía convenio, y, claro, nos parece que, por una
parte, hacer esta referencia, yo la comprendo como antes
decía que se haga desde la postura de la oposición, entonces
significaría, pues eso, mucha rigidez.

En cuanto a la hipoteca que se dice, pues yo creo que
hay muchas palabras para delimitar ese término, de hipoteca
de futuros gobiernos, que sobre esto podríamos hacer un
debate y me parece que tampoco es el momento para
hacerlo. Yo creo que esto está justificado por un máximo de
cinco ejercicios, que es lo que dice, no quiere decir que
siempre sean cinco ejercicio, como aquí se ha dicho, porque
dependerá de la naturaleza de la obra, evidentemente, si la
obra, la inversión es inferior y se puede hacer en menos
tiempo pues estará afectada por los ejercicios que se
requiera. Y, en fin, creo que estamos discutiendo lo mismo,
porque también es una enmienda habitual, que ustedes
suelen rebajar, habitualmente también, a menos ejercicios,
y creo que dependerá un poco de la naturaleza de la obra, de
la inversión. Nos parece que cinco ejercicios, como
máximo, es un tope habitual, contemplado en muchos
presupuestos, creo que la Ley de haciendas locales, la Ley
39/88, por similitud prevé ese número de ejercicios. Y en
cuanto a los porcentajes pues también hay discusiones, hay
otras enmiendas que van a rebajar los porcentajes de
ejercicios futuros. Me parece que la relación, que es habitual
en el Gobierno, en este proyecto, creo que es la misma, no
he tenido ocasión de cotejarlo con la Ley de presupuestos,
el texto articulado del año pasado, pero me parece que es
idéntico en cuanto al número de ejercicios y en cuanto a
porcentajes. Y nos parece que podemos rechazar la
enmienda por estas razones que antes decía.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Acabat el debat d'aquestes esmenes,
procedirem a la votació. Esmenes 6409, 6410, 6411 i 6412 del
Grup Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, cap. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes que acabam de votar.

Passarem a la votació de l'article 10.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article 10?

Senyores i senyors diputats que votin en contra de l'article
10?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat. A l'article 11 no s'hi han presentat
esmenes. Passarem directament a la votació de l'article 11.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

11 vots a favor; cap en contra; 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'articel 11. I passam a l'article que s'hi
mantenen les esmenes següents: NºRGE 6683 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears. Per a la
seva defensa té la paraula la diputada Sra. Catalina Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, és una esmena molt senzilla. Es tracta de substituir a
l'article 12, apartat 1, l'any 96, quan parla que les
retribucions dels membres del Govern serien les del 96;
nosaltres proposam que siguin les del 95, donat que feim un
any d'austeritat i congelació salarial i, per tant, pensam que
les retribucions dels membres del Govern, les del 95 són
suficients i, per tant, seria la supressió de tota la resta de
l'article.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Jaén, té vostè la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Si me permite, Sr. Presidente, haré una intervención que
irá referida a todas las enmiendas del artículo 12, que
después las defenderán, porque todas más o menos van en
el mismo sentido. Bien, el proyecto de ley de presupuestos
generales del Estado, en su tramitación primera, ha salido ya
del Congreso de los Diputados, actualmente está en debate
en la comisión correspondiente del Senado y todos sabemos
que tanto ahí como en la ley de acompañamiento se
contempla, con carácter básico, porque es de obligado
cumplimiento, que las retribuciones del personal al servicio
de la Administración y también digamos de los altos cargos,
pues no tienen incremento respecto al año 97, al año 96.

Se quiere decir, desde Izquierda Unida, que ya no es que
tengan incremento, es que tendrían un decremento, porque
se propone que la retribución retrotraerla al año anterior. A
nosotros nos parece que con respecto a todas estas
enmiendas que afectan a retribuciones del capítulo 1 de los
presupuestos, estamos, por razones obvias, a favor de que
los presupuestos de nuestra comunidad continúen con la
línea que mantienen los presupuestos del Estado, porque
además, de otra forma sería considerado nulo el texto
articulado en lo que  hacía referencia al incremento de este
capítulo y, desde luego, vamos a rechazarlas todas. Y si ya
nos parece que tiene que haber un sacrificio por parte de
todo el personal y los altos cargos de la Administración, lo
que no nos parece adecuado es que ese sacrificio, en el caso
de los altos cargos, porque sería una injusticia, pues que
todavía se produjese un decremento y tuviesen las
retribuciones referidas al ejercicio anterior.
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Eso es todo y muchas gracias, así ahorro intervenciones en
el resto de las enmiendas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Passarem a la votació de l'esmena 6683
del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

2 vots a favor; 9 en contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, queda rebutjada l'esmena 6683. I passam al debat
de les esmenes 6681 i 6685 del Grup Parlamentari Esquerra
Unida de les Illes Balears; té la paraula la diputada Sra. Thomàs
per a la seva defensa.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, aquestes esmenes van en el sentit d'afegir personal
laboral a l'apartat 2, donat que, a la vegada que es parla del
funcionari, s'hi afegeixi el personal laboral.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Passaríem a la votació de les esmenes
6681 i 6685 del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

1 vot a favor; 9 en contra i 7 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes que acabam de votar.
Esmena número 6210 del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM. Té la paraula per a la seva defensa el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, gràcies, Sr. President. És per garantir el nivell dels
funcionaris, sinó el nivell de vida, com a mínim el sou,
s'adaptin a l'augment de l'IPC, com havia estat conveniat o
hi havia hagut un conveni de l'Estat amb els sindicats més
representatius que es garantiria aquest augment de l'IPC.
Nosaltres pensam que s'han d'arbitrar la fórmula o manera,
ja sigui a través d'un catàleg de llocs de feina nou, ja sigui
a través de revisar les retribucions complementàries o
arbitrant-se la formula que s'escaigui, per mirar de garantir
que el sou dels funcionaris no quedin perjudicats per
aquesta llei de pressuposts. Endemés, l'argumentació que
s'ha utilitzat perquè hi hagi de moment aquesta congelació
ja prevista és que els pressuposts de l'Estat la preveuen,
nosaltres pensam que, com a mínim, els pressuposts de la
Comunitat Autònoma haurien de pressupostar l'increment,
llavors ja veuríem què és fa si a la llei de l'Estat,
hipotèticament, es congelàs; hi ha unes reivindicacions en
marxa, hi ha vagues convocades, nosaltres creim que el que
ha de fer la comunitat és pressupostar l'IPC i llavors ja ens
discutirem. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Passaríem a la votació de l'esmena
6210 del Grup Parlamentari Nacionalista, ah, perdó. Sí?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

No, Sr. President, és que hi ha agrupació d'esmenes, hi
ha una esmena del Grup Parlamentari Esquerra Unida i dues
del Grup Parlamentari Socialista en el mateix sentit que a la
ponència varen quedar agrupades, per unificar el debat.

EL SR. PRESIDENT:

Si em diuen quines esmenes són, els números de les
esmenes, les podem agrupar. Si jo ho entenc, serien la 6686
d'Esquerra Unida i la 6414 i 6413 del Grup Parlamentari
Socialista?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula, Sra. Thomàs, per defensar la 6686.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, aniria en el mateix sentit, totes les esmenes, de suprimir
la congelació salarial i l'augment respecte de l'IPC a tots els
funcionaris i treballadors públics. No importa repetir els
mateixos arguments que ha donat el Sr. Alorda i aniria en el
mateix sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Quetglas, té vostè la paraula per
a les esmenes 6414 i 6413.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President, a pesar d'intervenir en un debat quan
ja s'ha produït el torn de rèplica, quan un encara no ha tengut
ocasió de defensar la seva esmena, és un poc estrany, però en
fi, així i tot la defensarem. Nosaltres pensam que el Govern de
la Comunitat Autònoma, efectivament, no ha de produir aquesta
congelació salarial i això per diverses raons, tant de tipus
formal com qüestions de fons; formalment perquè la Llei de
pressuposts generals de l'Estat encara no està aprovada i, per
tant, poden passar encara moltes coses, no? Però en qualsevol
cas creim que ha de quedar clara la voluntat del Govern de la
Comunitat Autònoma de complir els pacte de l'Estat amb els
funcionaris, signat l'any 1994, que feia referència al
manteniment del poder adquisitiu dels funcionaris d'acord amb
l'IPC previst al propi pressupost, almanco fins a l'any 1997, que
és aquest que ens ocupa.

En conseqüència, pensam que és estrictament necessari que
des de la Comunitat Autònoma es doni suport a la paraula
donada, que els representants dels treballadors públics, dels
funcionaris, dels laborals, sàpiguen que les administracions
estan disposades, independentment de les alteracions de govern
que hi pugui haver, a complir els seus compromisos i mantenir
una cosa tan important com és la firma posada a uns acords.
Però és que a més podem entrar dins el terreny dels números
concrets: què costa l'increment del 2'6%, que és l'IPC previst al
pressupost de l'Estat, al pressupost de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears? 400 milions de pessetes. 400 milions de
pessetes que amb xifres comparatives amb el volum
pressupostari, amb el creixement d'aquest pressupost, és una
quantitat nímia, és el 2'4% de l'increment del pressupost, un
2'4% del que el pressupost puja; és el 10% del que el Govern
ens demana com a deute.

Però és més, miri, dins el capítol 2 del pressupost hi ha una
partida que sumada, suma 788 milions de pessetes,
pràcticament el doble del que és necessari per incrementar
aquest 2'6% als funcionaris; sap quin és el nom d'aquesta
partida a capítol 2? Per treballs i estudis contractats fora de
l'Administració. Honradament, vostès no creuen que si als
funcionaris se'ls reconeix la capacitat del manteniment del
nivell adquisitiu, si als funcionaris se'ls té motivats, se'ls té amb
ganes de feina, més de la meitat d'aquest pressupost no podria
estalviar-se perquè més de la meitat de les feines que
s'encarreguen fora, que s'encarreguen a empreses fora de
l'Administració les podrien fer molt millor els propis
funcionaris?

Jo no som molt partidari de traslladar aquí experiències
personals, però jo, personalment, tenc una experiència
personal consistent en el fet que, com a funcionari de la
Comunitat Autònoma, a mi m'han vengut a visitar senyors
acompanyats amb cartes, recomanacions, membres d'un
consulting que venien a fer un estudi per a la Comunitat
Autònoma; m'han tengut entretengut dues, tres, quatre o
cinc hores de la meva feina explicant-los coses i oferint-los
la documentació que, com a responsable funcionarial, jo
tenia; després, aquella mateixa informació i d'aquella
mateixa documentació, ha estat enquadernada, això sí, de
manera molt luxosa i molt ben presentada i cobrada,
naturalment, a la Comunitat Autònoma. Això és així en el
90% dels casos en els estudis que s'encarreguen fora de
l'administració; es podria, perfectament només amb la
meitat d'aquesta partida, que no és la totalitat de la partida
d'estudis, perquè la majoria dels estudis, com vostès saben
perfectament, estan dins la partida 64, només amb això es
podria finançar el manteniment del poder adquisitiu dels
funcionaris. No hi ha cap raó econòmica per mantenir la
caparrudesa de no dotar de 400 milions de pessetes
addicionals per a l'equiparació dels funcionaris, només hi ha
una raó política, només hi ha una raó de submissió als
dictats, a la política que ha encetat el Govern de l'Estat en
relació a mantenir un pols amb els funcionaris, un pols amb
els sindicats, un pols amb els funcionaris que signifiqui la
degradació de la idea de funció pública per tal que, com una
profecia autocomplida, es pugui demostrar la ineficàcia dels
serveis públics i la bondat de les privatitzacions. Aquesta és
la raó, no n'hi ha cap més, perquè econòmica no n'hi ha cap
ni una. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sí, Sr. Jaén?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

No pensaba intervenir, Sr. Presidente, ya había dicho en
la primera intervención que hacía una referencia de carácter
general a todas las enmiendas, porque en todas ellas
subyace la política de los grupos de la oposición respecto a
esta congelación salarial que el Gobierno de la nación, no
por motivos políticos, ni mucho menos, sino por unos
motivos evidentes de convergencia con los criterios de
Maastricht, de entrada en la Unión Europea con todos los
derechos y todas las obligaciones. Por tanto, no es ningún
pulso a los sindicatos, no es ningún pulso a los funcionarios,
no es ningún pulso a nadie, sino sencillamente, como antes
comentaba, una exigencia impuesta por las condiciones que
en estos momentos tenemos que cumplir y, claro, cuando la
crítica viene de los grupos de la oposición y, en concreto,
del Grupo Parlamentario Socialista, en dos ocasiones han
congelado los sueldos de los funcionarios que han perdido
poder adquisitivo, ciertamente, esto es verdad, pues yo creo
que la crítica de otros grupos puede admitirse, pero de
quienes han ejecutado durante dos años la congelación
salarial, pues yo creo que no es una medida para que se
critique cuando solamente el Partido Popular, el Gobierno
de la nación en sus presupuestos, hace esas previsiones. 
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Es necesario que así sea y, desde luego, yo creo que queda
fuera de toda duda que la Ley de Presupuestos del Estado, en lo
que hace referencia a este apartado, es una norma de
cumplimiento básico y cualquier desviación con respecto a
esto, entraríamos en un conflicto de competencias, en una
denuncia ante el Tribunal Constitucional de esta ley, que
además ya dice, la Ley de Presupuestos del Estado, que si no se
hace así pues serán completamente nulos los acuerdos que se
tomen, tanto para el personal laboral como para los
funcionarios. En consecuencia hemos de votar en contra; el
debate está ahí, yo creo que es muy fácil y muy bonito
encabezar manifestaciones por quienes antes han practicado
esta medida y negarnos el pan y la sal a quienes defendemos,
objetivamente, que esto tiene que ser así por los criterios que
antes decía que tenemos que cumplir, el primero el déficit
público que, bueno, vamos a esperar que el déficit público vaya
disminuyendo poco a poco, con distintas medidas, y una de
ellas necesaria, que hay que adoptar, es ésta. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Sí, Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Com el President pot observar
perfectament, estic intentant evitar els torns de contrarèplica,
però sembla que en aquest cas no ho puc evitar. Sr. Jaén, vostè
ha al•ludit a anterior congelacions, però vostè sap perfectament
que les congelacions salarials, que és, en qualsevol cas, un
instrument de caràcter conjuntural, s'han de posar en relació en
el context en què es produeixen. Compari vostè el context en
relació a les dades d'inflació, per exemple, una de les variables
que es volen controlar, de quan es va prendre la decisió de
congelar els funcionaris a ara; compari vostè l'esforç
pressupostari global que hi havia en els pressuposts generals de
l'Estat i el que hi ha en aquest pressupost del Govern de la
Comunitat Autònoma, que és el que estam discutint. Aquest
pressupost és un pressupost que no hi ha absolutament cap...

EL SR. PRESIDENT:

Pot continuar, Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President; aquest és un pressupost que, en
qualsevol cas, es pot qualificar com un pressupost expansiu,
però sense més, expansiu, molt més enllà de l'increment
competencial que té implícit, sobre 25.000 milions -parl en
números rodons, de memòria- 9.000 milions estan justificats,
els altres 16 no, els altres 16 són simple creixement i, a més,
finançat amb deute; amb aquest pressupost no es pot justificar,
davant els funcionaris, que hem d'estalviar 400 milions de
pessetes quan en altres partides senzillament es dilapiden,
creixen sense cap justificació, i es dilapiden perquè es gasten de
manera i en coses que perfectament es podrien estalviar, perquè
són feines que es podrien fer des de la mateixa administració,
i li he posat un bon exemple per acreditar aquest argument.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Jaén, torn de contrarèplica.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. De nuevo no quería
intervenir, porque creo que este debate será mucho más
vistoso en el Pleno, donde todos tendremos que exponer las
razones y los argumentos a favor o en contra de estas
enmiendas. Hay un principio elemental que es el principio
de sujeción a la legalidad; dice la Constitución que todos los
poderes públicos están sometidos a la legalidad, al
ordenamiento jurídico que haya. Evidentemente, esa
sujeción a la legalidad, en muchos ámbitos, uno de ellos es
éste; nosotros, lo queramos o no lo queramos, por las
razones que cada uno pueda exponer, nos hemos de sujetar
a lo que la Ley de Presupuestos del Estado, que ahí sí que
podemos estar de acuerdo o no, diga en su momento, y que
la redacción de este artículo podría ser de otra manera: las
variaciones de los salarios del personal de la Comunidad
Autónoma experimentaran lo que hagan los presupuestos
del Estado, una redacción similar puede haberse hecho así;
no se ha hecho, ya de entrada se coloca, pero en fin, todos
sabemos cual es la posición del Gobierno; el Gobierno no
va a variar la postura, lo han dicho muchas veces, por
muchas medidas que se hagan en un sentido o en otro y, en
consecuencia, a nosotros nos parece que hacer esta crítica,
ustedes que la han hecho poniendo incluso el nivel de
inflación, pues nos parece muy bien, pero la exigencia (...)
economía para la inflación, para la reducción del déficit
público es adoptar estas medidas, y así se hará. 

En consecuencia, todo lo demás me parece que son,
bueno, pues eso, posturas que defendemos unos u otros, que
ustedes defienden a favor de (...), nosotros también estamos
a favor de los funcionarios, evidentemente, del personal de
esta administración, y luego anécdotas que uno tiene como
funcionario, pues bueno, yo creo que pueden ser casos muy
concretos que tampoco vienen al caso; es normal que la
asistencia técnica que se haga, evidentemente externa, por
empresas, por consulting, sobre todo en la rama de obras
públicas, donde seguramente gabinetes tienen que hacer
estudios muy complejos de los cuales la administración no
dispone de medios personales o materiales para llevarlos a
término, se contraten fuera de la administración y, bueno,
algunos serán más afortunados que otros, pero me parece
que su opinión es una opinión más y puede haber opiniones
en el sentido contrario que tengan..., que justifiquen que
estos estudios son adecuados y que el dinero que se ha
invertido en ellos es suficiente y está justificado ese gasto.
Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Acabat el debat passarem a la votació de
les esmenes 6210, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
6686, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears i 6414 i 6413 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. 

I passam al debat de l'esmena 6208, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Jo demanaria la seva vènia perquè ja
en ponència diguérem que modificaríem, i com que no vàrem
saber o no ens assabentàrem de l'informe final de ponència, era
per modificar lleugerament aquesta esmena, si li sembla. En
comptes de supressió, ha de ser una esmena d'addició en aquest
punt 12.2.b in fine. El motiu és el mateix, hauria de dir: "...les
quals seran modificades per garantir l'establert al punt anterior".
Per tant, l'addició hauria de ser: "les quals seran modificades
per garantir l'establert al punt anterior". 

La defensa és, senzillament, garantir aquest augment de
l'IPC dels funcionaris. Del que es tractaria és de fer un càlcul de
les retribucions complementàries de tal manera que, amb una
modificació de la relació lloc de treball, es pogués establir, es
pogués garantir allò que nosaltres proposàvem com a redactat
a, del 2.a, que era l'augment de l'IPC. En tot cas crec que així,
amb les defenses anteriors, ja no importa reproduir els
arguments. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, vostè ha fet referència a l'esmena 6208.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sr. President. En comptes de supressió hauria de ser
una addició in fine. És desafortunat, el redactat; ho vàrem
advertir en ponència, però ara no ho duc redactat; ho puc
passar per escrit a la Mesa.

EL SR. PRESIDENT:

(...) supressió vol que sigui de...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

D'addició, a l'apartat 2.b, in fine, afegir: "les quals seran
modificades per garantir l'establert al punt anterior".

EL SR. PRESIDENT:

"Per garantir l'establert..."

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

"...l'establert al punt anterior".

EL SR. PRESIDENT:

Entenc que això seria una transacció, que s'hauria de fer,
no?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, si me permite, en todo caso sería una
enmienda in voce presentada, que se ha de presentar por
escrito y firmada, y no la misma; yo creo que esta tendría
que retirarse y presentar una enmienda in voce. Nosotros no
ponemos ningún inconveniente que se presente a la Mesa,
que se firme y siga el trámite que toque.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, gràcies, així ho farem. Aquesta, en tot cas, queda
retirada, perquè el que es pretenia amb aquesta esmena no
s'aconseguia amb el seu redactat i, per tant, per mantenir
l'esmena el que farem serà retirar aquesta 6208 i presentar-
ne una altra in voce en el sentit que ja he expressat a la
Comissió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Alorda.
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Passam al debat de l'esmena 6684 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Sra. Thomàs, té vostè la
paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. La idea d'aquesta esmena seria la
supressió de l'apartat 2.b, sobretot en allò que fa referència, a
partir del punt i seguit, la resta d'atribucions complementàries,
etc., que jo pens que van totes en el mateix sentit que s'ha
esmentat en el debat i, per tant, no repetiria arguments.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs.

Votam l'esmena 6684 del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; en contra, 13; abstencions, 3. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6684.

Passam al debat de les esmenes 6209 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM i 6682 del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears. Per defensar la seva esmena, té la
paraula el Sr. Alorda, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En aquesta esmena, efectivament, es
pretén eliminar tot el paràgraf que permet que la persona que
està ostentant un càrrec o un lloc de treball dins l'administració,
quan canviï de lloc de treball segueixi cobrant allò que
guanyava, si guanyava més que en el nou lloc de feina.
Nosaltres consideram que això no és lògic dins una estructura
jeràrquica, dins una relació de llocs de treball. Si algú està
interessat per la mobilitat, serà perquè li interessa pujar, sinó,
raonablement, no es mouria del lloc i, per tant, no acabam
d'entendre com és possible que, tenint un rang superior, pugui
arribar a cobrar menys. En tot cas, allò que distorsiona aquesta
possibilitat, segurament, és la introducció dels alts càrrecs. Els
alts càrrecs..., el que estarà succeint és que un alt càrrec, una
vegada deixi de ser alt càrrec i s'incorpori altra vegada a
l'administració, pot seguir cobrant el que cobrava quan era alt
càrrec, la qual cosa és una espècie de consolidació d'unes
retribucions com a personal eventual. A nosaltres,
personalment, ens sobten extraordinàriament. En tot cas, és una
distorsió del sistema retributiu que pensam que ha de
desaparèixer d'aquesta llei de pressupostos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sra. Thomàs, té vostè la paraula per
la defensa de l'esmena.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. També l'esmena d'Esquerra Unida
va en el mateix sentit, supressió de tot l'apartat 6, perquè
pensam que és una opció que té el personal funcionari o
laboral de l'administració general de la Comunitat
Autònoma, només es pot entendre en el sentit que s'ha
esmentat fa un moment, amb el sentit de poder triar les
retribucions més convenients, no s'acaba d'entendre ja que
seria només primar aquelles retribucions més altes, malgrat
hagin canviat de lloc de feina. Per tant, pensam que la
millor forma és la supressió de tot l'apartat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs.

Votam les esmenes 6209 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM i 6682 del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 3; en contra, 9; abstencions, 5. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam al debat de l'esmena 6415 del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. L'esmena té el mateix sentit que
les esmenes anteriors, però amb una limitació. En aquest
món limítrofs, difícil, dels nivells de govern mitjans i els
nivells alts de l'administració, hi pot haver paradoxes, com
es donen molt sovint, que un funcionari pugui tenir unes
retribucions superiors a les d'un càrrec polític. Aleshores,
totes les administracions mantenen que, en aquest supòsit,
el funcionari pugui mantenir les seves retribucions
funcionarials i tenen aquesta opció. Això passa,
pràcticament, a la totalitat d'administracions, per això
nosaltres no hem presentant una esmena a la totalitat de
l'article.
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El que sí entenem que no té cap sentit és que, dins aquest
mateix tractament, s'hi trobin els alts càrrecs. Els alts càrrecs
que, llegit l'article, s'incorporen a aquesta modalitat, llavors, es
poden produir algunes paradoxes realment xocants. Si la
retribució d'un alt càrrec és més alta que la que té com a alt
càrrec després, manté l'anterior, és una cosa que xoca amb
qualsevol sentit comú i significa una espècie de petrificació de
les retribucions que es reben com a alt càrrec per a la resta de
la seva carrera funcionarial. No té molt de sentit. Nosaltres
podem entendre, perquè així està establert a la legislació de
funcionaris de l'Estat, que això abasti als funcionaris, però no
podem estar d'acord amb que això arribi, fins i tot, a les
retribucions dels alts càrrecs, demanam la supressió dels alts
càrrecs dins aquest article, així com ha senyalat el Sr. Alorda,
que era la part més substantiva de la seva esmena a la totalitat.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Si no hi ha més debat, passarem a la
votació.

Votació de l'esmena 6415 del Grup Parlamentari Socialista.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6415.

El Sr. Lletrat em comunica que ha estat lliurada una esmena
escrita que fa referència a l'esmena que havia anunciat el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Aquesta presidència proposa
que es voti l'esmena que té el següent contingut: "Esmena de
substitució de la número 6208, apartat 2, b), (...), edició, les
quals seran modificades per garantir l'establert al punt anterior".
Jo entenc que el debat ja s'havia produït, passarem directament,
si no hi ha cap inconvenient, a la votació d'aquesta esmena que
ha estat incorporada substituint la 6208.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'esmena
que hem llegit?

Vots en contra?

Abstencions?

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Passam a la votació de l'article 12.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article
12?

Vots en contra?

Abstencions?

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

A l'article 13, s'hi manté l'esmena número 6211 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té vostè la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena de supressió és
gairebé per incomprensió, tampoc no vàrem entendre aquest
article 13 a la ponència. Si ens donen una explicació de com
és que el conseller de Funció Pública té aquestes atribucions
de modificar dotacions pressupostàries de caràcter..., de les
places vacants, segurament, la podríem retirar. Per això,
demanam aquesta explicació, per no haver de dur un debat
com aquest a plenari, perquè, senzillament, no entenem
aquestes atribucions que l'article 13 dóna al conseller de
Funció Pública. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Aquesta presidència, i supos que
també els altres membres de la mesa, són incapaços de
donar-li la informació que vostè demana i ..., la passam a
votació?
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Votam l'esmena 6211.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 2; en contra, 9; abstencions, 6. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6211.

Passam a la votació de l'article 13.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article 13?

Vots en contra?

Abstencions?

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; cap en contra; abstencions, 8. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 13.

A l'article 14 no s'hi han presentat esmenes.

Procedim directament a la votació de l'article 14.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'article 14?

Vots en contra?

Abstencions?

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; cap en contra; abstencions, 8. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 14.

A l'article 15 s'hi mantenen les següents esmenes: núm.
6687 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Té la paraula
la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és la supressió
de la quantitat, a la meitat de l'apartat 2, quan parla de "més
una quantitat complementària 5.000 pessetes", ja que
pensam que els alts càrrecs de la Comunitat Autònoma, en
aquests moments, ja tenen un sous assignats suficientment
alts. Deixaríem la primera part de l'aparatat 2 que diu
"hauran de ser compensats de les despeses que hauran de
realitzar", per tant, compensació de les despeses
extraordinàries, exclusivament, i no amb una addició, amb
un complement de 5.000 pessetes més, de menor
justificació. Pensam que els sous dels alts càrrecs ja són
suficientment alts com per no tenir aquesta indemnització
afegida.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs.

L'esmena 6416 del Grup Parlamentari Socialista va ser
incorporada també en aquest debat. Té la paraula el Sr.
Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sí, en el mateix sentit, és una
esmena tradicional també. Són els mil durets de propina que
els donen als alts càrrecs per viatjar, que converteixen els
viatges de feina en uns incentius, no tenen cap justificació,
no tant pel seu sou, com deia la Sra. Thomàs, sinó
simplement perquè quan viatgen els paguen absolutament
totes les despeses i, per tant, no té cap sentit el premi dels
mil durets que són, efectivament, discriminatoris cap a la
resta del personal que es veu obligat, moltes vegades, a
viatjar en nom o dins de la Comunitat Autònoma, -pensem
amb els funcionaris-, i no tenen aquest premi. A més,
aquests tampoc no tenen pagades totes les seves despeses
fent aquest viatge amb dietes. per tant, ens pareix una
discriminació falta d'exemplaritat. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Jaén, té vostè la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. No pensaba intervenir porque
esta es una enmienda que viene del año 83, y la cuantía es
la misma, no ha tenido incremento en ningún presupuesto.
En fin, tengo la esperanza que sea el último año que
hagamos una referencia a esto, porque me parece que (...)
presupuestos de la Comunidad Autónoma de la cuantía que
son, hacer enmiendas por este importe, me parece que el
monto total no merece mayor discusión. Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Votam les esmenes 6687 i 6416.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam al debat de l'esmena 6212 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres, en el mateix sentit, ja ha
estat argumentat allò de les 5.000 pessetes per despeses menors
sense justificació. Després, el segon paràgraf d'aquest apartat 2,
del qual no han fet esment els esmenants que demanaven la
supressió a la totalitat de l'apartat 2, nosaltres hem presentat
una esmena perquè la indemnització màxima anual per aquests
consellers de les illes menors fos de 1.200.000 pessetes, perquè,
com a mínim, quedàs constància d'aquesta quantitat màxima.
En tot cas, atès que en el primer incís queda clar que els alts
càrrecs de la Comunitat Autònoma hauran de ser compensats de
les despeses que hauran de realitzar, entenem que, per ventura,
-per això hem votat a favor de l'esmena de supressió-, que ens
podem adherir a l'esmena de supressió total. Però com sigui,
defensam que, com a mínim, mentre es mantengui aquest
paràgraf, hi hagi aquest límit, que desapareguin les 5.000
pessetes i que hi hagi el límit de 1.200.000 pessetes en el segon
paràgraf. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Jaén, té vostè la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Esta regulación es
nueva, del año pasado, de este año, de los presupuestos de
este año, a raíz de un debate que tuvimos en el pleno sobre
(...) en concreto. A nosotros nos parece que el Gobierno...,
ya dice el texto articulado que el Gobierno podrá regular la
cuantía anual de ese importe. Creo que esa cuantía total está
regulada por el Gobierno, en todo caso ha de ser facultad
discrecional del Gobierno, dentro de una mesura, como es
normal en todas las cosas, que esto tenga una..., que no esté
abierto (...) unas medidas concretas de cuando los consellers
permanecen fuera de su domicilio habitual. No creo que sea
competencia propia para discutir dentro de la comisión, este
aspecto, que el Gobierno es quién mejor conoce esos
detalles, sea quién la fije, en todo caso. También creo que es
una enmienda que no es substantiva, que afecta a dos
consellers en concreto y que la cuantía es muy poca cosa
para poder discutirla en el presupuesto de tantos miles de
millones de pesetas. Discutir si ha de ser 1.200.000, o ha de
ser 1.800.000 o 2.000.000 pesetas, yo creo que la discusión
escapa un poco a la importancia que han de tener unas
enmiendas a los presupuestos de la Comunidad. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Passam a la votació de l'esmena 6212 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

L'esmena 6213 del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Està defensada, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de l'esmena 6213.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, 2. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6213.

Votam l'article 15.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 15.

A l'article 16 s'hi manté l'esmena 6214 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té la paraula per la
seva defensa.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Pensava..., no, no havia estat admesa.
Es tracta d'evitar..., nosaltres hem presentat una sèrie d'esmenes
en el sentit d'evitar referències a antigues lleis de pressupostos
que, en principi, nosaltres pensam que haurien de ser
comsuntives, és a dir, que s'haurien de morir amb l'anualitat
pressupostària. Ja hi ha la llei d'acompanyament per aquelles
mesures que signifiquin que tenguin vocació de perdurabilitat,
perquè ens estam ficant dins un galimaties jurídic, cada dia és
més difícil saber quines són les normatives en vigor.

En aquest cas, el projecte que ens lliura el Govern fa una
remissió a una llei de pressupostos, creim que costa tan poc
tornar-la a transcriure i donar la facilitat que, a partir d'aquell
moment, sigui molt més fàcil de consultar, que nosaltres ens
hem pres la molèstia de transcriure-la. És cert que en aquest
tema de pressupostos també hi ha una petita modificació, que
és una esmena que havíem fet en altres ocasions, és, en el
darrer apartat, fer que no hi pugui haver transferències de crèdit
als càrrecs d'aquesta partida. Pensam que aquests dos elements
són importants, el primer, sobretot, que formalment no hi hagi
remissions internes a lleis de pressupostos anteriors, sinó que
es repeteixi,- malgrat sigui literalment-, la seva redacció.
També, aquestes garanties, respecte a les partides, que han de
garantir l'expropiació dels terrenys abans d'executar les obres
públiques. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació de l'esmena 6214.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 6214.

Passam a la votació de l'article 16

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No he aclarit massa bé si eren en contra o
abstencions?, abstencions.

El resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; cap en contra; abstencions, 8. 

EL SR. PRESIDENT:

En aquest punt, s'aixeca la sessió. Els comunic que
aquesta tarda començarem a les 16,30. Moltes gràcies per la
seva col•laboració.
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