
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

D.L.P.M. 351-1992 Fq.Con.núm.33/27 IV Legislatura Any  1998 Número 66 / Fascicle 1

Presidència
de l'Honorable Sr. Antoni Marí i Calbet.

Sessió celebrada dia 15 de desembre del 1998 a les 10,15 hores.

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I.- ELABORACIÓ DEL DICTAMEN DEL PROJECTE DE LLEI de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per al 1999, RGE núm. 4580/98. 1886

II.- ELABORACIÓ DEL DICTAMEN DEL PROJECTE DE LLEI de diverses mesures tributàries i administratives, RGE
núm. 4581/98.



1886 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 66 / fascicle 1 / 15 de desembre del 1998

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia. Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, relativa al debat del projecte de llei RGE núm.
4580/98, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, per al 1999.

Abans d'entrar en els punts de l'ordre del dia, deman si hi ha
substitucions. Si?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Francesc Triay substitueix Francesc Antich.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Joan Mesquida substitueix Joana Barceló.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Mauricio Rovira sustituye a Manolo Jaén.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Es recorda als grups parlamentaris que, d'acord amb l'article
120 del Reglament, les esmenes i vots particulars que no hagin
estat defensats i votats en comissió i no incorporats al dictamen,
no es podran defensar en el ple. Això no obstant, 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 en el dictamen. Així mateix, se'ls recorda
que les votacions s'han de desenvolupar en un sol acte sense
interrupció durant el desenvolupament d'aquestes. La
Presidència no concedirà l'ús de la paraula a cap diputat, i cap
diputat podrà entrar a la sala ni sortir-ne, segons marca l'article
81 del Reglament de la Cambra.

Senyora portaveu del Grup Parlamentari Popular, si té algun
dubte, estam al moment d'aclarir-los. Deim que durant les
votacions ningú no podrà entrar ni sortir.

I.- Elaboració del dictamen del Projecte de llei de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al
1999, RGE núm. 4580/98.

Passam, idò, al debat relatiu a dictaminar el projecte de llei
RGE núm. 4580/98, de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1999.

En el títol del projecte de llei no s'hi han presentat esmenes.
Correspon, idò, votar el títol del projecte de llei.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 10; en contra, cap; abstencions, 4.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda aprovat el títol del projecte de llei de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per al 1999.

Títol I, de l'aprovació dels pressuposts. A l'article 1 i a
l'article 2 no s'hi han presentat esmenes. Votació, deman si
es pot fer conjunta, dels articles 1 i 2. Es pot fer votació
conjunta? Sí. Gràcies.

Jo demanaria, als senyors diputats, que prestassin una
miqueta d'atenció, que comencem a concentrar-nos, perquè
si no, no en sortirem.

Títol I, votació de l'article 1 i votació de l'article 2 que
no tenen esmenes.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, cap en contra i 7 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovats els articles 1 i 2.

Al títol II, dels crèdits i de les seves modificacions, a
l'article 3 s'hi manté l'esmena 5546 del Grup Parlamentari
Socialista. Per defensar l'esmena, té la paraula el diputat Sr.
Quetglas.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. L'esmena que defensam pretén
eliminar la vinculació dels fons finalistes entre si, entre d'altres
coses perquè mantenir la vinculació de fons finalistes entre si,
fons finalistes que per la seva pròpia definició tenen una
finalitat determinada, no té cap sentit que un fons, doblers
pressupostàriament prevists per a una determinada finalitat, pel
simple fet que tenen una finalitat escrita, puguin ser
intercanviables amb fons que tenen una finalitat escrita però
que és absolutament distinta. Per tant, aquesta vinculació entre
fons finalistes, pel simple fet que són finalistes, desvirtua per
complet la finalitat d'aquesta distinció entre fons finalistes i no
finalistes, la supressió d'aquesta vinculació entre fons finalistes
és el que pretén la nostra esmena que queda defensada en raons
de lògica elemental.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Grups que vulguin intervenir? Sr.
Juaneda, del Grup Parlamentari Popular, té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Ha dit el portaveu socialista, partides
destinades a fons finalistes, crec que es tracta de partides
ampliables, som en una esmena que modifica l'apartat c) de
l'article 3, no?, no sé si és un error ...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, sí, és la mateixa argumentació.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

... però en qualsevol cas, no creim que sigui fins i tot el
mateix cas, és diferent el cas dels fons finalistes del cas de fons
ampliables, i nosaltres, amb els fons ampliables, amb les
partides ampliables, perdó, creim, fins i tot, més justificat, que
tenguin aquesta previsió, la previsió que fa la llei, en qualsevol
cas, i ho deim moltes vegades, quan es presenten esmenes
d'aquest tipus, que són esmenes que produirien rigideses
innecessàries en la gestió del pressupost, ja sap vostè que la
normativa permet perfectament que s'estableixi aquest tipus de
vinculació amb les partides ampliables, i nosaltres creim que,
en ares a l'agilitat i a la bona gestió del pressuposts es pot tenir
aquesta previsió, aquesta facultat, aquesta vinculació,
independentment que després sigui més o manco censurable l'ús
que se'n faci d'aquesta facultat, no?, pel destí de les partides de
què es tracta, però, en principi, nosaltres creim que no seria
justificat suprimir aquest paràgraf, perquè introduiria, com dic,
una rigidesa innecessària.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passarem a votació l'esmena 5546 del
Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

En contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 5546. I passam a la votació de
l'article 3.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, cap en contra i 7 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 3. A l'article 4 s'hi mantenen les
esmenes següents: 5078 del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 5547 del Grup Parlamentari Socialista, que
es farà una votació conjunta. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista, té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Realment, la incorporació dels
romanents de crèdit que no estan vinculats a cap mena de
despesa, és una operació, és una decisió que és gairebé de
la mateixa transcendència que el mateix pressupost. Allò
que canvia és la quantia, que evidentment el pressupost
quan s'aprovi inicialment té unes xifres molt superiors a les
del romanent de tresoreria, però que, realment, diguem-ne
la llibertat política de decidir a què es dedica el superàvit
que no està vinculat a cap altra mena de despesa finalista, és
una decisió política transcendent, important, que nosaltres
consideram que s'ha de mantenir, com a mínim, al Consell
de Govern i no, en cap cas, a la Conselleria d'Economia i
Hisenda que, al final, no és més que un dels consellers
d'aquest govern que no veim que sigui el que hagi de decidir
a quines conselleries, a quines línies polítiques es dedica el
superàvit de l'exercici. Per això consideram que s'ha de
canviar aquesta atribució de competència i, en comptes de
ser el conseller d'Economia i Hisenda, qui distribueixi el
superàvit, hagi de ser el Consell de Govern. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per defensar l'esmena 5547, té la
paraula el diputat Sr. Quetglas.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sí, abundar en les argumentacions
correctament exposades pel Sr. Alorda. Efectivament, aquest
incís dóna unes facultat exorbitants, exagerades, pràcticament
de nivell de decisió estratègica i de decisió pressupostària a un
òrgan manifestament inferior, com és el conseller d'Economia
i Hisenda per una decisió d'aquesta naturalesa. Nosaltres també
pretenem que sigui, com a mínim, el Consell de Govern qui
tengui aquesta facultat, ja que es tracta, ni més ni manco, de
decidir entre partides de despesa, és una autèntica modificació
pressupostària, de calat, de profunditat, de sentit estratègic que
no és adequat que recaigui en el conseller d'Economia i
Hisenda.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Com en altres exercicis, ja és una
esmena clàssica d'elevar l'òrgan a qui competen determinades
operacions de modificació del pressupost, nosaltres mantenim
el mateix criteri que altres anys, també és previst a la Llei de
finances, i així és sabut, que el conseller d'Economia és qui
gestiona les modificacions pressupostàries, en aquest cas, no
s'ha de pressuposar que és el conseller d'Economia qui
determina quin tipus de despesa afectin a l'àrea o a la
conselleria que afectin, sinó que se li atribueix aquesta facultat
en funció que és qui regeix i organitza i controla els pressuposts
de la comunitat, però, en qualsevol cas, ni d'esquena als altres
membres del Govern ni prop fer-hi, és una qüestió que preveu
la Llei de finances i que no té més transcendència política que
aquesta. És una simple formalitat, i nosaltres creim que és
adequat que sigui el conseller d'Economia qui aprovi, determini
i autoritzi les incorporacions o els finançament de noves
despeses amb el superàvit, amb el romanent líquid de tresoreria.
Per tant, el nostre vot contrari a una i altra esmena, que tenen
el mateix sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Passarem a la votació de les esmenes 5078 del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i 5547 del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

En contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra i cap abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes.

Passam al debat de l'esmena 5548 del Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. El sentit de l'esmena i
l'argumentació és la mateixa que l'esmena anterior, donar al
conseller d'Economia i Hisenda la capacitat d'acordar
incorporacions de caràcter provisional, mentre no està
determinat el romanent íntegre de tresoreria, i en
compensació amb aquesta provisionalitat la capacitat
d'anul•lar crèdits disponibles, és sens dubte una facultat
excessiva per un òrgan com el conseller d'Economia i
Hisenda, no es tracta, com diu el portaveu de la majoria, de
cap de les maneres, d'una decisió de caràcter administratiu
que no té cap transcendència, es tracta de decisions tan
importants com decidir l'ampliació, la supressió, la
modificació de partides, amb muntants que moltes vegades
resulten ser importants i que tenen un caràcter estratègic
amb la decisió dels destins finals dels doblers públics.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. El Sr. Quetglas, una vegada més,
fa una defensa que no es correspon amb el text de l'esmena,
em perdonaran però l'esmena proposa suprimir tot l'apartat
6 de l'article 4, i no canviar o atribuir a un altre òrgan la
competència per autoritzar les incorporacions aquestes,
però, en qualsevol cas, igualment votarem en contra, perquè
creim que és una qüestió d'operativitat que en el moment
que es comença un nou exercici, i abans de determinar quin
és el romanent de tresoreria es puguin fer incorporacions, i
que també s'estableixi aquest mecanisme de poder declarar
indisponibles els crèdits que després no puguin ser finançats
per aquest romanent líquida de tresoreria. Per tant, també el
nostre vot contrari a aquesta esmena, que proposa, en
realitat, suprimir tot l'apartat 6, la qual cosa deixaria sense
possibilitats al Govern de fer aquestes incorporacions,
mentre no es tengués el romanent líquid de tresoreria
determinat, la qual cosa, com vostè sap, no es produeix ni
en dos dies ni en tres, sinó que es requereix un temps de
liquidació dels pressuposts i creim nosaltres que amb aquest
mecanisme, amb aquesta salvaguarda que després es puguin
declarar indisponibles els crèdits, queda talment
salvaguardat el pressupost. Per tant, com dic, votarem en
contra també d'aquesta esmena.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Sr. Quetglas, per replicar, té la
paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. No, efectivament, nosaltres el que
pretenem és la supressió del paràgraf i jo no he dit el contrari a
la defensa de l'esmena. És a dir, ens sembla que no és adequada
de cap de les maneres, aquesta incorporació provisional mentre
no existeix el romanent líquid de tresoreria, i molt més encara,
que això ho faci el conseller d'Economia i Hisenda, i que el
propi text precisament perquè aquesta incorporació té caràcter
provisional i perquè es desconeix el romanent líquid de la
tresoreria, es converteixi després en una facultat d'anul•lar
partides. Clar, l'argumentació que fa el portaveu de la majoria
en relació que és per raons d'operativitat, home, per raons
d'operativitat també seria molt més fàcil que el conseller
d'Economia i Hisenda aprovàs el pressupost i ens evitàssim tota
aquesta tramitació farragosa al Parlament.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas.

Passam a votació l'esmena 5548 del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda rebutjada l'esmena. I passarem a la votació
de l'article 4 del projecte de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, 5 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 4.

A l'article 5 no s'hi mantenen esmenes, passarem
directament a la votació, amb la incorporació de l'esmena
5379 del Grup Parlamentari Popular, que es va aprovar en
ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, cap en contra, 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 5.

Passam a l'article 6 on s'hi mantenen les següents
esmenes: 5391 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears. Per defensar-la, té la paraula el Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. L'esmena el que pretén és
mantenir, en qualsevol cas, el control i l'autorització prèvia
de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per a qualsevol
transferència de crèdit que vagi a càrrec d'operacions de
capital i que vagi a finançar operacions corrents, fins i tot en
el cas que es tracti de noves inversions, pensam que si es
passa d'operacions de capital a operacions corrents, es
necessitaria l'autorització prèvia de la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts del Parlament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Juaneda, té la paraula.
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EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. No donarem suport a aquesta
esmena, perquè amb caràcter general podem dir que introdueix
una rigidesa innecessària, hi ha les salvaguardes aquí de
l'autorització prèvia que diu que es demanarà en aquests casos
i, per tant, creim que és més que justificada la redacció de
l'article.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. 

Passarem a votació l'esmena 5391 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

1 vot a favor, 9 en contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena que acabam de sotmetre a
votació.

Passam al debat de l'esmena 5079 del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Miram de recuperar, amb aquest
apartat a l'article 6, una previsió que feien les lleis de
pressuposts de la comunitat autònoma durant tota una sèrie
d'anys, que són pròpies de moltíssimes lleis de pressuposts, i
concretament també, per exemple, d'hisendes locals, i també de
moltes comunitats autònomes. Es tracta que aquelles partides
que ja han sofert modificacions de crèdit, tant si és per minorar-
los, com si és per incrementar-los, no puguin ser objecte d'una
nova minoració o incorporació. Es tracta de jugar al rigor
pressupostari, a la higiene pressupostària, i no a moure les
partides com si es tractàs de xiclet. Per tant, creim que hi ha
d'haver aquesta consciència quan es modifica una partida, és
l'única vegada que es fa tret de crèdit de personal o de noves
circumstàncies, com poden ser noves inversions o competències
als consells insulars, si no, si durant l'any es modifica una
partida, no s'ha de tornar a modificar durant el curs de
l'anualitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Juaneda, per contestar, té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Proposa el Grup Parlamentari
PSM una modificació en el mateix sentit que recull la
legislació local, és cert, la Llei d'hisendes locals, però és que
jo estic en contra de la previsió que fa la Llei d'hisendes
locals, jo proposaria la seva modificació perquè s'elimini
aquesta previsió, que no puguin ser incrementats ni minorats
els crèdits que prèviament hagin sofert aquestes
modificacions. Per tant, conceptualment no som a favor
d'aquesta restricció i en qualsevol cas i amb caràcter
general, nosaltres creim que els pressuposts han de permetre
aquesta flexibilitat, fins i tot, com dic, els pressuposts a les
administracions locals haurien de quedar alliberats, també
de les restriccions que els imposa la Llei d'hisendes locals,
i que després hi ha molts d'altres mecanismes de control de
la gestió pressupostària, però no aquests impediments o
aquestes restriccions a priori sinó que es faci el control amb
posterioritat. Per tant, tampoc no votarem a favor d'aquesta
esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Sr. Alorda, per replicar, té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Evidentment no farem ara el
debat sobre el món local, però hi podria haver, fins i tot,
algun punt d'acord respecte del portaveu del Partit Popular
en un sentit, i és que si s'aprovàs pel mateix òrgan que
aprova el pressupost, com és el ple en el c as de les
administracions locals, doncs realment, com a mínim, té les
garanties de qui és que aprova. El cas en què ens trobam no
és el cas, perquè les modificacions de crèdit no tornen a
passar per aquesta cambra i, per tant, és important tenir
aclarit quin és el marge de maniobra del Govern perquè no
desvirtuï completament un pressupost que ha aprovat l'òrgan
legislatiu que és el triat pel poble, naturalment. Per tant és
aquesta necessitat que l'executiu executi allò que el
legislatiu li ha donat atribucions per fer, creim que si no hi
ha aquesta mena de sedassos a la llibertat de l'executiu,
realment pot girar damunt davall uns pressuposts. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Passam a votació l'esmena 5079 del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?
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EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Passam a la votació de l'article 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, 1 en contra i 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat, per tant, l'article 6.

Al títol III, normes de gestió de pressupost de despeses, a
l'article 7 s'hi mantenen les esmenes següents: 5392 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, i 5551 del Grup Parlamentari
Socialista. Es farà la votació conjunta. Per defensar l'esmena
5392 té la paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Bé, el sentit de l'esmena és suprimir
el tercer apartat d'aquest article que, en definitiva ve a establir
una excepcionalitat a les limitacions que s'estableixen a l'apartat
1b) i 1c) respecte dels límits per a l'autorització i disposició de
despeses per part de diferents organismes. Per una banda
s'estabvleixen unes limitacions a aquest apartat, i, per altra
banda, en aquest apartat 3 que volem suprimir, estableix que el
Govern en els casos que estimi necessari per als programes que
estimi també el Govern que la bona gestió dels quals així ho
requereixin, es puguin superar aquests màxims. Nosaltres
pensam que el mecanisme és incorrecte, val més establir uns
màxims adequats a les necessitats, però no establir mecanismes
discrecionals de superació d'aquests màxims perquè, en
definitiva, pensam que el conjunt del que pretén l'article queda
greument desvirtuat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l'esmena 5551, té la
paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. És la mateixa esmena, coincident
amb la que acaba de defensar el Sr. Grosske, i als seus
arguments, que ratific plenament, afegir que a mi em sembla
que les limitacions per autoritzar i disposar despeses i per
reconèixer obligacions, no convé que estiguin deslegalitzats,
és la mateixa llei la que ha d'atribuir aquestes limitacions,
això és el correcte i nosaltres estam en contra de la
deslegalització, i, en segon lloc, perquè transcorreguts ja
tretze o catorze anys de gestió pressupostària per part del
Govern, crec que en aquests moments ja es té un
coneixement profund i bastant exacte de quins són els
programes, si és que n'hi ha, de gestió d'aquest pressupost
que necessiten una determinada excepcionalitat per alguna
raó especial, que s'haurien d'identificar i s'haurien de
plasmar als pressuposts, igual que es plasmen determinades
qüestions relatives a programes concrets, amb altres
assumptes que fan referència a la gestió de les despeses
corresponent. Per tant, no estam a favor de donar la
capacitat al Govern per, mitjançant decret, alterar una
qüestió que hauria de ser, en qualsevol cas, reserva de llei.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Per dir que nosaltres mantenim
la redacció tal com ve donada en aquest apartat, perquè
creim que és una previsió que es fa per a casos
d'excepcionalitat, i així ho demostren els fets, això és una
regulació que ja fa molts d'anys que existeix a la Llei de
pressuposts d'aquesta comunitat autònoma i, de fet, se n'ha
fet poc ús d'aquesta facultat que té el Govern. Per tant, com
dic, és una previsió per a casos excepcionals, i nosaltres
creim que no estaria justificada la seva supressió. Per tant,
el nostre vot en contra de les dues esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.



1892 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 66 / fascicle 1 / 15 de desembre del 1998

Passarem a la votació conjunta, una volta acabat el debat, de
les esmenes 5392 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, i
5551 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes dues esmenes.

Passam a la votació de l'article 7.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, cap en contra, 7 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 7. 

A l'article 8 s'hi mantenen les esmenes 5549 del Grup
Parlamentari Socialista. Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Si m'ho permet, defensaré
conjuntament les esmenes 5549, 5550, 5552 i 5553.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord, Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Totes tenen el mateix sentit, que és delimitar d'una manera
distinta i molt més restrictiva la capacitat d'empenyorar que té
el Govern despeses futures, mitjançant el mecanisme
d'autorització dels límits, suposats límits de la despesa
plurianual quant a la capacitat d'empenyorar exercicis futurs. A
mi em sembla que aquestes mesures són absolutament
extraordinàries, és a dir, aquests quatre anys, la possibilitat de
constrenyir, de comprometre despeses de quatre exercicis futurs
per imports que són del 70, 60, 50 i 50% de les despeses d'un
mateix capítol d'una secció 60, donen números absolutament
exagerats. Posem un exemple, la Conselleria de Foment, una
conselleria fonamentalment inversora que té un capítol 6 per un
import total de 5.800 milions de pessetes, bé, aquesta
conselleria amb 5.800 milions de pessetes pressupostades,
podria contractar contractes plurianuals que importarien un
valor total de 19.140, a través d'aquest mecanisme, per tant,
com que això no passarà mai, aquesta serà l'argumentació que
ens farà el portaveu de la majoria, no passi pena que això no
passarà mai perquè no ha passat, efectivament això no ha passat
mai, però això, què significa, posa de manifest, de manera clara

que aquí no hi ha cap limitació a les despeses plurianuals,
que això no representa, que aquestes xifres, aquests
percentatges no signifiquen una limitació, ni la més mínima,
ni per aproximació, a la capacitat de comprometre despesa
futura, és un xec en blanc perquè el Govern no tengui cap
mena de limitació, cap ni una, de comprometre despesa
futura, i ens sembla inadequat i ens sembla molt més
correcte acostar, en lloc de 4 anys a 3, en lloc d'aquest
percentatge, uns percentatges més assenyats que permetin
garantir que els futurs governs podran tenir una determinada
capacitat de maniobra que, en cas contrari, un govern
irresponsable, podria deixar absolutament constrenyida.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Juaneda, té la paraula per
contestar.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. JO evidentment contest totes les
esmenes a aquest article, perquè van totes en el mateix
sentit, i no és altre que introduir limitacions prèvies a la
gestió del pressupost, en aquest cas, a les despeses
plurianuals, però és que crec que això no és un debat que
haguem de mantenir cada any a la Llei de pressuposts, això
és el debat de la Llei de finances, la Llei de finances fa
aquestes previsions, jo no sé quina va ser la seva postura
quan es va discutir la Llei de finances, però, en qualsevol
cas, es recull una previsió que es fa en aquesta norma i, per
tant, una vegada més, apel•lant la no imposició de límits
previs i posposant el control a la gestió, a l'ús que se'n faci
d'aquestes facultats i d'aquests marges de maniobra per a la
gestió del pressupost, és per la qual cosa nosaltres tampoc
no som partidaris, en aquest cas, d'aprovar aquestes
esmenes. Per tant, el nostre vot contrari a totes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Sr. Quetglas, té vostè la paraula per
replicar.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Les argumentacions del Sr.
Juaneda són parcialment veritat. És el que diu la Llei de
finances? Sí, és el que diu la Llei de finances després de
modificacions puntuals mitjançant Llei de pressuposts
primer i llei d'acompanyament després, d'allò que deia la
Llei de finances, que si no és literalment el que deia la
redacció original de la Llei de finances, si no és exactament
el contingut de les nostres esmenes, és pràcticament el
mateix. És a dir, la Llei de finances ha estat modificada a
comoditat i a flexibilitat a favor del Govern quan hi ha
hagut oportunitats per raons de majories-minories en aquest
parlament. Per tant, no és el sentit original de la Llei de
finances, sinó de modificacions fetes a mida i a instància del
Govern per la comoditat de la seva gestió. Ho dic per a
informació del Sr. Juaneda. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas.

Passarem doncs, acabat el debat, a la votació de les esmenes
número 5549, 5550, 552 i 5553, totes del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor de les esmenes? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. I passarem a la
votació de l'article 8, amb la incorporació de l'esmena 5377, del
Grup Parlamentari Popular, que es va aprovar en ponència.

Vots a favor de l'article 8?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 8.

A l'article 9 no es mantenen esmenes, i passarem
directament a la votació de l'article 9.

Vots a favor de l'article 9?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, cap en contra, 7 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 9.

A l'article 10 es mantenen les esmenes següents: 5081,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i 5393, del
Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears. Es
farà el debat conjunt d'aquestes esmenes. Per defensar
l'esmena 5081, de Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Consideram que les retribucions
dels membres del Govern i alts càrrecs a l'any 98 són
suficients per remunerar a l'any 99. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per defensar l'esmena 5393 té la
paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

L'esmena d'Esquerra Unida és la mateixa que ha
presentat el Grup Parlamentari Nacionalista, però no sé si
l'esperit és exactament el mateix. Nosaltres proposam una
congelació d'aquestes retribucions, no tant perquè pensem
que sigui adequat. Tal vegada sobra o tal vegada falta, el
que pensam és que amb les retribucions del Govern i dels
alts càrrecs, en general a totes les institucions, s'han
d'intentar establir criteris tan objectius com sigui possible,
cosa que normalment no es fa per part de les institucions, i
d'aquí les diferències importants que es produeixen entre
unes comunitats i unes altres, entre uns ajuntaments i uns
altres, entre unes diputacions i unes altres; i que s'hauria de
fer aquest estudi, s'hauria de fer aquesta aproximació a
criteris d'objectivitat, i en funció d'això adequar les
retribucions del Govern i d'alts càrrecs, però no procedir a
pujades vegetatives d'una manera automàtica, o de tant en
tant fer qualque passa qualitativa, que és la dinàmica a la
qual estam acostumats. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Sr. Juaneda, té vostè la paraula per
contestar.
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EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Per anunciar el nostre vot en contra.
No veim per què han de sofrir els sous dels alts càrrecs una
congelació, sinó que s'han de sotmetre al mateix règim i a la
mateixa aplicació d'augment que la resta del personal al servei
de l'Administració, i per tant també el nostre vot contrari a les
dues esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passarem a la votació de les esmenes
5081, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i 5393,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor d'aquestes esmenes? Gràcies

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

3 vots a favor, 9 en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes que acabam de
sotmetre a votació.

I passam a la votació de l'article 10.

Vots a favor de l'article 10?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, 1 en contra, 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 10.

A l'article 11 tampoc es mantenen esmenes. També
passarem a la votació directa.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, cap en contra, 7 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 11.

I a l'article 12 tampoc es mantenen esmenes. Passarem
a la votació de l'article 12.

Vots a favor de l'article 12?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, cap en contra, 7 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 12.

Títol IV, de la concessió d'avals. A l'article 13 es
mantenen les esmenes següents: esmena número 5554, del
Grup Parlamentari Socialista. Sr. Quetglas, té vostè la
paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Defensaré amb una sola
intervenció les esmenes 5556, 5555 i 5557, totes elles sobre
avals, quanties i autoritzacions d'avals atorgats per la
Comunitat Autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord, Sr. Quetglas. Té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

També la 5557. Ja ho he dit, no? Són quatre en total.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, quatre.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Bé, a nosaltres ens pareix absolutament exagerada la
quantitat que es pot donar quant a avals a empreses, a entitats,
a institucions i a empreses públiques per 3.000 milions de
pessetes, sobretot tenint en compte que per un costat un aval té
com a límit no excedir del 30% de la quantitat assenyalada, és
a dir 900 milions de pessetes, però encara és més greu la
situació quant a la manca de diversificació de risc i la
possibilitat de concentrar el risc dels avals concedits per la
Comunitat Autònoma, tenint en compte que la quantia dels
avals que es concedeixen no és acumulativa. Per tant, els 3.000
milions poden anar destinats a una sola operació, sense que hi
hagi cap justificació ni hi hagi cap referència objectiva quant a
la concessió d'aquests avals. És una esmena clàssica, i que no
té altre sentit més que intentar tornar al projecte de llei de
pressupostos el seu sentit de disciplinar i ordenar adequadament
l'acció pressupostària i l'acció de despesa i d'avals de la
Comunitat Autònoma. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Juaneda, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres també davant unes esmenes
clàssiques donarem respostes també clàssiques, i és que també
a altres exercicis hem donat la nostra opinió sobre aquestes
previsions que es fan. Nosaltres creim que el Govern ha de tenir
aquesta facultat, ha de tenir aquestes quanties per si fos
necessari per fer-ne ús, però en qualsevol cas les quanties, els
límits, no hem de pressuposar que s'utilitzaran totes perquè ho
diu la Llei de pressupostos, sinó que simplement es creu que el
límit màxim a què es podria arribar en un cas de necessitat fins
a aquestes quanties, i no tenim per què rebaixar-les. En
qualsevol, ja dic: nosaltres sabem i estam segurs que el Govern
en farà l'ús que cregui que és necessari, independentment de si
se li autoritzen 3.000 milions o no, s'utilitzarà aquest instrument
de foment i de suport a determinades operacions en la mesura
que sigui necessari, i no condicionat per aquestes limitacions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Sr. Quetglas per replicar té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, Sr. President. És un debat recurrent. El portaveu de
majoria l'únic que cerca és la comoditat  i la flexibilitat del
Govern, i no sotmetre la seva acció a un mecanisme de control.
De totes maneres volia aprofitar aquest torn de rèplica per
emfatitzar sobre la nostra esmena 5557, que no hi he fet al•lusió
abans, que fa referència que els avals en qualsevol cas emparin
només operacions d'inversió, i no operacions, per exemple, com
aquesta preveu aquest incís de l'apartat 5, operacions de
derivats financers, per exemple, de riscos derivats d'operacions
fetes amb moneda estrangera, de cobrir els riscos de canvi. A
mi em pareix que això no és propi de les operacions que ha
d'avalar la Comunitat Autònoma a empreses ni públiques ni
privades. Per tant, nosaltres propugnam la supressió completa
d'aquest paràgraf. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Passam a la votació conjunta de
les esmenes 5554, 5555, 5556 i 5557, del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes, i passam a la
votació de l'article 13.

Vots a favor de l'article 13?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 13.

A l'article 14 es mantenen les esmenes següents: 5082,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i 5558, del
Grup Parlamentari Socialista. Debat conjunt de les esmenes.
Per defensar l'esmena 5082 té la paraula el diputat Sr.
Alorda.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena pretén denunciar un
mecanisme que està utilitzant i abusant el Govern balear per
camuflar bàsicament el seu endeutament, i també per crear
pantalles institucionals bastant absurdes que en res redunden en
benefici, ni de l'eficàcia ni de la gestió, més aviat en l'augment
de la burocràcia i de les males relacions interadministratives,
que és aquesta figura del consorci local. Han trobat una manera
que en comptes que els ajuntaments puguin fàcilment exercir
les seves competències amb recursos propis i amb recursos
externs aportats pel Govern balear o per totes aquelles
institucions que considerin que han de donar suport a aquella
competència municipal, senzillament es creen consorcis, fins i
tot fins al punt que obres com les de proveïment d'aigua potable
no reben subvenció per part del Govern si no hi ha aquests
consorcis. Un altre exemple n'és el Mirall, en el qual fins i tot
no hi deixen estar a les oposicions, sinó que es limita el nombre
de membres, de regidors que hi poden formar part per part dels
ajuntaments, i si no, el Govern no finança obres als
ajuntaments. Creim que és un mal mecanisme, que simplement
es fa per unes finalitats espúries, i no per l'eficàcia i per la
millor gestió municipal ni administrativa en general, i per tant
volem que desapareguin aquests 400 milions de pessetes que es
volen concedir als consorcis. Creim que el que ha de fer el
Govern és tenir relacions directes amb les administracions. Si
ha de pagar interessos de les seves pròpies competències,
aquesta és l'altra, fins i tot es poden crear consorcis per exercir
competències que són estrictament del Govern balear, i que
hauria de pagar amb els seus propis recursos, i creim que tant
si és per donar doblers als ajuntaments com si és per fer les
seves pròpies inversions, ho hauria de fer directament o ho
hauria de fer amb transferències directes, i no amb aquesta
figura que no fa més que distorsionar el panorama administratiu
a les Illes Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per defensar l'esmena 5558 el Sr.
Quetglas té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. L'esmena és la mateixa i el sentit és
el mateix. Nosaltres pensam que aquesta figura dels consorcis
és un mecanisme a través del qual el Govern balear s'apropia de
la capacitat d'endeutament que tenen els ajuntaments en
benefici propi, per l'exercici de competències que són
exclusives del Govern balear, i a les quals hauria de fer front
amb els seus propis pressupostos i amb la seva pròpia capacitat
d'endeutament si és necessari, i a través del qual a més a més se
li permet, en no figurar a la comptabilitat del deute del Govern
balear, plantejar, presentar unes xifres de deute absolutament no
relacionades amb la realitat de les obligacions, les quals el
Govern, mitjançant els consorcis i mitjançant altres exemples,
el Sr. Alorda ha parlat del Pla Mirall, i n'hi ha d'altres com el
Pla 10, etcètera, el Govern es dedica a transferir el seu deute, la
seva situació deutora davant tercers, a ens institucionals, com
en el cas dels consorcis. o bé directament als ajuntaments, com
en el cas del Pla 10. En altres casos són les empreses públiques
les que fan de pantalla protectora de la situació deutora del
Govern, i tot això ens pareix que no fa més que intentar
encobrir la vertadera situació de deute de la Comunitat
Autònoma, i sobretot, el que ens pareix encara més greu, en
contra dels ajuntaments, que ja tenen per si limitada la seva
capacitat de gestió limitada, com perquè a damunt es vegi
agreujada per aquests mecanismes distorsionadors i perversos,
del correcte joc de responsabilitat davant les pròpies
competències que tenen el Govern per un costat i els
ajuntaments per un altre.Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Juaneda, per contestar té la
paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Els dos grups han plantejat no la
qüestió a què es fa referència a l'article 14, a l'apartat 2, que
no és altre que la comunitat autònoma podrà concedir, podrà
avalar operacions de crèdit concedits a aquests ens
consorcials, perquè en realitat no hem parlat d'aquesta
qüestió concreta, ni de l'import ni del fet aquest que la
comunitat pugui o no avalar operacions de crèdit. Jo ja
conec la seva postura respecte d'aquest forma de gestió de
determinades inversions, una forma que nosaltres sempre
hem defensat i que creim que dóna bons resultats, però no
és aquest el debat d'avui.

Ara, donat per fet que s'actua d'aquesta manera, que
s'actua mitjançant consorci amb els ajuntaments per fer
aquestes inversions, nosaltres creim que no té sentit limitar
i suprimir aquest apartat, aquest paràgraf segon, perquè és
lògic que el Govern pugui avalar les operacions de crèdit
que es concedeixen a consorcis dels quals participa i per la
part que correspon al Govern.

Per tant, com dic, el debat s'ha desviat, aquest debat ja
l'hem tengut en moltes ocasions i no s'ha debatut el cas
concret, jo entenc per què..., però, en qualsevol cas,
nosaltres, donat per fet, com dic, aquesta forma de gestió
aquesta forma d'execució de determinades inversions, creim
que s'ha de mantenir aquest paràgraf, per coherència i
perquè és el més raonable. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Passam a la votació de les esmenes 5082, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i 5558, del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam a l'esmena 5394, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears. Sr. Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Es defensa amb els seus
termes, és la supressió de la referència a dues polítiques que des
del punt de vista d'Esquerra Unida són rebutjables en
l'administració dels recursos hídrics. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació de l'esmena 5394, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

3 vots a favor, 9 en contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena que acabam de sotmetre a
votació.

Passam a l'esmena 5559, del Grup Parlamentari Socialista.
Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. L'esmena pretén una esmena tant de
sentit comú com que els avals només, exclusivament, es
dediquin a avalar operacions d'inversió, que no hi hagi cap
ocasió a la possibilitat que els avals concedits per la comunitat
autònoma ho siguin per a operacions de finançament
d'operacions corrents, de qualsevol tipus d'operació crediticia
de tresoreria, que és allò que el redactat de l'articled permetria,
quan diu que les operacions de crèdit avalat tendran com a
objecte primordial el finançament del pla d'inversions dels ens
esmentats, primordial, cosa que no vol dir exclusiu, per tant,
això deixa la porta oberta no que s'avalin inversions fora del pla
d'invesions, sinó que, realment, deixa la porta oberta que es
financin operacions corrents, i jo no m'imagin que dins la lògica
dels avals que concedeix la comunitat autònoma, la comunitat
autònoma, concedeixi un aval a una empresa pública perquè
pugui pagar la nòmina d'un mes, perquè si això fos així,
realment, la reestructuració i la reconsideració que s'hauria de
fer d'aquella empresa està molt més enllà d'avalar simplement
una operació d'aquesta naturalesa.

Per tant, entenem que això s'ha de suprimir de manera
rotunda, i ens estranya que la majoria no estigui d'acord amb
aquesta esmena. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Juaneda, per contestar, té la
paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President, perquè el Sr. Quetglas no tengui dubtes
de quina és la voluntat i les intencions del Govern, li diré
que aprovarem aquesta esmena, perquè així és com
nosaltres creim que hem d'actuar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Votació de l'esmena 5559, del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Resultat?

Crec que per unanimitat, no?, queda aprovada per
unanimitat?

EL SR. LLETRAT:

Queda aprovada per unanimitat...

EL SR. PRESIDENT:

Vol que repetim la votació?

EL SR. LLETRAT:

Si no ha quedat clar. Per a mi, ha quedat clar, ha quedat
clar.

Queda aprovada per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al debat de l'esmena 5084, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Alorda, té vostè
la paraula.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Tenim moltes possibilitats, pens, que
se'ns aprovi aquesta esmena, perquè és idèntica a l'anterior,
només que amb el paràgraf referit a l'Ibanat, en comptes de als
Serveis Ferroviaris de Mallorca. L'argumentació és la mateixa,
eliminar la paraula primordial, perquè quedi clar que les
operacions de crèdit només podran avalar finançament del pla
d'inversions i no despesa corrent. Si ha estat bona la dels
Serveis Ferroviaris de Mallorca, confiam que tendrà la mateixa
sort la de l'Ibanat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. En el mateix sentit que a l'esmena
anterior, també hi votarem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació de l'esmena 5084, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Passaríem a votació de l'article 14, tal com quedi, després de
la incorporació de les dues esmenes que han estat aprovades.

Passam a votació de l'article 14, incorporant-hi les esmenes
que han estat aprovades, que són la 5559, del Grup
Parlamentari Socialista, i la 5084, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 vot a favor, 7 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 14.

Al títol cinquè, normes de gestió de pressupost d'ingressos,
a l'article 15, s'hi mantenen les esmenes següents: Esmena
5560, del Grup Parlamentari Socialista; per fer-ne la defensa,
té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Ens sembla que per a operacions
de tresoreria la capacitat d'endeutament amb un pressupost
de 134.000 milions de pessetes, donar una capacitat
d'endeutament del 10%, és a dir, 13.000 milions, és
suficientment generosa, i no és necessari pujar al 15%
aquesta capacitat d'endeutament per a operacions de
tresoreria. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres creim que un 15% dels
saldos dels crèdits consignats de l'estat de despeses és un
límit raonable com a límit màxim per autoritzar operacions
de tresoreria; en qualsevol cas, se'n farà l'ús que se n'hagi de
fer, però no creim que sigui excessiu un 15% de l'estat de
despeses perquè si sorgís la necessitat de tresoreria es
pogués acudir a operacions d'aquest tipus.

Per tant, no creim necessària aquesta limitació a la baixa
de la facultat del Govern per fer aquest tipus d'endeutament
a curt termini. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Passam a la votació de l'esmena 5560, del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 5560.

Passam a l'esmena 5561, també del Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Quetglas, té vostè la paraula.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. L'esmena pretén suprimir l'avanç
mitjançant operacions de tresoreria de presumible recaptació
dels propis drets per la gestió que es fa dels tributs municipals.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Juaneda?

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre vot contrari també a aquesta
esmena, perquè entenem que són operacions que no són pròpies
de la gestió del Govern i, per tant, han de quedar excloses del
que és la previsió, la previsió d'endeutament a curt termini per
a pagaments de gestió pròpia del Govern. Per tant, creim
raonable que quedin excloses aquestes operacions racionals de
tresoreria que vénen derivades de la gestió que fan el Govern de
la recaptació municipal. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Passam a la votació de l'esmena 5561.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena que acabam de sotmetre a
votació.

Passam al debat de les esmenes 5562, del Grup Parlamentari
Socialista, i 5085, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista.

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Sr.
Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Durant els exercicis de 1997 i 1998,
és a dir, els darrers dies de desembre de l'any passat i els
primers del mes de gener, vàrem viure en aquesta comunitat
autònoma una utilització perversa d'allò que aquest article
permet al Govern de la comunitat autònoma, un endeutament
fictici per uns dies, perquè el saldo final d'endeutament de dia
31 de desembre estigués artificiosament inflat i, per tant, que la
capacitat d'emissió de deute del Govern de la comunitat
autònoma fos superior a allò que la lletra de la llei aprovada per
aquest parlament per als pressupostos de 1998 fos realment
burlada, i em pareix que o és exagerat utilitzar aquest
vocabulari.

Recordaran que va sortir a la premsa una operació
d'endeutament de l'ordre d'unes desenes de milions de
pessetes, de milers de milions de pessetes, en aquest
moment no record exactament la xifra, que no tenia altre
sentit que augmentar el saldo d'endeutament que figurava
comptablement a la comunitat autònoma el 31 de desembre
de 1997, a efectes de tenir major capacitat d'endeutament.
A través de quin mecanisme? A través del mecanisme que
defensa aquest article, és a dir, disposar de la capacitat
d'endeutament en funció dels saldos d'endeutament a 31 de
desembre.

Em pareix que aquest és un mecanisme pervers, de burla
a la disciplina pressupostària, a la gestió de tresoreria que
aquest parlament hauria de vigilar escrupolosament, i per
evitar nous escàndols, perquè jo crec que allò va ser un
escàndol, com el que es va produir l'any passat, s'hauria de
suprimir aquesta possibilitat al Govern de la comunitat
autònoma, que ja ha demostrat que en fa un mal ús, quan té
aquesta autorització. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l'esmena 5085, té la
paraula, pel grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, el
Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. L'esmena, com s'ha dit, és
idèntica, i es tracta també que quan hi hagut aquest límit de
l'endeutament que pot tenir el Govern, del qual es diu que
ha de ser el que té a 1 de gener de 1999, per tant, no es pot
incrementar el saldo viu d'endeutament, respecte del que es
té a 1 de gener del 99, allò que no és raonable, aquest és el
segon paràgraf, és que deixi durant l'exercici de pujar i
baixar molt per damunt d'aquest límit amb el compromís
que no es mirarà fins el 31 de desembre del 99.

Això no queda garantit en el moment que es faci aquesta
concertació del crèdit, hi pot haver qualsevol àrea que
aquell moment no es controli o que no puguem tenir, com
a mínim controlat des d'aquesta cambra, i que no podem, de
cap manera, autoritzar per llei que s'utilitzi una fórmula tal
estranya d'autorització d'endeutament.

Creim que el que és raonable, el que es diu al primer
apartat, al primer paràgraf d'aquest punt tercer, és que se
l'autoritzi a endeutar-se sempre que no s'incrementi
l'endeutament que té a 1 de gener del 99. És una data
coneguda, és una data que coneixem perfectament. Per tant,
sobre aquesta és sobre la que ens movem. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Juaneda, té vostè la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. És un debat que l'any passat, en
aquesta mateixa llei, vam tenir en profunditat, la fórmula que
utilitzava el Govern per regular l'endeutament. Nosaltres, com
vam defensar en el seu moment i mantenim avui, creim que el
que fa la llei és autoritzar un endeutament per a tot l'exercici
pressupostari on, al final de l'exercici, s'ha de veure si s'ha
sobrepassat o no la limitació, que és evident que per llei no es
pot sobrepassar, ara que, si transitòriament, durant l'exercici, en
alguns cas i amb caràcter excepcional és necessari sobrepassar
aquest import, aquest article ho permet. Nosaltres no veim
l'impediment perquè en qualsevol cas no es pot augmentar
l'endeutament que no autoritza la pròpia llei, comptat de cap a
cap d'exercici pressupostari, per tant, no creim que sigui
alarmant aquesta previsió, sinó que també és una possibilitat,
un mecanisme que té el Govern perquè en cas que sigui
necessari s'hi pugui acudir.

Per tant, el nostre vot també contrari a aquestes dues
esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Passam a la votació conjunta de les esmenes 5562, del Grup
Parlamentari Socialista, i 5085, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes dues esmenes.

Passam al debat de les esmenes 5086, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, i 5563, del Grup Parlamentari
Socialista.

Per defensar l'esmena 5086, té la paraula el diputat Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Si per un motiu el nostre grup no
ha esmenat a la baixa les operacions de tresoreria és
precisament perquè tenim present que hi ha una dificultat de
cobrament en aquest moment respecte d'aquest impost sobre
instal•lacions mediambientals.

Ara bé, tenint aquesta autorització tan important respecte
d'operacions de tresoreria, no ens sembla correcte haver
d'apel•lar també a concertacions d'operacions
d'endeutament, al cap i a la fi els dubtes sobre els ingressos
que es poden produir dins uns exercicis no és normal que es
garanteixin via endeutament, atès que, del resultat d'una
sentència, ens podríem trobar que si el resultat fos negatiu,
s'haurien de tornar aquests doblers sense haver cobrat, sense
haver recaptat, els ingressos prevists.

Des del nostre grup, com se sap, participam de la
constitucionalitat de l'impost, estam a favor de la seva
meritació, però no ens pareix una tècnica financera correcta
el fet d'endeutar-se per garantir-ne la recaptació. Per tant,
demanam la supressió d'aquest apartat quart. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per defensar l'esmena 5563, té la
paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sí, participam de les
argumentacions exposades pel Sr. Alorda. No ens pareix de
cap manera lògic que es permeti al Govern endeutar-se per
garantir els ingressos d'un impost que és pendent d'una
sentència la seva constitucionalitat, la seva possible o no
repercussió i, en conseqüència, la decisió del Govern de la
comunitat autònoma d'aplicar-lo, la seva interferència en
sectors en aquest moment molt sensibles, perquè estan
sotmesos a processos de liberalització i de competència,
com són els sectors elèctric, telefònic, de carburants, que
pot incidir negativament en els preus de l'energia per als
ciutadans d'aquesta comunitat autònoma, pel mecanisme de
posar dificultats al procés de competitivitat i de
liberalització dels sectors, amb tots aquests factors
distorsionadors i d'incertitud sobre l'horitzó, no pareix lògic,
de cap de les maneres, facultar el Govern a endeutar-se amb
càrrec a aquesta nebulosa i a aquest horitzó tan incert, com
el que té l'Impost sobre les activitats que incideixen en el
medi ambient. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Juaneda, té vostè la paraula,
per contestar.
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EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. El que es fa amb aquest article no és
altra cosa que poder avançar i tenir els fons líquids necessaris,
que no seran recaptats per aquest impost mentre no es
produeixin els resultats dels contenciosos que hi ha en marxa,
i creim d'allò més raonable que es plantegi aquesta possibilitat,
poder evitar aquest perjudici de tresoreria a la comunitat i, per
tant, està bé que així es prevegi. És una operació a més llarg
termini perquè, com sap el Sr. Alorda, aquest impost, aquesta
recaptació, no necessàriament i no probablement es produeix en
un sol exercici, per tant, s'ha de plantejar una operació a llarg
termini i no a curt termini, que seria per a una altra cosa.

En qualsevol cas, he de dir que el propi article regula
després, en ser un cas excepcional, així com es vagin produint
els ingressos i es vagin resolent els conflictes que hi ha sobre
aquest impost, quin ús se n'ha de fer i a què s'ha de destinar
aquesta operació de crèdit.

Per tant, nosaltres creim perfectament justificat, per la
necessitat que pugui tenir la comunitat autònoma d'aquesta
disposició de fons, i que, a més, dóna suficients garanties a
aquest propi article de quin ús s'ha de fer després d'aquesta
operació d'endeutament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Sr. Alorda, per replicar, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Al món fiscal, la recaptació
d'impostos sempre està sotmesa a litigis, amb un percentatge
més o menys elevat, hi ha moltíssimes liquidacions que són
impugnades. Allò que no s'ha fet mai o de què no coneixem
precedents és que un govern s'endeuti per garantir que quan hi
hagi la resolució d'aquelles impugnacions cobrarà, és a dir, per
cobrar avui el que arribarà a cobrar el dia que guanyi, perquè,
naturalment, guanyarà, de les liquidacions impugnades. És
evident que en tots els imposts del Govern hi ha un percentatge
d'impugnacions i el Govern no preveu cobrar per endavant totes
les liquidacions, sinó que les cobra a mesura que hi ha
sentències favorables i ho pot executar; fins i tot diríem que
aquest precedent també podria donar lloc a voler endeutar-se
per cobrar el cent per cent de la voluntària, perquè tard o d'hora,
quan es posi en procés d'executiva, s'arribarà a cobrar, a més a
més de la voluntària, un percentatge de recàrrec, i no és aquesta
la manera d'actuar en política de recaptació, es cobra allò que
es cobra en aquella anualitat i allò és el que es gasta en aquella
anualitat, i després sempre hi ha una part d'aquelles
liquidacions que es depassen a una propera anualitat.

Voler gastar dins el propi exercici en base a una cosa
aleatòria, al final, o que no està prou decidida, però que està
sotmesa a litigi, no ens pareix prudent i, sobretot, no ens
pareix propi d'un endeutament, sí per ventura d'una previsió
inicial d'un contret, que es gasti perquè es contreu i hi ha
realment un reconeixement d'obligacions real, per tant,
pressupostat, però no un endeutament que al cap i a la fi
cerca un líquid allà on realment no n'hi ha. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda.

Passam a la votació conjunta de les esmenes 5086, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i 5563, del
Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Passam al debat conjunt de les esmenes 5087, del Grup
Parlamentari Nacionalista, i 5564, del Grup Parlamentari
Socialista.

Sr. Alorda, té vostè la paraula per defensar l'esmena
5087.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En una línia un poc diferent, el
que pretenem amb aquesta addició és precisament permetre
al Govern que s'endeuti, i com que és una autorització, si no
la fa efectiva durant el primer semestre de l'any, com a
mínim que hi hagi l'autorització perquè un nou govern la
pugui fer en el segon semestre.

Es tracta de regular, de fer transparència, respecte de les
veritables obligacions reconegudes pel Govern balear.

Hi ha dues línies de compromisos del Govern balear que
no figuren adequadament pressupostades o adequadament
comptabilitzades, transparents, per a la ciutadania:
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Són aquelles inversions que ha de pagar el govern i que ha
fet bestreure a unes altres entitats que no en tenen, d'alguna
manera, la competència ni l'obligació, posem el cas d'un institut
de secundària, cosa que es fa pagar als ajuntaments, creim que
això no ha de ser així, sinó que el Govern haurà de pressupostar
íntegrament allò que li correspon pagar, a ell.

Per altre vent, unes competències que sí que són municipals,
com pot ser el proveïment d'aigua, com poden ser obres
d'embelliment, com poden ser tantes i tantes d'altres, però que
el Govern s'ha compromès a subvencionar. Consideram que la
part de subvenció que vol donar el Govern l'ha de pressupostar
el Govern, ni ho ha de fer endeutar a d'altri ni ho ha de camuflar
dins els pressupostos, perquè això pugui, a aquestes altures,
mostrar-se clarament en la comptabilitat pública necessitam
l'endeutament, perquè serà l'única fórmula, l'única mesura, amb
la qual es farà veure clarament quines són les obligacions
reconegudes que avui per avui té el Govern, tant en
competències pròpies com en transferències de capital.

És per això que es fa aquesta autorització. Nosaltres
comprenem que el Partit Popular no ho farà, perquè no és la
seva estratègia, el que vol és continuant amagant i marejant la
perdiu en aquests temes, però nosaltres sí que creim que un
possible nou govern ha de tenir aquesta atribució legal per
poder fer aquesta claredat i explicar en quin moment es troben
les finances públiques. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per defensar l'esmena 5564, té la
paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. El sentit de l'esmena és exactament
el mateix. Per un costat, intenta sanejar, almanco, la presentació
de quins són els compromisos de deute que té la comunitat
autònoma i que, quan actua amb competències autonòmiques,
sigui el Govern de la comunitat autònoma qui assumeixi la
titularitat del deute, en el sentit, encara que no en la redacció,
però la intenció és exactament la mateixa que la que acaba
d'exposar el Sr. Alorda.

En el nostre cas, però, la nostra esmena té una segona part,
que fa referència a obres finançades amb càrrec al cànon de
sanejament, com ha exposat amb la seva vehement defensa
d'aquest mecanisme el Sr. Juaneda, efectivament, el Govern de
la comunitat autònoma està encantat amb aquest mecanisme,
transferència del deute a altres ens intermedis o als
ajuntaments, i aleshores troba que aquest és un mecanisme que
li funciona bé, li funciona tan bé que fins i tot amb una
competència seva que està adequadament finançada mitjançant
el cànon de sanejament, que s'executa fins ara per l'ibasan, com
és la construcció de la depuradora, finançada amb el cànon de
sanejament, ja que l'Ibasan, aparentment, és aparentment en un
determinat límit d'endeutament, intenta estendre aquest
mecanisme, (...), consorcis interposats, etc., per a l'execució,
per a la posada en marxa, de noves depuradores, i transferir als
ajuntaments la responsabilitat de l'endeutament.

Nosaltres pensam que això ja és ploure damunt banyat,
perquè aquí tenim un mecanisme que està adequadament
regulat per la Llei del cànon de sanejament, que té uns ens
creats per funcionar d'aquesta manera, com és l'Ibasan, un
mecanisme de finançament com és el cànon de sanejament,
i que introduir aquest element significa un abús, significa
continuar en una línia que, al nostre judici, ja ho hem dit
reiteradament, és equivocada, però, a més, en aquest cas,
amb un sistema que fins ara ha funcionat de manera més o
manco correcta, de manera més o manco criticable, però
almanco d'una manera,  financerament, transparent,
financerament possible de conèixer.

Fins ara el deute de l'ibasan ha estat sempre conegut i a
partir d'ara el deute de l'Ibasan passarà, almanco
parcialment, a formar part d'aquest forat negre de deutes no
coneguts del Govern de la comunitat autònoma. Nosaltres
pretenem evitar això mitjançant aquesta esmena. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Juaneda, té la paraula per
contestar.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President, gràcies. Per dir que aquesta forma
d'operar, aquesta mecànica, és evident que no és una
manera..., la intenció del Govern no és amagar
l'endeutament, és una forma de gestió, és una forma
d'execució d'inversions en col•laboració amb d'altes
administracions, que serà discutible, que nosaltres ja hem
discutit moltes vegades, però nosaltres mantenim i
defensam, per tant, intencionalitat d'amagar endeutament,
en absolut; com dic, és una forma de gestió, que de les
inversions, d'acord amb aquests mecanismes, perfectament
reglats i regulats per la normativa d'execució d'inversions,
no surt tot l'endeutament del Govern a un mateix paper, per
dir-ho amb paraules senzilles, pot ser, però açò no vol dir
que s'amaguin ni que s'eludeixin ni que es vulgui ocultar
informació; la informació és clara, els consorcis són de tots
coneguts, els endeutaments dels consorcis, els endeutaments
que es produeixen al Pla 10 i a d'altres formes de gestió que
tenen les inversions són clares i conegudes per tots.

És evident que no consta tot a un mateix paper, vostès
voldrien que figuràs tot com a endeutament propi de la
comunitat autònoma, però nosaltres ja hem defensat en
d'altres ocasions aquesta forma d'executar les inversions en
col•laboració amb d'altres administracions. Per tant, no
creim necessari que s'afegeixi aquest nou apartat a aquest
article, per tant, el nostre vot contrari a les seves dues
esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Sr. Alorda.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 66 / fascicle 1 / 15 de desembre del 1998 1903

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Jo passejava l'altre dia per Inca, prop
del poliesportiu, em varen dir, no ho vaig veure perquè estava
tot tapat allà, que una de les proves que es comentava era
transparència, transparència i transparència.

Nosaltres, jo li ho assegur, no sabem els compromisos que
té en aquest moment assumits el Govern. A vegades dubtam si
el Govern ho sap, perquè quan volem discutir sobre el Pla
Mirall mateix, quines anualitats, com estarà "calendaritzat", les
obligacions del Govern, no del consorci, parlam de quines són
a cada entitat, els els volem demanar, els seus comptes, quins
són els comptes del Govern en el Pla Mirall, anualitat per
anualitat, doncs això no figura en aquests pressupostos, ni
resulta tan senzill d'aclarir-ho.

Creim que no és presentable que es faci pagar els
ajuntaments, per exemple, instituts de secundària, consideram
que és una política nefasta, com ho és també fer-los pagar els
centres de salut. Creim que un mínim de transparència
comptable duu que el Govern balear posi al seus pressupostos
allò a què el Govern balear es compromet a fer, perquè li toca,
o allò a què el Govern balear es compromet a transferir, via
subvenció, perquè consideram que els ajuntaments ho
necessiten i així ho han de fer, que no que amagui els
interessos, amagui l'endeutament i faci veure que tot és
inversió, quan en realitat això no és així.

No ens pot dir de cap manera, Sr. Juaneda, que és
transferència, això, perquè, senzillament, són ganes de posar
pantalles i de fer un entramat institucional i administratiu
burocràtic a les Illes Balears, que realment és un bosc cada
vegada més  embullat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda.

Passam a la votació conjunta de les esmenes 5087 i 5564.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam a la votació de l'article 15 amb la incorporació
de l'esmena 5376, del Grup Parlamentari Popular, que es va
aprovar en ponència.

Vots a favor de l'article 15?

Ho repetesc.

Vots a favor de l'article 15?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, 6 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 15.

Al títol VI, de la intervenció del control financer i de la
compatibilitat...

Perdó.

A l'article 16, no s'hi mantenen esmenes.

Passaríem a la votació de l'article 16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, cap en contra, 8 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 16.

Al títol VI, de la intervenció del control financer i de la
compatibilitat, a l'article 17, no s'hi mantenen esmenes.

Passarem directament a la votació de l'article 17.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, cap en contra, 8 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 17.

Al títol VII, relacions institucionals, a l'article 18, s'hi manté
l'esmena 5088, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'augmentar la
documentació que trimestralment el Govern ha de trametre al
Parlament, d'acord amb l'article 103 de la Llei de finances. Es
fa modificant aquest article 103 i introduint una sèrie de
documents que originàriament sí que formaven part d'aquesta
tramesa trimestral i que, per al nostre grup, són prou rellevants,
de prou interès dins el control que ha de fer aquest parlament de
la gestió de l'executiu com perquè es mantenguin, són les
operacions de tresoreria que ha concertat el Govern dins el
trimestre. Creim que és una informació important, sobretot
atesa la quantia que en aquest moment ja poden tenir les
operacions de tresoreria.

La relació de transferències de capital concedides. Entenem
que tot allò que superi les 500.000 pessetes, les subvencions de
capital de més de 500.000 pessetes, és interessant que siguin
conegudes per la cambra, trimestralment, i els estats
comptables dels ens de dret públic i les empreses públiques del
Govern.

Creim que aquesta informació és important que la tenguin
els grups parlamentaris. Per tant, trobam que els ha de ser
remesa trimestralment per part del Govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda.

Passam a votació l'esmena 5088.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena que acabam de sotmetre a
votació.

Passam a votació de l'article 18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, cap en contra, 8 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l'article 18.

A la disposició addicional primera, s'hi manté l'esmena
número 5090, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup pensa que no s'ha
de modificar en aquest moment l'article 26 de la Llei de
pressupostos generals de la comunitat autònoma per a les
Illes Balears de l'any 88, bàsicament per dos motius: un és
perquè no estam d'acord amb la modificació que es proposa,
però també per una qüestió formal que per al nostre grup és
de cada vegada més i més important, i és que és un greu
error mantenir articles de lleis de pressupostos amb vocació
de vigència indefinida, perquè qualsevol operador jurídic no
els té en compte i es per pel camí.

Aquesta llei que ara es modifica, que és la Llei de
pressupostos per al 1988, creim que aquesta llei hauria
d'haver mort amb l'execució dels pressupostos per a l'any
88, i que, en qualsevol cas, és la Llei general pressupostària,
la Llei general tributària o les lleis que regulen la matèria
les que han de ser modificades en cada ocasió, la Llei de
finances de la comunitat etc., perquè, si no, resultarà que a
cada una de les lleis de pressupostos potser hi hagi un o dos
articles que regulen una matèria i que continuen vius i que
no figuren en les recopilacions a l'ús de la normativa
autonòmica i no hi ha manera de saber què és el que hi ha
vigent. És realment una inseguretat jurídica amb què es
troba, no ja el ciutadà, sinó els operadors jurídics
professionalitzats.
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Creim que és una molt mala mecànica, a la qual s'avesa el
Govern i que hauria de canviar com més aviat millor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Juaneda, per contestar, té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. És cert que es produeixen casos de
dispersió de normativa, és una qüestió que pràcticament és
inevitable, perquè a vegades les necessitats fan que s'hagin de
modificar les lleis per aquests mecanismes.

En qualsevol cas, entrant en el contingut d'aquesta
disposició addicional, encara que el grup esmenant no hi hagi
entrat, nosaltres creim que al final el que es fa és atribuir al
Consell de Govern una competència que ara es feia per decret
i que s'iguala al que és el criteri de l'Administració de l'Estat i
de la resta de comunitats autònomes.

Per tant, nosaltres creim que, tot i reconèixer que la
dispersió no és bona, la dispersió normativa no és bona,
mantenim aquesta disposició aquí perquè aquest és el moment
que creim que s'ha de procedir d'aquesta forma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Passam a la votació de l'esmena 5090, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

3 vots a favor, 9 en contra, 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena que acabam de votar.

Passam a la votació de la disposició addicional primera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, 3 en contra i 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició addicional primera.

A la disposició addicional segona i a la disposició
addicional tercera, no s'hi mantenen esmenes.

Votarem conjuntament les dues disposicions addicionals,
la segona i la tercera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, cap en contra, 8 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovades les disposicions addicionals segona
i tercera.

A les disposicions addicionals, s'hi manté l'esmena
següent, a noves disposicions addicionals, número 5098, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Alorda, té
vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup considera
interessant modificar la Llei de finances de la comunitat
autònoma en dos sentits, per tenir major informació, en tot
cas, el Parlament del nivell d'execució dels pressupostos de
la comunitat autònoma, de la liquidació. És per això que es
demana que s'hi afegeixin dos quadres, dues graelles, en què
quedi aclarit quin és el romanent de crèdits resultants de la
liquidació de pressupost de despeses i que quedin detallats,
aquests, per seccions, programes i partides, i distribuïts
entre romanents no incorporables, romanents incorporables,
per saber exactament quin és el superàvit de l'exercici, i
també un altre apartat, que és l'estat demostratiu de
l'execució de les despeses en finançament acceptat. En
aquest moment no es casen el pressupost d'ingressos i el
pressupost de despeses, i, per tant, no veim el nivell de
compliment o el nivell de destinació dels recursos afectats
respecte de la despesa realment executada.
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Per tant, creim que són dos quadres que donarien major
informació sobre com s'ha executat l'exercici, i trobam molt
interessant que siguin afegits a aquest article 97 de la Llei de
finances. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda.

Passam a votació l'esmena 5091, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Com a conseqüència de l'aprovació dins ponència de
l'esmena número 5378, del Grup Parlamentari Popular, s'ha
incorporat la disposició addicional quarta.

Passam a votació de la disposició addicional quarta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, cap en contra, 8 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda aprovada la disposició addicional quarta.

A la disposició derogatòria única, no s'hi mantenen
esmenes.

Procedirem a la votació de la disposició derogatòria amb la
redacció que es va aprovar en ponència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, cap en contra, 8 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la disposició derogatòria única.

A la disposició final primera, a la disposició final segona
i a l'exposició de motius, no s'hi mantenen esmenes.

Hi ha cap inconvenient que es votin conjuntament?

Votació conjunta... Separades? D'acord.

Disposició final primera... Votació de la disposició final
primera i de la disposició final segona, de les dues, de la
primera i de la segona.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, cap en contra, 8 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovades les disposicions finals primera i
segona, que acabam de sotmetre a votació.

A l'exposició de motius, no s'hi mantenen esmenes.

Votació de l'exposició de motius.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?
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EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada l'exposició de motius.

Arribat aquest punt de l'ordre del dia, s'aixeca la sessió.
Recomençaríem a les 12.15 hores.
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