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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començam aquest
plenari.

El primer punt de l'ordre del dia fa referència a preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 5990/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
declaracions del conseller d'Economia i Hisenda sobre turisme.

La primera la formula el diputat Sr. Joan Marí i Serra, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaracions del
conseller d'Economia sobre turisme. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En el si de
la Comissió d'Hisenda i Pressupostos, el passat dia 25 de
setembre, el Sr. Conseller d'Economia i Hisenda hi va fer unes
declaracions de caràcter futurista sobre distintes qüestions que
podrien afectar el futur del turisme de les nostres illes, les quals,
des del Grup Parlamentari Socialista, consideram poc
afortunades. La pregunta que li fem és si vostè, Sr. Conseller de
Turisme, comparteix aquestes manifestacions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Turisme, té vostè
la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Mire, la verdad, así como está
formulada la pregunta, sólo le puedo contestar una cosa, yo estoy
de acuerdo con el conseller de Economía y Hacienda, pero desde
luego ignoro por completo a qué declaraciones se refiere usted,
porque habla de unas declaraciones en el seno de la Comisión de
Hacienda y Presupuestos, no sé en qué momento se hicieron ni
en qué Comisión de Hacienda y Presupuestos las hizo. Si usted
tiene la amabilidad de aclararlo un poco más y referirse al tema
en concreto, y yo creí que lo iba a aclarar aquí, le podré
desglosar un poco más la respuesta, pero en principio, desde
luego, yo le aseguro que el conseller de Economía y Hacienda,
cuando habla de turismo, como de tantas otras cosas, suele decir
cosas muy serias y yo estoy de acuerdo con él al cien por cien.
Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Vull aclarir-li-ho una mica,
encara que jo estic segur que vostè ho reconeix, en cara que
m'hi digui que no, és el butlletí número 23, de 25 de
setembre, pàgina 507, paràgraf segon. Jo li preguntava si les
compartia perquè quan les vaig veure, vaig quedar
preocupat i esperava que em contestàs que a vostè també el
preocupaven, perquè almanco fins ara el considerava una
persona que es preocupava del seu sector, del sector turístic,
i esper poder continuar confiant en vostè en aquest aspecte,
perquè són unes manifestacions que jo crec que es poden
pensar, però a una comunitat com la nostra, on vivim
pràcticament del turisme i principalment de sol i platja, crec
que aqueixes manifestacions no es poden fer, almanco
públicament. Per això, li demanava si vostè les compartia.

No li repetiré què diuen les manifestacions, Sr.
Conseller, perquè no vull ser tan irresponsable com el Sr.
Rami. Jo li deman que les llegeixi i tal vegada en una altra
intervenció em podrà dir si hi està d'aocrd o no. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, pot fer ús de la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González Ortea):

Sr. Presidente, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, silenci.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María
González Ortea):

Yo no tengo eses boletín ni ese párrafo ni, lógicamente,
esa página. Me puede usted creer que no sé a qué
manifestaciones se refiere, y lamento que no las haya dicho
aquí.

Efectivamente, habrá oportunidad de discutirlas. En
cualquier caso, lo que no me parece bien es lo que ha dicho
usted, que no quiere ser tan irresponsable como el conseller
de Hacienda, y claro, con eso no puedo estar de acuerdo en
absoluto ni puedo permanecer callado y sentado mientras
usted dice esto. Estoy totalmente convencido de la
responsabilidad del conseller de Hacienda, de manera que
sus declaraciones, no sé cuáles son, pero insisto que las
comparto al cien por cien antes de haberlas leído. Gracias,
Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 6007/96, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a accions per prevenir l'embaràs a
l'adolescència.

Passam a la segona pregunta, que formula la diputada Sra.
Maria Àngels Leciñena, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a accions per prevenir l'embaràs a l'adolescència. Sra.
Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. La pregunta queda formulada con sus
propios términos.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera de Presidència, té vostè la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa Estaràs
i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Demana a la pregunta si s'han fet
accions per prevenir l'embaràs en l'adolescència. Sí, se n'hi han
fetes, concretament en relació amb programes, xerrades
informatives en relació amb aquest tema. De fet, tenim un
programa amb un sexòleg, que dóna tota la informació en relació
amb aquest tema tan important; a més a més, hi ha una sèrie
d'objectius dins el nostre II Pla d'igualtat d'oportunitats que es
debatrà aquí aquest divendres, concretament, crec recordar que
era l'acció 37 d'aquest II Pla on es diu que un dels objectius serà
promoure i fomentar un context sociosanitari més favorable,
especialment per a aquells col•lectius de dones en situació
d'especial necessitat, i també facilitar l'accés als mètodes de
planificació familiar. En aquest sentit, farem un programa
específic sobre aquest tema, tant de sensibilització sobre
l'embaràs no desitjat i foment dels distints mètodes
anticonceptius com també donar cobertura a aquesta manca de
centres de planificació familiar que hi ha actualment en aquestes
illes. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Per contestar, té la paraula la Sra.
Leciñena.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente, Señoras y señores diputados. Estamos
satisfechos de que piensen llevar a cabo estas acciones, pero
esperemos que no solamente estén encaminadas hacia la mujer,
dado que las embarazadas es cosa tanto del hombre como de la
mujer. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Leciñena. Té la paraula la Sra. Estaràs.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Hi estic d'acord, la maternitat és un bé social i mai no
una càrrega de la dona.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs.

I.3) Pregunta RGE núm. 5901/96, de l'Hble. Sr. Diputat
J. Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a actuacions de l'Ibavi a Felanitx.

Passam a la tercera pregunta, que formula l'Hble. Sr.
Diputat Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a actuacions de l'Ibavi a Felanitx. Té la
paraula el Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Foment, per dues
vegades he llegit i he escoltat la seva opinió, tant a la
Comissió d'Hisenda i Pressupostos com aquí, en aquest
mateix plenari, sobre tractes poc transparents o especials o
no possibles a l'Ajuntament de Felanitx per construir-hi
habitatges promoguts per l'Ibavi. Jo voldria que explicàs
quines són les dificultats perquè l'Ibavi construeixi
habitatges de protecció especial a Felanitx.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Té la paraula el conseller de Foment,
el Sr. Verger.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sr. President. Ningú no ha dit que hi hagi
impossibilitats o dificultats per construir habitatges de règim
especial al municipi de Felanitx. Què es fa en aquest
moment? Es fa enquesta entre els serveis socials de l'Ibavi
conjuntament amb l'ajuntament per saber la demanda
d'aquests habitatges que hi pugui haver dins aquest
municipi, la valoració econòmica dels terrenys i la
repercussió que tendrà després en el cost d'aquests
habitatges. Per consegüent, no és cap dificultat o cap
impossibilitat o cap cosa que faci impossible aquesta
construcció d'aquests habitatges, sinó tot el contrari. El que
vostè va sentir, Sr. Triay, era que l'Ajuntament, a la seva
petició inicial que va fer, quan ho va aprovar per ple,
demanava la construcció d'una nau a canvi d'un solar,  cosa
que normalment Ibavi no fa mai, sinó simplement el que
passa és que Ibavi compra els terrenys i, si no els compra,
fa una permuta dins la construcció feta, dins el mateix
edifici, amb l'ajuntament; l'Ajuntament de Felanitx volia
una altra cosa però en aquest moment això s'està reconduint
i en lloc d'anar bé, es farà el que s'hagi de fer, sempre que
aquest projecte sigui viable, depèn dels estudis que se'n
puguin fer, vist des d'Ibavi i des de l'Ajuntament de
Felanitx.
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, l'Ajuntament de
Felanitx demanava la construcció d'una nau per a serveis
municipals que costava alguns milions menys que la valoració
dels terrenys, però el que em sorprèn és que es qualifiqui tan
negativament una proposta de l'Ajuntament de Felanitx que
prèviament havia estat acceptada per escrit pel director-gerent de
l'Ibavi,que és el mateix que hi ha ara, el Sr. Isidoro Marcos, quan
en el mes de maig del 96, per tant, parlam de fa molts pocs
mesos, deia al batle de Felanitx: "Li manifest per la present
l'interès de la institució que represent en iniciar converses i
tràmits precisos que permetin la subscripció i execució d'un
conveni en què es concretin els termes de l'esmentada actuació,
que crec de gran interès pre ambdues parts, i allò en la mesura
que d'una part la ciutat es veuria beneficiada de l'íntegre
compliment del nostre programa en règim d'habitatges protegits
i per un altre, l'Ajuntament obtindria l'oportú finançament per a
la construcció d'una nau destinada a uns usos que li són molt
necessaris". Per tant, si en el mes de maig açò era perfectament
possible i assumible i de gran interès per a les dues institucions,
comprenc que hi pugui haver un canvi de criteri, però no
desqualificació de l'Ajuntament de Felanitx pel fet que en lloc de
demanar una compensació en metàl•lic íntegrament per la
valoració dels terrenys, demanàs una cosa de menor preu però
construïda en especial per a serveis municipals. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Sr. President. Això del menor preu ho diu vostè i ho diu
l'ajuntament. Per consegüent, permeti que els serveis
econòmics diguin quin és el menor preu. Segon, no ens
dedicarem a fer naus, l'hi torn a repetir; podem comprar el
solar o no, podem canviar pisos o plantes baixes, que ho
fem més d'una vegada, Ibavi-ajuntament, i arribar a un
acord, no ens negam a res, és que pareix que vostè posa en
qüestió allò que volem  fer o no a Felanitx; com a qualsevol
altre municipi, s'hi faran els habitatges de l'Ibavi si hi ha
mercat suficient, estudis que ho avalin, i això és el que es fa
en aquest moment, i si en un moment determinat el Sr.
Isidoro Marcos va prendre una decisió de fer una carta, a mi
m'és igual, el que vull és tenir la garantia que aquests
habitatges que es construiran a Felanitx puguin ser un
projecte viable, tenguin mercat i puguin ser accessibles a
unes persones a les quals faci falta, tot allò altre m'importa
molt poc. Li torn a repetir que, la valoració de l'ajuntament
i la seva, val més que les deixem per a una altra ocasió,
perquè per ventura no respon a la realitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 5982/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a accidents mortals a piscines d'ús col•lectiu
i platges.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Pres Sampol, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a accidents mortals a piscines d'ús col•lectiu i
platges. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President. Enguany, l'any 1996, ha estat un any
especialment conflictiu pels accidents mortals que s'han
produït a platges i a piscines d'ús públic. No ha passat
pràcticament setmana, aquests mesos d'estiu, que no hàgim
llegit a les pàgines dels succeïts alguna calamitat d'aquestes
característiques. Voldríem saber si el Govern ha seguit
aquest tema i si té un inventari, per tant, quants d'accidents
mortals ha registrat a platges i a piscines d'ús públic.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Sanitat, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM
(Francesc Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, és ver que ha existit
aquesta preocupació, però n'hi ha una relació, tota vegada
que els morts per ofegament no són de declaració
obligatòria. Per tant, el seguiment que pugi fer la conselleria
és el de les inspeccions perquè a les piscines hi hagi les
mesures de seguretat que el decret regulador indica.
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Qüestió distinta és la de platges. És competència municipal
la vigilància i prevenció d'accidents de platges, però,
efectivament, no n'existiex una relació exhaustiva perquè no hi
ha l'obligatorietat de declaració. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, fer un seguiment d'aquest tema,
tampoc no crec que sigui tan difícil. Jo m'imagin que en els
jutjats hi haurà aquest tipus d'informació. En tot cas, el problema
de fons és un: ha augmentat d'una manera preocupant el nombre
d'accidents mortals per ofegament tant a platges com a piscines
públiques, i això és per mor d'unes causes, possiblement enguany
hi ha hagut unes condicions de la mar que hi han influït, però en
tot cas no estic d'acord amb vostè, i el pròxim període de
sessions ho podrem seguir, això, que es compleixi el decret del
Govern ni l'ordre que data de l'any 72, del Govern central, que
regula tot el sistema de seguretat en piscines públiques i platges.
Ens consta que no es compleix el decret ni per part de les
piscines públiques ni per part dels ajuntaments, i aquí hi hauria
d'haver una actuació des del Govern balear en col•laboració amb
els ajuntaments pel que fa a platges per intentar prevenir aquest
tipus d'accidents. Si volem una oferta de qualitat en el tema
turístic, passa perquè hi hagi unes condicions de seguretat. Que
consti que aquestes notícies provoquen alarma social i poden
arribar a influir molt negativament sobre el sector turístic.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, no puc coincidir amb
vostè que no hi hagi preocupació per part del Govern balear,
perquè durant aquest any s'han fet 898 inspeccions a piscines tant
col•lectives com turístiques; l'objecte d'aquestes inspeccions és
obligar al compliment del decret, és sancionar fins i tot, com és
natural, aquelles instal•lacions que no compleixen amb la
normativa del decret. Per tant, insistim que existeix aquesta
preocupació per part del Govern.

I quant al tema de les platges, hem d'insistir també que
entenem -ho entenc jo, personalment- que és una competència de
caire municipal la vigilància i seguretat de les platges. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 5929/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a informació d'ofertes de
treball a les oficines i punts d'informació juvenil.

Passam a la següent pregunta,que formula el diputat Sr.
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a informació d'ofertes de
treball a les oficines i punts d'informació juvenil. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia. Les oficines i punts
d'informació juvenil és una xarxa d'oficines que hi ha als
municipis, a les quals els joves poden acudir, no hi
acudeixen gaire, però els joves tenen l'oportunitat d'acudir-
hi per sol•licitar informació diversa, una d'aquestes
informacions és l'oferta de treballs, i el nostre interès és
saber la naturalesa d'aquestes ofertes de treball que poden
trobar a les oficines i punts d'informació juvenil.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera de Presidència, té vostè
la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Concretament, s'ofereixen als
joves tres fonts diferents. En primer lloc, empreses privades,
el percentatges sobre el total és d'un 30%, d'aquest, el 80%
de les ofertes són de treball amb projecció de futur, és a dir,
més o menys estables i amb la intenció de poder-se
convertir en fixes. Quant a empreses de treball temporal, les
ofertes d'aquest tipus són un 65%, les empreses de treball
temporal ofereixen un 85% de treball temporal i només un
15% que en podríem dir que entraria a formar part de la
plantilla de l'empresa usuària. I també informació en relació
amb institucions públiques, ministeris, ajuntaments (...) i
altres, que representen un 5% de les ofertes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Consellera de Presidència. Li he fet aquesta
pregunta perquè tenim informació de diferents fonts que a les
oficines i punts d'informació juvenil bàsicament s'ofereixen
ofertes laborals de treball d'empreses de treball temporal. No
farem ara un debat sobre aquestes empreses de treball temporal,
en tendrem ocasió en el pròxim període de sessions, de parlar
d'aquestes empreses, però sembla que de forma automàtica, no
sé si la informació s'origina a la direcció general o s'origina a
l'exInstitut balear de serveis a la joventut, però per les
informacions que tenim de persones que hi han anat, l'única
informació que reben són d'empreses de treball temporal, cosa
que, si és així, nosaltres trobam que no és la millor informació
que poden rebre els joves quant a oportunitats i ofertes de treball.
Igualment, consideram que la relació amb l'INEM  hauria de ser
més ferma i que també s'haurien de tenir en compte aquests punts
d'informació juvenil, ja abundants, 32 a les Illes Balears, per tal
de connectar-los de forma real amb el Servei balear d'ocupació,
que pròximament es posarà en marxa en aquesta comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa Estaràs
i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Jo li he explicat més o manco quines
són les ofertes que fem. Evidentment, no tenim, perquè el mercat
no la dóna, la possibilitat de donar tot el que voldríem a
empreses amb la possibilitat que hi quedin fixos, però sí li diré
que el sector majoritari és el sector serveis i en aquest sector els
professionals més cercats són els professionals que tenen
coneixements d'idiomes. Les ofertes per nivell d'estudis són un
60% de titulacions de tipus mitjà, un 20% els diplomats
universitaris i un 20% més titulats que no tenguin cap titulació
específica. En qualsevol cas, hi ha la preocupació que són moltes
vegades contractes temporals, però oferim el que ens ve, i
voldríem oferir més contractes fixos però n'hi ha una manca en
el mercat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 5991/96, de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ampliació de la carretera 731, d'Eivissa a Sant Antoni de
Portmany.

Passam a la pregunta que formula el diputat Sr. Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació de
la carretera 731, d'Eivissa a Sant Antoni de Portmany. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta queda formulada
amb els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Foment, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

La contestació també és molt clara, és a dir, les obres
d'ampliació de la carretera 731, d'Eivissa a Sant Antoni,
s'han concloses.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, això significa un
canvi, almanco per a mi, atès que jo tenia entès que la
conselleria tenia previst la construcció d'un carril lent des
l'acarament de la badia de la sortida d'Eivissa fins Can Pep
Xico, que és on va acabar allò que jo entenia com a primera
fase. Si això no és així, i vostè m'ho diu, jo no tenc per què
dubtar-ne, crec que es tracta d'un greu error per part de la
conselleria, atès que avui per avui aquest tram de carretera
s'ha convertit en un dels més conflictius de tota aquesta via,
s'hi han provocat accidents i embussos de trànsit, atès
l'intens trànsit diari que hi ha en aquesta zona. Per tant, jo li
recomanaria que d'una forma més o manco immediata
canviassin les previsions de la conselleria i pensassin en
ampliar amb un carril lent des de la sortida de la doble via
d'Eivissa fins Can Pep Xico, allí on és ara. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, vol tornar a fer ús de la
paraula?

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Sí, Sr. President. És sorprenent, totes les carreteres es
poden millorar, l'únic que vostè fa és la pregunta si hi havia
una segona fase de les obres d'ampliació de la carretera 731,
i jo l'hi dic que no, que avui per avui la previsió de la
conselleria és acabar..., allò que està acabat, jo no sabia si
es referia vostè a reposició de paviment, però no, veig que
el que vostè demana és un tercer carril, està en estudi, per
descomptat, però el que és cert és que no estava dins
l'ampliació que es va fer d'aquesta carretera, que qualque dia
es començarà, en funció de les possibilitats econòmiques
que tenim, no vull dir que no, però això avui no és cap obra
que estigui previst fer dins el 97.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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I.7) Pregunta RGE núm. 5910/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Crespí i Plaza, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris de selecció dels funcionaris assistents als
cursos de l'IBAP.

Passam a la següent pregunta,que formula el diputat Sr.
Andreu Crespí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
criteris de selecció dels funcionaris assistents als cursos de
l'IBAP. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Pràcticament al mateix temps que
aquest diputat hi entrava aquesta pregunta, el Govern de la
Comunitat Autònoma publicava en el BOCAIB el Decret
191/1996, respecte dels cursos que gestiona l'IBAP. No obstant
això, la pregunta es manté amb els seus propis termes, perquè
així consti en el Diari de Sessions, ja que aquest decret no
contempla, d'una manera estricta almanco, els criteris generals
pels quals es farà aquesta selecció i que jo crec que ha provocat
algun descontent entre els funcionaris de la Comunitat. Gràcies.

"Amb quins criteris se seleccionen els funcionaris assistents als
cursos de l'IBAP quan hi ha més sol•licitants que places?"

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Funció Pública,
té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (José Antonio Berastain i Díez):

Gracias. Buenos días. Es muy sencillo, los requisitos, los
criterios selectivos, vienen planteados en el Plan de formación de
cada año. Éste es el año 96, se lo dejaré. No obstante, en el año
97 habrá igualmente un plan de formación con los requisitos
específicos para cada curso, y como bien ha dicho usted, el
Decreto 191 establece las pautas en los artículos 9 y 10 de
selección. Sin duda, los criterios de destinatario, los criterios, por
ejemplo, que la convocatoria determinará y los destinatarios a
quienes va dirigido el curso serán los determinantes, los
requisitos de participación en la convocatoria se determinaran y
serán los que determinen la preselección de unos o de otros.
Todo ello en el caso que, lógicamente, haya un exceso de
demanda en relación a las plazas que hay, y sin duda, hacen
referencia clara a los criterios de "conexidad".

En el plan de formación, no voy a repetir el plan de
formación del 96, que está en vigor, se habla igualmente, como
criterios, de las condiciones del candidato, el perfil, el nivel, los
cursos previos, en definitiva, da una serie de parámetros, la
cronología, la presentación, que son con ellos, con el conjunto de
ellos, con lo que se determina la selección, y tengo que decirle
que normalmente tienen cabida casi todos los funcionarios en los
cursos. En los cursos de lenguas, en concreto, nunca ha habido
imposibilidad de realizarlos porque se han hecho tantos grupos
como necesidades y en cursos más problemáticos, como
informática, porque el aula de informática, lógicamente, tiene
una capacidad limitada, ahí es dónde más se aplican estos
criterios selectivos, pero no me consta que haya grandes
problemas de admisión a cursos, muy al contrario.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té vostè la paraula, Sr.
Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Només per acabar de concretar
aquesta pregunta, aquests criteris han estat consensuats i,
per tant, al vist-i-plau de les organtzacions representatives
dels treballadors?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, vlo tornar a fer ús de la paraula?

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (José Antonio Berastain i Díez):

Vamos a ver, los sindicatos participan en los criterios, lo
que pasa es que el IBAP es un servicio y como tal la
Administración tiene la última palabra, pero los sindicatos
han participado y tienen su foro de debate dentro del IBAP,
participan en la comisión y además llevan el área de la
formación contínua, con lo cual me sorprende mucho que se
apunte la imposibilidad de realizar cursos cuando
justamente dentro del área del IBAP, que tendremos el área
de lenguas, el área de formación integral, que es el plan, y
luego la formación continuada, donde se hacen 20 cursos de
promedio mensuales, impartidos y realizados por los
propios sindicatos, me extraña mucho que manifiesten
discordancia, salvo que sean estrictamente electorales, pero,
desde luego, práctica ninguna porque los sindicatos, en
concreto, con un exceso de cursos..., si usted viera los
títulos de dichos cursos, posiblemente nos echaríamos a reír,
llegan a realizar un conjunto de 20 cursos al mes, iniciados
y promovidos por los propios sindicatos, pagados por la
Administración, con cargo a los fondos de formación
contínua, con lo cual creo que están atendidas las
necesidades. Y los criterios de selección son lo
suficientemente amplios para dar cabida a todo el mundo, y
no veo, como digo, problemas que hayan imposibilitado que
el personal al servicio de la Administración esté plenamente
integrado en el IBAP, y los sindicatos, como digo,
participan, aunque para los sindicatos todo es insuficiente,
por mucho que hagamos, de eso también somos conscientes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.
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I.8) Pregunta RGE núm. 5983/96, de l'Hble. Sr. Diputat Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a aigua que vessa de l'embassament del Gorg Blau.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr. Pere
Sampol, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
aigua que vessa de l'embassament del Gorg Blau. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Diuen que no hi ha res més boig que
el temps, i què hi farem!, ara li ha pegat per ploure, li ha pegat
per ploure i els embassaments del Gorg Blau vessen, no sabem
exactament des de quan, però sí que a finals d'octubre aquest
diputat que els parla ho va poder comprovar en visitar el Gorg
Blau, i sí, vessava, sortia prop d'un pam d'aigua. Per tant, farà
prop d'un mes que aquesta aigua vessa del Gorg Blau. Voldríem
saber, aproximadament, des de dia 15 d'octubre, quina és la
quantitat d'aigua que s'ha vessada dels embassaments i que no
s'ha pogut utilitzar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera de Presidència,
té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa Estaràs
i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. La Junta d'Aigües no disposa d'aparells
de mesura a la zona de l'embassament del Gorg Blau, atès que la
titularitat és d'EMAYA, la qual té al seu càrrec la gestió. En
qualsevol cas, ho hem consultat a EMAYA i de les informacions
sol•licitades, l'embassament de Cúber no ha vessat gens i
l'embassament del Gorg Blau, que és la pregunta que vostè em
fa, ho ha fet únicament en dos períodes de temps, un primer
període entre dia 15  21 d'octubre i un segon període dia 15 de
novembre. En qualsevol cas, no s'ha conegut amb exactitud què
ha pogut vessar, pràcticament perquè dels anys setanta
únicament s'ha donat aquesta circumstància en dues ocasions,
l'actual i l'any 1987. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Això sí que és greu, que la Junta
d'Aigües, que és l'organisme gestor del subministrament en alta
d'aigua a les poblacions, no sàpiga que en aquest moment es
vessa aigua i que no sàpiga quina quantitat es vessa és molt greu.
Segons informacions d'EMAYA publicades només de dia 15 a 19
de novembre, quatre dies, varen vessar 581.000 metres cúbics,
l'equivalent a deu vaixells, és a dir, a un mes de l'operació vaixell,
que suposen  set milions diaris de pessetes.

Aquí hi ha una qüestió molt important, que és la
previsió. El sentit comú diu que els embassaments haurien
de tenir una reserva en previsió que plou. Els embassaments
en aquestes èpoques no s'haurien de tenir al cent per cent,
s'haurien de tenir al 80%. En aquest moment, es podria
aprofitar el 50% del consum de la badia de Palma, només de
l'embassament del Gorg Blau, i s'està perdent. Es podria
aprofitar per recarregar aqüífers com el de s'Estremera i
s'està perdent, estam tudant els doblers miserablement, i si
la Junta d'Aigües no pot controlar això i ho ha de deixar en
les mans irresponsables d'EMAYA, val més que tanqui. Ara
mateix faré una esmena a la totalitat del pressupost de la
Junta d'Aigües. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, li basta poc, a vostè,
per fer esmenes. Jo crec que les esmenes s'han de
reflexionar més i no així com les fa, però és una tònica de
vostè i del seu grup. Dit això, li contestaré la pregunta.

En primer lloc, he dit que sí que sabíem que era una
circumstància que s'havia donat dues vegades en els darrers
36 anys, i li diré que en l'actualitat EMAYA està executant
un projecte, un projecte important, que permetrà la
infiltració d'aigüa en l'aqüífer de s'Estremera, a fi que aquest
pugui actuar com un embassament soterrani, cosa que
permetrà en pròximes dates, aproximadament en gener o
febrer, l'emmagatzemament en aquest aqüífer d'aigua, que
podria ser excedent en aquest moment, però que podria ser
necessari en època estival.

Si prenem com a partida una pluviometria mitjana
similar als quatre darrers anys i unes captacions dels
embassaments en consonància amb tot l'anterior, arribam a
la conclusió que s'ha fet una excel•lent planificació i que
gràcies a això tenim aigua en condicions avui a la badia de
Palma. Per tant, hem fet una planificació com toca, i per
ventura el diputat que m'ha fet la pregunta no coneix bé el
tema i la formula sense saber... ni tenir els coneixements
adequats. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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I.9) Pregunta RGE núm. 5930/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a contingut de les negociacions del
Govern balear amb el Bisbat de Mallorca per a la gestió de les
instal•lacions juvenils dependents de la Comunitat Autònoma.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Josep Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a contingut de les negociacions del Govern
amb el Bisbat de Mallorca per a la gestió de les instal•lacions
juvenils dependents de la Comunitat Autònoma. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Fa pocs dies es va fer pública la
dissolució de l'Institut balear de serveis a la joventut i és lògic
que el Govern pensi com les competències i activitats que
desenvolupava aquest institut s'hagin de realitzar en el futur. A
la comissió de fa unes setmanes, la consellera de Presidència ens
hi va comunicar que hi havia iniciades unes converses amb  el
Bisbat de Mallorca, però suposam que serà amb la fundació
L'Esplai, però no exactament amb el bisbat, però com que la
fundació L'Esplai depèn del bisbat, així es va dir, per a la gestió
d'aquestes instal•lacions. Amb aquesta pregunta voldríem saber
com estan aquestes negociacions, amb quins termes
s'estableixen, perquè les competències del servei de l'Institut
balear de serveis a la joventut eren més extenses, eren més
amplies que no només la gestió de les instal•lacions, a veure
quina part d'aquests serveis són objecte de negociació i en quin
moment es troben aquestes negociacions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa Estaràs
i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, vaig anunciar un futur
consorci, i també vaig anunciar que demanaria una
compareixença davant aquest parlament per explicar l'extinció de
l'Institut Balear de Serveis a la Joventut i totes les condicions
posteriors. No obstant això, aquesta compareixença, vull dir que
la direcció general de Joventut i Família ha iniciat una recerca i
un catàleg d'instal•lacions de Joventut amb la finalitat de fer una
catalogació, definir la seva finalitat, estructurar les mesures de
seguretat, estructurar els serveis, identificar els seus (...), la seva
ubicació física, etc. En aquest sentit, fa uns dies, dia 22 de
novembre, hi havia catalogades unes 100 instal•lacions juvenils.
Pensam que, dins el primer trimestre del 1997, la direcció
general podrà fer la publicació d'aquest catàleg. Una vegada que
vàrem fer aquesta labor de recerca i catalogació d'aquestes
instal•lacions juvenils, vàrem veure que la majoria eren
gestionades per associacions juvenils. També podríem dir que,
a partir d'aquests estudis, es va veure que era la Fundació
d'Esplai de les Illes, com vostè ha dit, i (...) els que més
instal•lacions juvenils gestionaven. Així que vàrem pensar que
seria una bona fórmula de gestió entrar en conversacions amb el
Bisbat perquè, en definitiva, és amb el Sr. Bisbe amb qui haurem
de firmar, a l'hora de poder dur a terme la gestió d'aquestes
instal•lacions via consorci. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, vol tornar a fer ús de la
paraula?

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, gràcies, Sr. President. Sra. Consellera de Presidència,
jo som agnòstic, per tant, perdoni, totes les relacions, quant
a gestió i instal•lacions juvenils, únicament es plantegen
amb una part de les organitzacions juvenils organitzades, no
només hi ha organitzacions confessionals, hi ha altres tipus
d'organitzacions juvenils que també intervenen, i molt, en
qüestions d'aquest tipus.

Jo voldria comentar dues qüestions. La primera és si han
tengut en compte que la dissolució de l'Institut Balear de
Serveis a la Joventut, era un bon moment per plantejar la
transferència als consells insulars d'aquestes polítiques
juvenils, era un bon moment, em sembla, i s'ha perdut una
altra ocasió per iniciar aquest procés, concretament, de
gestió de les instal•lacions juvenils, perquè vostè sap millor
que jo que la situació i la gestió a les diferents illes és molt
diferent, no és la mateixa situació a Mallorca que la que hi
ha a Menorca, ni la d'Eivissa, no sabem si amb les
negociacions amb el Bisbat de Mallorca per crear aquest
consorci es tendran en compte les circumstàncies que hi ha
a Menorca o a Eivissa, que són molt diferents, i s'haurà de
fer d'una altra manera. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Li he dit que la fórmula legal
seria un consorci, que aquest consorci estaria obert a
l'entrada de qualsevol nova associació juvenil, administració
pública o entitat sense finalitat de lucre amb l'única condició
(...) en el consorci aquella instal•lació juvenil, repetesc que
pretenem que siguin les associacions juvenils les que
gestionin i, dins el futur Pla jove, pensam que així
fomentam els dos principis bàsics que han de regir aquest
tema, que és el foment de l'associacionisme i treballar amb
els joves, que sigui el jove qui cerqui dins de les seves
pròpies interioritats, cerqui i faci la feina i gestioni les
pròpies activitats, per tant, pensam que amb aquesta gestió
conjunta, s'aconseguiria una reducció del cost, reducció de
la compra i utilització del material tècnic, i possibilitarien
la realització d'obres de condicionament i millora de totes
les places. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 5931/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a contingut de la pròxima reunió
entre Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
Govern de la Generalitat de Catalunya.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr. Josep
Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa al contingut de la pròxima reunió entre el
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el
Govern de la Generalitat de Catalunya. Sr. Diputat, té vostè la
paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Va sortir a la premsa, als mitjans
d'informació, fa un parell de setmanes, l'encontre que va tenir el
president d'aquesta comunitat amb el president de la Generalitat
de Catalunya. Un encontre curt per causes metereològiques, però
que va donar lloc a dir que aquest mes de gener o febrer hi haurà
una nova trobada de més nivell, amb més participació de
delegacions de cadascun dels dos governs per tractar temes
comuns. Com ja saben vostès, a partir de la setmana que ve,
aquests diputats i diputades faran com les tortugues, hivernaran
fins la primavera vinent, aquest encontre tendrà lloc el mes de
gener o febrer, tendríem interès per saber, des del Govern balear,
quins són els capítols, les qüestions, que interessa plantejar
davant el Govern de la Generalitat de Catalunya en aquest
pròxim encontre que no podrem seguir des del Parlament. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. President.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i Palou):

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Efectivament
aquesta trobada es va produir dins el clima de relacions amb
altres comunitats autònomes que té aquest govern balear, i amb
altres presidents autonòmics. Jo crec que el clima de la relació és
un clima positiu, positiu per a nosaltres, efectivament, es va
constatar en una trobada prevista pel primer trimestre de l'any
que ve. El que passa és que en aquests moments no tenim una
previsió exacta i concreta de quines són les qüestions que es
tractaran en aquesta trobada, previsiblement i pel que pertoca a
les Illes Balears, hi ha una sèrie de temes que hi hauran de ser de
forma inexorable, com és, entre altres, treure profit, poder
coparticipar a la xarxa comercial que té la Generalitat de
Catalunya, iniciatives en matèria de treball, iniciatives en matèria
de cultura, de museus, distintes qüestions de col•laboració
mútua, però, insistesc, no tenim el calendari tancat. Si vostè,
naturalment, vol fer alguna proposta concreta, aquest president
que li parla tendrà molt de gust en rebre per escrit, del seu grup,
qualsevol iniciativa que vulgui fer. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sr. President, avui compartim, no
només aquest interès en establir vincles comuns amb les
comunitats autònomes, sinó un virus que ens afecte per
igual a tots dos. En tot cas, sí que li diré que nosaltres,
lògicament, estam d'acord, trobam bé aquests encontres,
sobretot quan són encontres amb comunitats pròximes
culturalment, històricament i, fins i tot, geogràficament,
amb interessos comuns, com són les comunitats de València
i de Catalunya. Lògicament, també, en aquesta futura
preparació d'aquest encontre, hi ha qüestions que, per al
nostre grup, seria interessant introduir, si les podem fer
arribar per escrit..., però n'explicaré un parell o tres, com és
l'espai telecomunicacional comú. La Generalitat ja ha fet el
seu reglament de la Llei de telecomunicacions per cable,
creant les demarcacions a Catalunya, les tres demarcacions,
i en declaracions públiques ha mostrat el seu interès per
crear un espai supracomunicacional amb el
desenvolupament de la Llei de telecomunicacions per cable,
juntament amb la comunitat de València i la balear. Davant
els anuncis fets per la Generalitat, no tenim notícia de quina
és la intenció del Govern balear, de quin és la intenció...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, açò forma part d'una nova formulació d'una
pregunta. Em sap greu, però, reiterades vegades, li he de
requerir que concreti la pregunta, que no estam davant una
interpel•lació. Moltes gràcies. Sr. President, vol tornar a fer
ús de la paraula?

I.11) Pregunta RGE núm. 5932/96, de l'Hble. Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a
personatges femenins de la història de Menorca en el
calendari de la Comissió Interdepartamental de la Dona
per 1997.

Passam a la següent pregunta que formula el diputat Sr.
Josep Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a personatges femenins de la
història de Menorca en el calendari de la Comissió
Interdepartamental de la Dona per a 1997. Sr. Diputat, té
vostè la paraula.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Intentaré ser concret en aquesta
pregunta. Em sap greu, però com que no ens veurem fins d'aquí
tres mesos, era una bona oportunitat per parlar d'aquests temes.

L'any passat, supos que la consellera de Presidència es
recordarà, va sortir a debat, a partir de preguntes orals, la qüestió
de l'edició d'un calendari il•lustrat amb figures femenines de la
història només i exclusivament de Mallorca. Nosaltres
consideram que, encara que siguin qüestions anecdòtiques o
qüestions menors, té importància fer aquest tipus de comunicació
en el qual es vegi el protagonisme femení en aquesta societat i,
per tant, ho trobàvem d'interès. En aquell debat, la Sra.
Consellera va dir que, per al pròxim any, el pròxim calendari
tendria protagonistes femenines de la història de Menorca i
d'Eivissa, per tant, és lògic que ara que ens trobam..., ja hem
passat el dia de santa Catalina i que s'atraca l'any que ve, que
demanam quines protagonistes femenines menorquines hi haurà
en aquest calendari.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera de Presidència, té vostè la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa Estaràs
i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Menorquines, Maria Lluïsa Serra (...)
i Maria Mercadal (...), com vostè sap, la primera és llicenciada
en Filosofia i Lletres, a més de filla il•lustre de Maó, la segona
va ser una de les primeres dones menorquines que es graduaren
a l'Institut Nacional de Segona Ensenyança de Maó i, a més a
més, la primera dona que va donar una conferència a l'Ateneu de
Maó, eivissenques, Victorina Ferrer, una escriptora del segle
XIX, d'estil romàntic, i Margalida Roig, una sindicalista,
recordem el tema de la fàbrica de Can Ventosa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Consellera de Presidència. La segona part de la
intervenció de l'any passat va ser per dir que la inclusió de
personatges femenins en aquest calendari seria motiu de debat o
de consens en el Consell Insular de Menorca, també en els
ajuntaments. És la primera notícia de quins són els personatges
femenins que hi ha en aquest calendari. Ens sap greu que en
qüestions com aquesta, amb tants de protagonistes femenines que
hi ha a la història de Menorca, no hagin tengut en compte aquell
oferiment de consens i de debat a l'hora d'escollir les persones
que formaran part d'aquest calendari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a...? Té vostè la paraula, Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Crec que no hi ha hagut caire
polític. Ha estat només una qüestió tècnica. Han estat la Sra.
Aina Pascual..., historiadora de reconegut prestigi, les que
han fet una selecció. Jo, davant els noms, no he tengut més
que claudicar i acceptar-les perquè em semblava que eren
els noms de les que representaven. En qualsevol cas, no crec
que sigui una qüestió política sinó tècnica. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 5933/96, de l'Hble. Sr.
Diputat Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a reaccions
al discurs del president de la CAIB en el marc de la World
Travel Market.

Passam a la darrera pregunta que formula el diputat Sr.
Josep Portella, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a reaccions al discurs del president
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de
la World Travel Market. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Abans d'efectuar aquesta
pregunta, m'agradari mostrar el meu personal acord amb les
reaccions que, des de la presidència del Govern, han tengut
davant l'actuació de l'ambaixador en aquesta fira. Vostè
sabrà, més que jo, quina va ser l'actuació de l'ambaixador
espanyol a Londres en aquesta fira, per tant, estic d'acord
amb aquesta reacció. Però sí que voldríem saber quines
varen ser les causes per les quals diferents delegacions
presents, d'altres comunitats autònomes, van reaccionar de
la manera que ho van fer davant el discurs del president
d'aquesta comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. President de la Comunitat Autònoma,
té vostè la paraula
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i Palou):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, li vull dir que el Govern balear no ha rebut cap
queixa formal al respecte, ni cap nota oficial de reacció negativa.
El que va passar va ser que, en aquella data, aproximadament,
com cada any, el Govern balear fa una recepció oficial a
Londres, en aquesta fira, als proveïdors i a la gent que va a
aquesta fira. Hi havia una coincidència de data entre la visita del
vicepresident segon del Govern espanyol i la data del còctel de
la presentació de les Illes Balears, per això, l'ambaixada ens va
demanar unificar a un sol acte tant el nostre còctel com (...)
l'ambaixada espanyola a Londres. Nosaltres vàrem accedir,
naturalment, amb el dret que el president del Govern pogués fer,
també, la seva comunicació als assistents.

L'únic problema va ser que, inesperadament, en el darrer
moment, el vicepresident segon del Govern no va poder assistir
a l'acte i va delegar en aquest president la representació, amb
aquesta representació, naturalment, havíem d'incloure les dues
representacions, la del president del Govern balear i, en aquell
moment, la representació de l'Estat espanyol. Vaig fer una
intervenció, des del meu punt de vista, totalment correcta i
sempre respectant, al màxim, els interessos de l'Estat espanyol,
però, naturalment, com no podia ser d'una altra manera, parlant
de les Illes Balears i posant com a exemple a les Illes Balears.
Això és, únicament, el que va passar aquell dia, després m'han
arribat rumors sobre algun malestar i alguna qüestió sobre això.

Jo crec que el més important és el fet que l'únic president de
comunitat autònoma que hi havia a Londres i a l'ambaixada era
el president del Govern balear, per ventura, una fira d'aquesta
importància no era de l'interès dels altres presidents o de les
altres comunitats autònomes, per a nosaltres sí que ho és, per
tant, era normal que la representació..., en aquell cas, les Illes
Balears ostentessin la representació i n'estic molt orgullós.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. El darrer paràgraf de la seva
intervenció, de la seva resposta, per ventura encara farà més
malestar a aquestes comunitats autònomes. A la primera part,
l'explicació em semblava molt bé, però aquesta referència a
l'absència, quan vostè hi era aquell dia perquè, com ha dit,
coincidia amb el dia de Balears i per açò hi era, tal vegada per
aquesta causa, perquè no coincidia amb el dia d'altres comunitats
autònomes, no hi eren altres presidents. La darrera part de la seva
resposta, per ventura, crearà més malestar a altres comunitats
autònomes. Certament, pot ser que hi hagués aquest intent de
compatibilitzar dos discursos, però les molèsties, les queixes de
delegacions com la canària o l'andalusa, amb les quals som
competidors turístics, ningú ho dubta ni ho nega, no deixa bé el
nostre paper, en aquest cas, de ser representants de tot l'Estat en
el moment que vostè va fer el seu discurs.

Dic açò perquè, en aquests moments, hi ha un tema molt
important en el Congrés dels diputats, com és la Llei de
règim econòmic i fiscal especial, tenir discrepàncies amb
comunitats autònomes com aquestes, pot ser que no
afavoreixi gens al fet de cercar aliats dins altres comunitats
autònomes per dur endavant projectes molt més importants,
em sembla.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. President, té vostè la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Gràcies, Sr. President. Per acabar, jo respect,
naturalment, a tots els altres governs autonòmics, amb el
màxim respecte, però aquest president sempre defensarà a
les Illes Balears, aquí, a Londres i on sigui. Estaré molt
orgullós, naturalment, de poder posar com a exemple a
aquestes illes quan es tracta d'un model turístic únic a
Espanya, perquè quan hem de parlar de turisme, quan hem
de parlar de depuració d'aigua, quan hem de parlar
d'ordenació de l'oferta turística, quan hem de parlar de Pla
d'embelliment, qüestions que s'han fet sempre des d'aquesta
comunitat autònoma i mai des d'altres comunitats
autònomes, fins i tot, vaig fer extensibles aquestes qüestions
a l'Estat espanyol. El que està clar és que no podem parlar,
quan parlam de Turisme, d'Almendralejo com a exemple.
Naturalment, aquest president va parlar de les Illes Balears
i estic molt orgullós d'haver-ho fet. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President.

II.- DEBAT DE TOTALITAT del Projecte de llei RGE
núm. 5448/96, de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per al 1997, amb les esmenes
a la totalitat i fixació de les quantitats globals.

Acabat aquest primer punt de l'ordre del dia que fa
referència a preguntes, passam al debat de totalitat de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l'any 1997, amb les esmenes 5921 i 5922 del
Grup Parlamentari Mixt, l'esmena 5923 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, l'esmena
5974 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, l'esmena
5992 del Grup Parlamentari Socialista, esmenes que es
veuran una a una. El debat començarà amb la intervenció
dels diferents portaveus, el Govern podrà obrir qüestió
incidental i, al final, es farà una única votació ja que totes
les esmenes a la totalitat tenen com a objecte final la
devolució dels pressuposts. Es preveu, com a previsió,
únicament i exclusivament, que aquesta votació no es
produeixi fins al capvespre, per tant, per començar el debat
té la paraula l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda per
fer la presentació dels pressuposts. Té vostè la paraula, Sr.
Conseller.
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EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i Senyors diputats.
Cada any, quan s'inicia en aquesta cambra el debat sobre el
projecte de pressuposts que elabora el Govern per a la nostra
autonomia, es destaca la importància de la tramitació d'aquesta
llei com la més important de l'any. La discussió sobre l'estructura
dels comptes autonòmics, deim sempre, és el debat més
important que es desenvolupa en aquest parlament perquè els
pressuposts autonòmics representen la principal eina que tenim
per fer política, per incidir en la millora de la qualitat de vida de
tots els nostres ciutadans. Però enguany s'ha de ressaltar que la
nostra autonomia ha donat encara una altra passa perquè això que
deim cada any sigui una realitat encara més palpable.

Els pressuposts que el Govern proposa a aquesta cambra i
que, després de ser aprovats, seran, com cada any, el símbol més
directe del poder que tenim com a poble, inauguren un
quinquenni en el qual gaudirem d'un nou sistema de finançament
autonòmic, un model que impulsarà la nostra comunitat cap a la
seva majoria d'edat, cap a una major autonomia financera i de
govern.

A més de la millora quantitativa que suposarà, el sistema de
finançament autonòmic que entra en vigor ara ens confereix
major poder de decisió i en conseqüència augmenta la nostra
responsabilitat com a gestors dels doblers dels nostres ciutadans.
En la confecció del primer pressupost d'aquest quinquenni, el
Govern ha recollit aquesta responsabilitat amb l'objectiu
d'aprofitar aquest moment històric per actuar en benefici dels
interessos del conjunt dels nostres ciutadans. Per situar el
projecte de pressuposts dins el marc en el qual ens movem, hem
de considerar tres aspectes, el primer, quina és la situació
conjuntural que determina l'evolució dels nostres comptes
autonòmics; segon, quins recursos tenim i quins tendrem d'ara
endavant, de quins mitjans econòmics disposarem, i tercer,
quines són les necessitats prioritàries de la nostra societat, del
seu present i del seu futur, quines metes som capaços d'assolir
amb els recursos que tenim i de quina forma podem acomplir el
màxim d'objectius a llarg termini.

Així, hauríem de destacar, en primer lloc, que el pressupost
per l'any 1997 estrena el primer any de la nostra comunitat com
una autonomia que ha deixat de ser de tercera categoria. Hem
deixat enrera aquesta tercera classe amb l'assumpció de dues
competències importants, com són l'Inserso i la Universitat, que
s'incorporen per primera vegada al nostre pressupost després d'un
procés de negociació del seu traspàs, que ha resultat dificultós,
però que s'ha acomplert finalment amb èxit. D'altra banda, el
pressupost del 97 comença ja a reflectir la millora del
finançament autonòmic que implicarà l'entrada en vigor del nou
sistema, aprovat al si del Consell de Política Fiscal i Financera
el passat mes de setembre, també després d'un procés de
negociació gens fàcil, en el transcurs del qual les Balears han vist
reconeguda la seva reivindicació, la defensada conjuntament amb
l'anomenat arc mediterrani, format per València, Múrcia i les
Balears, que no és altra que la del reconeixement del pes del
criteri poblacional per avaluar el volum de finançament que es
rebrà de l'Administració de l'Estat.

Aquestes dues importants circumstàncies fan que el
pressupost de les Balears per l'any que ve assoleixi fites
històriques i experimenti un excel•lent creixement, fins
arribar prop dels 73.000 milions de pessetes, una quantitat
que és símbol de l'augment del nostre nivell d'autogovern.
Amb aquesta pujada del volum de doblers que gestionam,
d'un 24,2% en termes reals, en pessetes constants de l'any
96, s'incrementa en la mateixa proporció el grau de
responsabilitat que aquest Govern assumeix, conscient de la
seva importància històrica, per fer front a les necessitats de
la nostra societat, i que en definitiva augmenta en la mateixa
proporció la nostra autonomia com a poble.

En segon lloc, i fruit d'aquestes circumstàncies, els
pressuposts per l'any que ve queden determinats per un
important increment dels ingressos, que permet augmentar
les possibilitats pressupostàries de la Comunitat Autònoma
per fer front a un major nombre de projectes. Així, el traspàs
de noves competències amb la seva corresponent dotació
econòmica, juntament amb l'entrada en vigor del nou
sistema de finançament autonòmic, suposarà per a les
Balears una pujada del 48,9% en les transferències corrents.
Si l'any 1996 vàrem rebre prop de 18.000 milions de
l'Administració central...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Conseller, deman als mitjans de
comunicació que no creuin per mig de la cambra, per favor.
També deman que els ordenances duguin un control
d'aquestes entrades i sortides. Continuï, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Moltes gràcies, Sr. President. Parlàvem del nou sistema
de finançament i la pujada d'un 48,9% que suposa aquest
nou sistema quant a transferències corrents. Si l'any 1996
vàrem rebre prop de 18.00 milions de l'Administració
central, enguany en gestionarem quasi 27.000, evidentment,
no només per l'entrada en vigor del nous sistema, sinó
també per les noves competències que rebrem, de manera
que aquests ingressos ens permetran dissenyar la fórmula
per cobrir la demanda inversora sense augmentar-ne la
pressió fiscal. Tot i aquest increment, com cada any, els
pressuposts de la Comunitat Autònoma tenen la seva
principal font d'ingressos a les Illes. Mentre que a la mitjana
d'Espanya el finançament prové de les transferències
corrents, principalment del Govern central, a les Balears són
els tributs, especialment els cedits, els que aporten la major
part del finançament, un 48%. En canvi, els recursos
transferits suposarien un 46%, si no fos perquè amb
l'entrada en vigor del nou sistema de finançament
autonòmic es veuran pràcticament substituïts pels dos trams
de participació sobre l'IRPF, la qual cosa determinarà que el
1997 la nostra Autonomia, així com la de Madrid, seran les
úniques comunitats que s'autofinançaran. 
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Amb relació a les xifres que figuren en l'estat numèric del
pressupost d'ingressos, s'ha de dir que suposen una estimació
prudent de les previsions per l'any que ve, ja que s'han
determinat agafant les previsions de tancament del pressupost
d'ingressos per aquest any, amb mínimes correccions. Així, per
exemple, en el capítol 1, el d'imposts directes, es preveuen 9.500
milions de pessetes, quan previsiblement tancarem aquest any
amb un contret líquid superior als 10.000 milions, com vostès
mateixos poden veure si analitzen l'estat d'execució fins el mes
de setembre que s'adjunta com a annex I a la documentació del
projecte de llei de pressuposts. Com ja hem dit, el nou sistema de
finançament autonòmic per al quinquenni 1997-2001 suposarà
uns beneficis addicionals per a les Balears, que es rebran de
forma creixent en major mesura a partir del pròxim exercici
econòmic. És per això que el pressupost d'enguany pretén
aprofitar ja aquest finançament per atendre les necessitats
inversores més immediates. Amb aquest objectiu, el Govern
demana enguany una autorització al Parlament  per endeutar-se
en 4.000 milions de pessetes, renunciant, no obstant això, a la
possibilitat d'emetre deute per valor de 6.515 milions addicionals
que li eren permesos dins els escenaris de prudència
pressupostària exigits a Espanya pel tractat de Maastricht.

Podrem fer després totes les reflexions polítiques que vostès
vulguin sobre l'endeutament, però ara m'agradaria destacar un fet
objectiu relacionat amb aquesta qüestió i que ni tan sols un grup
polític de l'oposició no pot negar, les Balears, els seus habitants
i les seves generacions futures, suportaran el deute públic més
petit de tot l'Estat espanyol. L'autonomia balear continua
preservant enguany el seu baix nivell d'endeutament i s'ajusta
com sempre als escenaris de dèficit públics pactats. Així, les
Balears queden com l'autonomia de l'Estat espanyol el deute de
la qual té un menor pes en relació amb el seu Producte Interior
Brut. I una vegada constatat aquest fet objectiu i inqüestionable,
vull fer un altre tipus de reflexió, aquest govern considera que
totes les administracions públiques tenen l'obligació de fer un ús
responsable, molt ajustat i programat del recurs a l'endeutament.
Creim també que hem d'assumir la nostra responsabilitat de
govern al màxim i fer totes aquelles inversions de futur que
considerem imprescindibles per garantir la qualitat de vida dels
nostres ciutadans a llarg termini.

Amb aquesta filosofia i des de plantejaments gens
demagògics, creim que, com a gestors en els quals els
ciutadans han dipositat la seva confiança, no poden
considerar el recurs a l'endeutament ni intrínsecament bo ni
dolent, ja que aquesta valoració dependrà de la destinació a
què s'apliqui aquest recurs, evidentment, si podem passar
sense endeutament molt millor que si (...) però tot això
dependrà de la destinació d'aquest recurs, en tot cas creim
que aquesta destinació haurà de ser la de producció de béns
d'inversió de què gaudiran també les futures generacions
que seran les que hauran de pagar, també, amb nosaltres,
aquestes inversions. I aquest mateix plantejament és el que
ens feim en el cas de les empreses públiques. El projecte de
pressuposts del 97 continua amb la reestructuració del
sector públic, elimina l'aportació econòmica a tres empreses
que estaven pressupostades a l'exercici anterior i estableix
la reorganització d'altres serveis, sempre amb l'objectiu de
posar a l'abast de la societat unes prestacions fonamentals
per al seu funcionament en matèries que es gestionen més
eficaçment amb aquest tipus de fórmules.  D'altra banda,
crec que seria irresponsable per part dels governants privar
als ciutadans dels serveis que proporcionen aquest tipus
d'empreses, que actuen en àmbits necessaris i que no
atreuen la iniciativa privada. 

Dit això, cal destacar que redueixen el seu pressupost les
empreses Foment Industrial, Serveis Ferroviaris de Mallorca
i l'Institut Balear de Sanejament, que, no obstant això,
continua com a primera empresa del grup a causa de la forta
inversió que fa per completar la xarxa de depuradores de les
Illes, que s'acabarà amb aquest pressupost i el del pròxim
any. Malgrat aquesta inversió i l'expansió d'altres projectes,
la reducció del nombre d'empreses públiques permet que la
variació del total pressupostat sigui només d'un 0,2%.

I per acabar, voldria exposar les prioritats que han mogut
el Govern en la distribució de la despesa als seus
pressuposts, que enguany vénen marcats per l'assumpció
d'importants responsabilitats de gestió, com són les de la
Universitat de les Illes o les de l'Institut de Serveis Socials,
l'Inserso. Tot i això, el pressupost de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears tornarà a ser el més petit
d'Espanya amb relació al seu Producte Interior Brut, amb un
3,2%. Malgrat les competències assumides enguany, amb
una important càrrega de despesa de funcionament, el
pressupost de l'any 1997 torna a destinar la meitat de la seva
quantia a operacions de capital. La despesa inversora
projectada pel Govern balear arriba als 34.876 milions de
pessetes, xifra que augmenta un 28% en relació amb l'any
anterior, mentre que la despesa de funcionament és enguany
de 34.871 milions de pessetes. Així, la relació entre
inversions i despesa corrent queda un any més equilibrada.
Això vol dir que de cada 100 pessetes de despesa d'aquest
pressupost, la meitat es destinen a inversió a les nostres
illes. Aquest fet, que no és usual a la resta de les
administracions públiques, ni autonòmiques ni central, que
només hi destinen una mitjana d'un 25% i que enguany ha
suposat un especial esforç a la nostra autonomia, és la
tècnica general que ha caracteritzat fins ara l'estructura dels
nostres comptes autonòmics.
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És cert que a partir d'enguany el traspàs de competències de
la Universitat i l'Inserso, així com l'inici de les negociacions per
rebre la responsabilitat de gestió en matèria d'ensenyament, fan
canviar la nostra concepció sobre l'equilibri entre despesa de
funcionament i inversions. No obstant això, aquest govern, que
sempre ha defensat la contenció de la despesa de funcionament
per incrementar la inversió, intenta fer un any més un exercici de
reducció de la despesa burocràtica en benefici de les
realitzacions concretes. Això, que no té transcendència si es fa
només un any, dóna fruit quan és constant. Aquest esforç, que no
es pot menysprear en cap cas, representa un intent seriós de
millorar l'administració dels nostres recursos. I això és enguany
també possible gràcies al fet que aquest govern ha retallat any
rere any les seves despeses de funcionament i ha millorat els seus
ingressos, el procés de la seva recaptació i la seva gestió.

El projecte de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears contempla una despesa total de personal per al 1997
de 15.181 milions de pessetes. Així, el pes relatiu de les despeses
de personal queda reduït a un 20% del pressupost, mentre que
l'any 1996 suposava un 23,6% del total. La partida del capítol 2,
la de la despesa en béns corrents i serveis -que abarca els
conceptes referits al funcionament de l'administració, com són
els lloguers, edificis, transports, comunicacions, material
d'oficina, entre d'altres- experimenta enguany un increment real
d'un 1,52%, atès el creixement de l'Administració autonòmica i
la seva infraestructura, evidentment, per donar aquesta xifra
estam descomptant, per fer quantitats homologables, el cost de
l'absorció de les noves competències, establert en l'acord de
traspàs de les responsabilitats de gestió. El capítol 4, el de les
transferències corrents, registra un increment d'un 2,6%. Cal fer
en aquest capítol una anàlisi detallada i descomptar la subvenció
nominativa a la Universitat, que s'inclou per primera vegada en
aquests pressuposts, evidentment ho hem de fer així per poder
comparar els pressuposts d'aquest any amb els de l'any passat.
D'aquesta manera, resulta que les transferències als consells
insulars, en concepte de competències transferides, augmenta un
11,1%, i, si es considera l'increment addicional que suposarà
actualitzar aquest finançament segons la variació de l'Index de
Preus al Consum, l'increment se xifra en el 14,4%. D'altra banda,
l'import de les transferències a les primeres institucions insulars
per a subvencions creix un 11,5%, mentre que les transferències
a altres entitats es manté estable.

Tot i això, no vull deixar de dir que el percentatge de despesa
discrecional d'uns pressuposts autonòmics com els que ara
debatem és més reduït del que en un principi es pot imaginar.
Una part de la despesa, una part molt important de la despesa, ja
té destinació abans de començar a elaborar els pressuposts,
perquè no es poden deixar d'assumir els compromisos inclosos
en les transferències de competències, ni el cost de funcionament
ordinari.

On sí decidim, on sí tenim una important tasca d'anàlisi
de les nostres prioritats, és en les inversions. És per això, i
pas al tercer punt de la meva intervenció, que la gestió lliure
del pressupost se centra en aquests capítols, on no hi ha
cabuda per a la demagògia i sí per la discrepància en les
prioritats de l'acció política, on ningú no pot ser acusat de
fer afirmacions demagògiques quan discrepa de la seva
distribució i dels projectes en els quals s'inverteix. Enguany
es destinen quasi 21.500 milions de pessetes a inversions
directes i prop de 13.500 milions a inversions indirectes, es
manté així un esforç molt intens, perquè volem complir
l'objectiu de generar infraestructures que puguin permetre
el desenvolupament eficaç de l'activitat productiva privada
i facilitar la prestació dels serveis socials que els nostres
ciutadans hagin de menester, assegurant aquelles activitats
que no tenen cap capacitat d'estimular la iniciativa privada,
però en les quals s'ha d'invertir per raons socials, perquè no
es tracta només de generar creixement, sinó també de
reequilibrar les condicions socials.

I com fem això? De quina forma pretenem que els
beneficis de la major autonomia que suposa aquest
pressupost arribin als ciutadans? El govern fa enguany un
gran esforç inversor per garantir el proveïment dels recursos
naturals a llarg termini i la preservació del medi ambient,
una de les nostres prioritats més urgents, que enguany té una
important translació pressupostària. Així, la xarxa de
depuradores de les Illes concentra 1.500 milions, mentre
que es potencia el finançament de programes de promoció
de l'estalvi energètic i de les energies renovables,
l'adquisició de finques rústiques i la compra de patrimoni
natural, la campanya d'incendis, la millora de la xarxa de
comunicacions del medi natural, el manteniment dels parcs
naturals i els programes d'educació mediambiental. D'altra
banda, aquest govern assumeix, amb el pressupost del 97, el
compromís de finançar el primer exercici del Pla mirall, el
programa de recuperació del paisatge urbà que es canalitza
mitjançant diverses actuacions de les conselleries de Medi
Ambient, Turisme i Foment, Agricultura, Comerç i
Indústria. De la inversió en carreteres, i al marge dels
projectes de construcció de noves vies, cal destacar els
1.500 milions que es destinen a finançar el manteniment i la
millora de la xarxa viària existent, mentre que figuren 900
milions per a foment de l'habitatge i rehabilitació.

Continuant amb el detall de les inversions recollides en
aquest pressupost, aspecte del qual es beneficia l'històric
increment de les seves magnituds, vull ressaltar la
unificació de les conselleries d'Agricultura, Pesca, Comerç
i Indústria, que ens permet reduir la despesa de
funcionament i augmentar les operacions inversores, entre
les quals destaca la major partida del pressupost d'aquesta
conselleria, uns 850 milions de pessetes que es destinaran a
ajudes a empreses de diferents sectors productius de les
Illes. 
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Pel que fa al turisme, el projecte de pressuposts reflecteix la
intenció del govern de potenciar la promoció turística, les
actuacions de la qual s'orienten cap a l'objectiu d'incentivar les
activitats esportives i culturals que afavoreixin la
desestacionalització de l'activitat del sector. En altres àmbits
d'actuació, la seva dotació econòmica finançarà actuacions
d'esponjament i d'equipament capaç d'atreure turisme en
temporada baixa i de millorar la qualitat del nostre producte
turístic.

Un altre camp d'actuació que s'ha potenciat fortament amb
aquest pressupost és el de la formació, un àmbit
d'importantíssima implicació social, un àmbit que aquest govern
considera com una de les formes més efectives de fer política
social i de promoure una millor distribució de la riquesa. Si
consideram que no hi ha millor política social que la de la
creació de llocs de feina en provisió per a tots, podem dir que la
formació és una via eficaç perquè aquells que no en tenen en
trobin, i aquells que no estan satisfets amb el que tenen ho
puguin millorar. Amb aquest esperit, els comptes autonòmics del
97 reflecteixen la creació de la nova Conselleria de Treball i
Formació, el pressupost de la qual és el que augmenta més de tot
el Govern, un 190%. Als 2.300 milions destinats a l'acció
formativa del Pla mestral, s'hi sumen uns 1.000 milions més per
a altres iniciatives programades per tal d'impulsar la formació
ocupacional. A més, es coordinarà des d'aquest departament la
materialització dels objectius del Pacte per l'Ocupació i la
Conselleria té també dotació econòmica per dissenyar la creació
de l'agència balear de l'ocupació, així com per al finançament del
Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears.

El pressupost de la Conselleria de Sanitat i Consum i del
Servei Balear de la Salut, reflecteixen un increment de les
inversions de millora de les instal•lacions del complex
hospitalari de Mallorca i de la seva dotació tecnològica. A més
de les campanyes de salut, també es preveu dur endavant la
construcció i l'equipament dels nous centres de la xarxa de punts
d'atenció sanitària de les Illes. Així mateix, s'ha de destacar una
previsió que permetrà fer front econòmic a les necessitats totals
de vacunació de la nostra població, siguin quines siguin.

En un altre àmbit, s'ha de destacar la creació de més centres
d'atenció a gent gran i altres actuacions encaminades a completar
la xarxa d'acollida a discapacitats psíquics profunds. Així, un any
més, vull insistir en la importància de la classificació funcional
i per programes dels pressuposts. És obvi que per veure el
conjunt del pressupost i la seva incidència s'ha de recórrer a
aquesta classificació, que enguany ens dóna un increment
espectacular de l'anomenada funció 3, que agrupa la major part
de les accions denominades socials. Aquest grup augmenta més
d'un 67% i això que no inclou la dotació corresponent a l'Inserso.
Sense comptar la pujada normal derivada de l'assumpció
d'aquestes competències, la despesa en protecció i promoció
social s'incrementa fins els 8.200 milions de pessetes i representa
un 11,2%  del total de la despesa contemplada en el pressupost.

Cal recordar que estam obligats per llei a destinar un mínim
d'un 6% del pressupost en matèria de seguretat, protecció i
promoció social. L'any 96, aquest grup de programes suposà
4.891 milions de pessetes, un 8,6% del total pressupostat,
per tant, 2,6 punts per sobre de l'exigit com a mínim per la
llei, mentre que l'any 1997 pujarà fins a l'11,2%, és a dir, 5
punts per sobre, amb la qual cosa es pot afirmar
objectivament que l'expansió de les nostres possibilitats
pressupostàries l'any 97 es tradueix, principalment, en un
fort impuls a la política social.

El segon increment més destacat és el del grup 4
d'actuacions relacionades amb la producció de béns públics
de caràcter social, que pugen un 47% i continuen
concentrant una tercera part del total del pressupost. Això
demostra l'esforç del Govern de cara a crear béns que
millorin la qualitat de vida dels nostres ciutadans, com són
les obres de sanejament, proveïment d'aigua, i que la
inversió en cultura, esports, habitatge o en sanitat,
s'accentua.

Senyores i senyors diputats, hem duit a aquest parlament
un projecte de llei de pressupost seriós, rigorós, solidari,
plantejat per les circumstàncies històriques que viu la nostra
autonomia i amb l'esperit de preparar-nos per fer front a les
fites que volem assolir per arribar a quotes encara superiors.
Evidentment, aquest projecte de llei és millorable, com ho
és tota obra humana, i és per això que esperam que, amb la
desitjable col•laboració de tots els grups polítics, el podem
millorar al llarg de la seva tramitació parlamentària i quan
entrem en el debat de les partides o les disposicions
concretes, que es discutiran quan es vegin les esmenes
parcials. Avui, el que hem de decidir, el que hem d'acordar
és si el projecte de llei acompleix els requisits mínims que
les nostres lleis li exigeixen, és a dir, si acompleix els
principis bàsics de competència, anualitat, universalitat,
anticipació i control. És per això que, com a conseller
d'Economia, els demanaria que retirin les esmenes
presentades i votin a favor de la tramitació d'aquest projecte
de llei. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam a debatre les
esmenes a la totalitat presentades, en primer lloc, l'esmena
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, núm. 5921, que
defensa el representant del Grup Mixt, Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Els Verds hem presentat, i defensarem fins al final,
una esmena a la totalitat al projecte de pressupostos per al
1997, perquè el projecte del Govern no incorpora, entre
altres, criteris ecològics i segueix beneficiant un model
econòmic que perjudica el medi ambient. A més a més, el
projecte de pressupostos del Govern per al 1997 és
insolidari, no contribueix a la promoció dels sectors socials
més desfavorits. Si la preocupació medi ambiental del
Govern fos alguna cosa més que retòrica i maquillatge verd,
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si es volgués avançar de veritat en una política ambiental
coherent, no es desaprofitaria l'extraordinària oportunitat que
ofereixen els pressupostos de la Comunitat per incorporar criteris
ecològics en el disseny i finançament de les infraestructures, en
la investigació i desenvolupament, en l'estructuració d'incentius
econòmics. Elaborar uns pressupostos amb criteris ecològics és
una eina fonamental de la política ambiental pública, perquè
permet contemplar inversions, subsidis i beneficis fiscals per
activitats ecològicament beneficioses. Això suposaria invertir la
situació actual, en la qual, amb aquestes mesures, s'afavoreix
activitats perjudicials per al medi ambient, com aquelles, per
exemple, que fomenten la massificació turística, ara sota el
reclam d'una qualitat mal entesa, o infraestructures de transport,
energia, aigua o residus que fomenten el consum de recursos
agreujant la situació ambiental. Per exemple, els 1.200 milions
de pessetes que es volen destinar a promoció turística suposen
seguir apostant per una massificació creixent que topa amb la
limitació dels nostres recursos naturals. També amb les
inversions previstes per construcció nova de carreteres, 3.350
milions de pessetes, sense comptar amb les expropiacions,
s'afavoreix un model de transport insostenible, basat en la
incentivació del cotxe privat i es marginen altres alternatives
ecològicament més sensates. En canvi, moltes partides que
permetrien afavorir el medi ambient no disposen de fons
suficients, per exemple, les inversions en sanejament d'aigües
depurades, 2.108 milions de pessetes, no són suficients per
afrontar un pla ambiciós, a l'altura dels problemes d'aigua que
patim, de reutilització d'aigües depurades fins al nivell terciari,
a fi d'incrementar les seves possibilitats de reutilització per a reg
de tot tipus de cultius i per a la recàrrega d'aqüífers que serveixi
per defensar-los de la salinització.

Altres partides beneficioses per al medi ambient també són
insuficients com, per posar només uns exemples, les inversions
reals en educació i promoció medi ambiental, 25 milions de
pessetes, les transferències de capital a empreses privades pel
foment de l'estalvi i l'ús d'energies renovables, 100 milions de
pessetes, les transferències de capital a empreses privades per a
la protecció del medi ambient, 20 milions de pessetes, o per a
l'agricultura ecològica, només, 34 milions de pessetes. No basta
fer propaganda institucional, qualificant les nostres illes com les
capdavanteres d'Europa en matèria de protecció ambiental, per
avançar cap a un model compatible amb el medi ambient, és
necessari aprofitar els pressupostos per donar una atenció
adequada i prioritària a les nostres importants mancances
ecològiques. Protegir el medi ambient no pot ser només una
qüestió d'imatge, de propaganda institucional o d'actuacions
superficials que intenten rentar la cara mentre els problemes de
fons continuen. En aquest sentit, el ben dotat Pla mirall és
paradigmàtic d'aquesta obsessió del Govern, que no el deixa
veure més enllà de la imatge i de l'aparença superficial. Està molt
bé això d'arreglar les façanes i millorar mobiliari urbà perquè els
turistes puguin fer fotos ben polides dels nostres nuclis de
població, això és innegable. Però si de veres ens creguéssim, per
exemple, que hem de racionalitzar el consum d'aigua o disminuir
el consum de combustibles fòssils que contribueixen al canvi
climàtic, no seria més positiu incentivar amb els pressupostos
mesures que vagin al fons dels nostres problemes? La recollia i
l'aprofitament d'aigües pluvials, o el foment de veritat de
l'energia solar per encalentir aigua, o del tren, pot ser no llueixin
tant, però són qüestions com aquestes les que s'han de potenciar
amb els pressupostos, si realment volem ser una comunitat
capdavantera en el tema ambiental a Europa.

Per altra banda, és una vergonya que encara no es
contempli, finalment, una partida equivalent al 0,7% dels
pressupostos per a cooperació amb països del sud. Malgrat
la nostra bonança econòmica i del drama creixent que
pateixen algunes regions del planeta, cada vegada més
allunyades del nostre nivell de vida i, sense perspectives de
millorar la seva situació. La insensibilitat social del Govern
també es mostra amb la insuficient transferència als consells
insulars per al salari social, 110 milions de pessetes, amb la
qual no es pot fer front a les importants necessitats socials
que s'amaguen sota la façana d'opulència a la nostra
comunitat, o també amb els menys de 38 milions destinats
a promoció, protecció i activitats per a la dona, un sector
social cada vegada més castigat per la precarietat i l'exclusió
del mercat laboral, a més de per altres formes de
discriminació que pateixen les dones amb menys recursos.

Per tots aquests motius, Els Verds sol•licitam la
devolució del projecte de pressupostos al Govern i
l'elaboració d'uns nous amb més inversió medi ambiental i
per la promoció dels sectors socials més castigats, més
desfavorits, que és el que necessitam i no tanta retòrica,
superficialitat i imatge autocomplaent. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar..., vol
intervenir, Sr. Conseller? S'obri qüestió incidental amb el
conseller d'Economia i Hisenda. Té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Sr. Balanzat, moltes gràcies per la seva
intervenció. Els temes que vostè ha tractat són els temes que
vostè tenia previst tractar aquí. Veig que no els ha corregit,
ni la més petita mesura, amb el contingut de la presentació
dels pressupostos que jo he fet, però bé, tractaré que al llarg
d'aquesta rèplica i contrarèplica pugui ser així. Jo crec que
és important que en el pressupost que (...) oberts a arribar a
acords, oberts a escoltar-nos i a veure quina és la part de
veritat que pens que tots tenim, jo li concedesc a vostè que
pot tenir una part de veritat en les seves paraules i esper que
vostè em concedeixi el mateix.
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Vostè discrepa de la important..., critica la inversió de 1.200
milions de pessetes en promoció turística que hi ha en el
contingut dels nostres pressupostos, jo li hauria de dir que la
nostra economia, la nostra societat viu de l'activitat del sector
servei, de la feina i de la riquesa que produeix. És per això que
el Govern ha considerat important mantenir les partides de
promoció turística i d'infraestructures que, evidentment, van
dirigides a millorar la qualitat del producte turístic i a fer més
competitives les nostres empreses. Per què?, doncs, perquè
aquest sector ha de fer front a altres destinacions turístiques i els
ciutadans d'aquestes illes..., en termes estrictes, podríem dir que
hi ha un 70% dels ciutadans d'aquestes illes que viuen d'aquest
sector, però si analitzam la realitat és que el cent per cent dels
ciutadans d'aquestes illes viuen d'aquest sector. Per tant, no
podem deixar de donar-li suport.

Vostè s'oposa a una inversió de promoció turística que, així
com ja he dit a la meva intervenció inicial, està adreçada a
incentivar les activitats esportives i culturals que afavoreixen la
desestacionalització de l'activitat del sector. Jo crec que vostès
haurien d'estar molt d'acord amb això, en el sentit que un
excessiu nivell d'estacionalització en la nostra activitat, fa una
major pressió sobre el medi ambient.

Un altre àmbit, la dotació econòmica finançarà actuacions
d'esponjament i finançament d'equipament capaç d'atreure
turisme en temporada baixa. Jo crec que això també és important.
L'ecologia no només són les muntanyes, no només és el camp,
també són les zones urbanes i, a més, és l'ecologia que més
afecta als éssers humans, allà on vivim, per tant, introduir-nos en
un procés d'esponjament de millora dels nostres nuclis urbans,
crec que és una via interessant per a tots. Aquest és el model que
defensa el Govern, un model de respecte a l'entorn, de
recuperació dels valors medi ambientals, un model que pretén
assegurar el futur de la nostra economia, (...) el principal motor
de la nostra riquesa i benestar cap a un creixement sostenible. Jo
crec que vostè no pot deixar de veure amb bons ulls el fet que la
primera conselleria, quant a dotació pressupostària en els
pressupostos de l'any 1997, sigui la Conselleria de Medi
Ambient. Jo crec que això és un fet inqüestionable, que és molt
expressiu de quines són les prioritats d'aquest govern de cara, no
només a protegir el nostre entorn, sinó ja que el nostre entorn
forma part intrínseca de la nostra forma de viure, de la nostra
economia, en definitiva, ja només protegint la nostra economia
estam, també, protegint el nostre entorn, i a la vegada que
protegim el nostre entorn, protegim la nostra economia. Jo crec
que això, en aquesta terra, pràcticament no ho dubta ningú i, per
tant, no ha de ser objecte de discussió parlamentària o de
discussió política, al contrari, crec que, en tot cas, ha de ser
motiu de col•laboració i d'incorporar tots els nostres matisos,
més tard o més d'hora, acabaran incorporant-se en la mesura que
siguin raonables, i en la mesura que aquí hi ha tota la gent que
està en aquest parlament i a les corporacions locals i
administratives de les nostres illes, doncs, normalment, sol ser
gent raonable.

Vostè plantejar altres qüestions, s'infiltra a un dels temes
que, evidentment, per deformació professional, per a
nosaltres, és un tema preferit, interessant, com és la
imposició ecològica. En aquest sentit, crec que hem de dir
que si algun govern a Espanya va cap al sentit de la
imposició ecològica, (...) les actuacions que afecten
negativament al medi ambient, és el Govern balear. Per tant,
jo crec que en aquest àmbit també tenim un camp per
felicitar-nos i per col•laborar en el futur. No estam d'acord,
no veim oportuna la imposició d'una taxa turística, com
vostè sembla recomanar, ens hem inclinat, doncs, per dues
figures que crec que tenen una forta implicació medi
ambiental, com és l'impost sobre instal•lacions que
incideixen sobre el medi ambient, per una banda, i per l'altra
part, l'impost al cànon de l'aigua que, evidentment, afecta a
una política de reducció en el consum de l'aigua.

Vostè ens parla..., només ens diu que rebutja el model de
transport que el Govern ha elegit, rebutja les noves
autopistes, les inversions en carreteres, en definitiva, sembla
que hi ha un rebuig a la utilització de l'automòbil. Bé, crec
que això és anar una mica..., pot ser és futurista, jo no neg
que pugui ser futurista, però, evidentment, això no és una
qüestió ni del segle XX ni del segle XXI, en tot cas, li
concedesc que, pot ser a finals del segle XXI, podem
començar a plantejar-nos les idees que vostè planteja.
Evidentment avui l'alternativa al cotxe no és la bicicleta,
encara que això no significa que en la mesura en què la
bicicleta és un instrument que ens millora la qualitat de vida
per a tots -jo també soc un gran, no sé si gran o petit,
afeccionat a anar en bicicleta- idò tots estam interessats en
què hi hagi el màxim de carrils-bici, el màxim de rutes que
puguin ser utilitzades no tan sols pels ciutadans de les illes,
sinó també pels nostres visitants, els turistes, i desenvolupar
el que seria el cicloturisme.

Qualifica el Pla Mirall de superficial; bé, jo li puc dir
que això és una opinió i li accept, en prenc nota; em sap
greu que qualifiqui aquest pla de superficial quan crec que
és una actuació important que posa en marxa aquest govern,
que dissortadament no produirà resultats immediats, a curt
termini, però que esperam que a mig i llarg termini doni un
equipament dels nostres nuclis urbans molt més atractiu per
a tots, per als nostres visitants i per als nostres habitants.
Evidentment, aquesta valoració de superficialitat no la
comparteixen la majoria de responsables municipals que
han vengut a demanar informació, a demanar com es pot
participar en aquest pla i com poden les corporacions
beneficiar-se d'aquest pla, i quan dic totes les corporacions
municipals em referesc a gairebé totes, pràcticament de tots
els colors, han vengut i algunes ja han sortit fins i tot en
fotos de diaris fent ús d'aquest nou Pla Mirall.
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"El pressupost és insolidari", diu vostè; bé, jo crec que he
deixat ben clar, en la meva intervenció inicial, que si alguna cosa
no és aquest pressupost és insolidari, que si hi ha un esforç
extraordinari en aquest pressupost és en el del creixement dels
fons que podríem dir de caràcter social i, la veritat, em resulta
molt difícil debatre quan el que s'està posant són fets, sobre la
taula, i es neguen els fets. És molt difícil, col•laborar així; jo li
demanaria que fessin un esforç d'analitzar les dades que hi ha al
pressupost i d'analitzar si aquest pressupost és molt millor o no
és molt millor en el terreny de la solidaritat en tots els àmbits, no
només en l'àmbit del salari social, que puja un 10% en el
pressupost d'enguany en relació a l'any passat i que, si fa falta
incrementar-lo, doncs analitzarem si podem incrementar-lo o no
podem incrementar-lo i quins seran els beneficis que rebrem
d'això. Evidentment no pot suposar, incrementar el salari social,
incrementar la burocràcia d'algunes corporacions locals de les
nostres illes, com, de fet, ha succeït en el passat.

El 0,7% s'incrementa un 33%, en aquests pressuposts; jo crec
que això s'ha de reconèixer. El Pla de la dona és un fet que s'està
posant en marxa, que ha estat presentat i que suposa un esforç
important i que, evidentment, no es pot concentrar en unes
actuacions concretes per a la dona; evidentment, un pla de la
dona suposa un pla de sensibilització perquè el conjunt de les
actuacions que fa el Govern i que fa la societat contemplin, cada
vegada més, els aspectes específics que suposen discriminacions
per a les dones i que s'elimin, poc a poc o ràpidament, tan
ràpidament com pugui ser, aquestes discriminacions.

I pel que fa al fet que els esforços de medi ambient són
simple retòrica i simple maquillatge, bé, jo crec que ja li he
contestat amb les dades que li hem facilitat en el discurs inicial
i esper que rectifiqui aquestes valoracions, també. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, és curiós que vostè em
critiqui que no hagi variat la meva posició després d'escoltar-lo,
a vostè, quan vostè ha sortit amb una intervenció ja preparada,
després de la meva, pràcticament llegint molts dels aspectes
que...; però bé, entrant a allò que..., ha parlat vostè que Els Verds
no volem promoció turística i que no volem aquests 1.200
milions. Jo no he dit que s'hagin d'eliminar completament
aquests 1.200 milions; nosaltres pensam que és una partida
exagerada, aquella que es destina a maquillatge turístic, a imatge
turística, que la majoria de les vegades no respon a la realitat del
que després es trobaran els turistes quan arribin aquí. Nosaltres
pensam que no és adequat fer que cada vegada venguin més
turistes, entre altres coses perquè nosaltres pensam que si
massificam de turistes..., és a dir, més turistes és incompatible
amb més qualitat dels turistes, perquè si cada vegada en vénen
més, més turistes vol dir més infraestructures, per tant més
despesa en carreteres, més despesa en tot aquests tipus de coses
tant..., vol dir més aigua, etc., etc.

Per tant, bàsicament, bona part dels pressuposts, sempre,
cada any, van a satisfer les necessitats i les demandes
d'aquest sector turístic cada vegada creixent. Nosaltres
pensam -ho hem dit reiterades vegades- que aquest no és el
camí; aquest és el camí cap al suïcidi econòmic i ecològic
de les nostres illes; cada vegada consumim més territori,
més aigua, més paisatge, més energia; pensam que no és el
camí, és el camí del suïcidi econòmic i ecològic.

Per exemple, allò que parlava de transport, vostè diu que
el que nosaltres demanam és futurista i que això no ho
veuran els nostres ulls ni en el segle XX ni possiblement en
el segle XXI; jo vull dir que lament molt que digui això,
perquè la major part de països d'Europa és aquest el camí en
el qual treballen ja fa molt de temps. I, per favor, el que no
puc admetre és que intenti ridiculitzar l'ecologisme parlant
de carrils-bici i que volem anam en bicicleta. Vostè sap que
quan feim propostes i crítiques són molt més serioses que
això. Nosaltres hem advocat i advocam sempre per
incrementar la xarxa de transport públic, potenciació del
tren, potenciació de la xarxa d'autobusos el menys
contaminants possible per fer que cada vegada més la gent
necessiti manco utilitzar el seu cotxe privat, perquè ja
disposa d'una bona xarxa de transport públic. Aquesta és la
tendència que des de ja fa alguns anys a tota Europa està
començant a funcionar. Això no és ciència-ficció, això no
és un capítol del programa Més enllà del 2000 que fan a
TV3, això ja està funcionant a molts de països d'Europa i
nosaltres no podem quedar endarrera, no podem continuar
construint autopistes quan a altres llocs ja s'han adonat que
aquest no és el camí. Per tant, no parlam de ciència-ficció,
parlam de realitats.

Quan parlava d'impostos ecològics vostè ens diu que és
una de les comunitats que més treballa en qüestió
d'impostos ecològics. És cert que algunes coses s'han fet; de
totes maneres no puc acceptar que vostè, d'alguna manera,
digui que el turisme, la nostra principal indústria turística no
és impactant en el medi ambient, i que només ho són altres
indústries com les que generen energia o altres. No és cert;
jo crec una de les principals, és a dir, l'arrel del nostre
deteriorament ecològic és el turisme; és a dir, "per culpa"
del turisme hem de fer cada vegada més carreteres, hem de
fer cada vegada més inversions en diferents tipus
d'infraestructures, hem d'anar consumint cada vegada més
territori. Per tant, nosaltres estam convençuts que el turisme
és, ara mateix, un dels principals factors d'impacte ecològic.
Per tant, quan arribi el moment...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President; ...el següent període de sessions
podrem discutir, supòs que tranquil•lament, aquest projecte de
llei al qual feia referència i esper que el puguem discutir
tranquil•lament i puguem arribar a un acord, perquè crec que va
en la línia del que vostès han defensat sempre.

I, finalment, no puc estar d'acord amb vostè quan diu que és
un dels pressupostos més solidaris que han fet mai; crec que això
és absolutament fals; fa ja molts d'anys que parlen del famós
0,7%, bona part de les institucions ja l'estan posant en marxa des
de ja fa anys i aquí encara hem de continuar pregant i hem de
continuar demanant aquest 0,7%. Continuam en cotes molt
baixes d'acció social i, per tant, pensam que son insolidaris i, per
tant, Els Verds continuam mantenint que aquests pressuposts no
són bons per aquesta comunitat i continuam demanant la seva
devolució. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tancar aquesta qüestió, Sr. Conseller té
vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Balanzat, jo no li he criticat que portés una intervenció
preparada; al contrari, li agraesc que porti una intervenció
preparada perquè això demostra que s'ha preocupat per analitzar,
per estudiar i per pensar el venir aquí, i que la llegeixi o no, no
és res que jo pugui criticar. L'única cosa que li critic és que, una
vegada aquesta intervenció preparada va totalment en
contradicció amb les dades que jo he aportat aquí, no la
modifiqui, encara que comprenc que ha tengut poc temps per
modificar-la i, en aquest sentit, bé, no vull insistir sobre aquest
tema.

Hi ha un tema que sí que em preocupa una mica més, que és
confondre el que és treballar perquè venguin cap a les Balears
més turistes i que això es consideri un suïcidi, que es consideri
un atemptat ecològic, una pressió sobre els nostres recursos, etc.
Estic d'acord, en part, en allò que diu vostè; evidentment pot ser
seria molt perillós per a les nostres illes incrementar el nombre
de turistes en temporada alta, però, evidentment, no és cap
suïcidi sinó tot el contrari, una greu necessitat de la nostra
economia, de la nostra societat, que aquests turistes venguin en
temporada baixa, perquè pensi que hi ha un percentatge molt
elevat de la nostra societat que té uns contractes de treball
inferiors a sis mesos, per tant ha d'estar els altres sis mesos
pendent del fet que arribi la temporada alta; per tant, hem
d'esforçar-nos perquè venguin més turistes, encara que sigui en
temporada baixa i per millorar la qualitat del nostre producte
turístic; jo crec que és un esforç que hem de compartir vostès i
nosaltres, que hem de compartir tots en aquestes illes. Crec que
podem arribar a un acord en aquest sentit i, per tant, més turistes
sí en temporada baixa; hem d'aconseguir desestacionalitzar la
nostra activitat turística i hem de treballar tots junts per
aconseguir això. 

Evidentment hem d'anar cap al turisme de qualitat, cap
al turisme que dóna valor afegit i no cap al turisme que ens
està deixant uns dubtosos rendiments pel fet que, moltes
vegades, aquest turisme ve atret pel rendiment privat que
suposa, però no es té en compte els costos públics que un
cert nombre important de turistes pugui tenir, però,
evidentment, aquest és un tema molt difícil, molt crític
d'analitzar i ho haurem d'analitzar amb molta cura. En
qualsevol cas jo crec que és important que quedi ben clar
que el Govern defensa i defensarà que venguin més turistes,
encara que matisant, en temporada baixa,
desestacionalitzant aquests turistes.

Em perdoni si l'he ridiculitzat, no era la meva intenció;
el que passa és que no tenia constància, de la seva
intervenció, quines eren les alternatives al vehicle privat;
ara sí que ho ha explicat en el seu torn de rèplica, ens ha
explicat que creu que el que s'ha de fer és potenciar el
transport públic, el tren, l'autobús, etc. Bé, evidentment que
estam totalment d'acord amb això amb un matís, també:
entenem que això no és una alternativa, és un complement
del vehicle privat i, en la mesura que es un complement,
evidentment seria desitjable arribar al fet que aquest
complement tengui un major pes en perjudici del vehicle
privat, però sempre fet amb voluntarietat, no com un càstig
cap als ciutadans obligant-los a canviar de sistema sinó, en
tot cas, afavorint aquestes xarxes de transport públic perquè
els ciutadans decideixin, deliberadament, personalment, fer
aquest salt del transport públic al privat amb una major
freqüència que fins ara. Un petit detall: el programa Més
enllà del 2000 no és de TV3, és del Canal 33.

Hi ha un altre tema que està relacionat amb el que dèiem
abans, que és el tema del turisme. Vostè utilitza l'expressió:
"el turisme té la culpa de molts dels nostres mals ecològics
i per mantenir aquest model turístic hem de fer carreteres,
hem de fer depuradores, hem de fer tota una sèrie
d'infraestructures que no hauríem de fer si no tenguéssim el
turisme". Bé, a mi m'agradaria que vostè canviàs el terme
"per culpa del turisme" per dir "gràcies al turisme", és a dir,
gràcies al turisme podem fer carreteres, podem fer
instal•lacions hidràuliques, podem fer depuradores i podem
fer tot el que feim i que ens beneficia a tots els ciutadans, no
només als turistes sinó a tots els ciutadans. Jo crec que
hauríem de donar gràcies a Déu de l'activitat econòmica que
ens ha tocat a les Illes Balears, perquè si alguna cosa té
aquesta activitat econòmica és que crea beneficis per a tots
els ciutadans i no només perjudicis, que és el que sol passar
en qualsevol activitat econòmica; en l'àmbit industrial els
problemes de contaminació, de pol•lució, són molt
importants, i en l'àmbit del sector primari, doncs vegi vostè
el cas d'Astúries, on les activitats mineres fan autèntiques
destrosses del medi ambient. Per tant, jo crec que el que
podem fer és donar gràcies de l'activitat de què vivim a les
Illes Balears, cuidar-la el més possible perquè se'ns
mantengui molt de temps i gràcies a aquesta activitat
econòmica poder continuar fent les infraestructures que ens
beneficien a tots.
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Quant al tema de solidaritat, com que supòs que anirà sortint
amb els altres grups parlamentaris, si a vostè no li importa ja el
tractarem després. Jo crec que ha quedat suficientment clar en la
meva intervenció inicial, però ho repetirem totes les vegades que
faci falta.

I bé, li podria fer la relació de totes les coses que es fan a la
Conselleria de Medi Ambient; en aquests 12.000 milions de
pessetes hi ha depuradores, 1.500 milions de pessetes, esperam
que s'acabi tota la xarxa de depuració secundària l'any que ve, 60
milions en finques rústiques, 100 per a patrimoni natural, la
campanya d'incendis 420 milions de pessetes...; no he sentit dir
en cap moment l'èxit que el Govern ha tengut en els darrers dos
anys i molt especialment en aquest any 96, per quant en els
darrers 25 anys, en aquest any estam en el 50% de l'any que
menys hectàrees varen ser cremades pels incendis, fortuïts o no
fortuïts, i això amb un nombre d'incendis que està absolutament
en la mitjana d'aquests 25 anys. Jo crec que això és..., que la
millor forma de produir canvis en les conductes de les persones
no és només criticant allò que es fa malament, sinó que la forma
més eficient de canviar les conductes de les persones és felicitar
quan es fa alguna cosa bé, i jo crec que, en matèria d'incendis,
aquest govern ho ha fet molt bé, i ho puc dir perquè, bé, consider
que estic relativament poc implicat en aquesta activitat i, per
tant, vull traslladar, sense interès particular, aquesta felicitació
que treballen en aquest àmbit.

Es fan també millores en la xarxa de comunicacions del medi
natural, inversions en el manteniment de parcs naturals,
programes d'educació mediambiental, 330 milions en obres de
millora de ports, 100 milions finançaran programes de promoció
d'estalvi energètic i d'energies renovables i, bé, 250 milions que
estan prevists en aquesta conselleria de Medi Ambient pel Pla
Mirall.

Bé, evidentment vostè m'ha demanat que la possibilitat de
continuar parlant d'aquests temes o d'altres en el futur,
evidentment sempre estarem oberts a qualsevol col•laboració
positiva. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Tancada aquesta qüestió incidental, grups que
vulgui fer ús de la paraula per fixar la posició?

Sra. Salom, portaveu del Grup Parlamentari Popular, té vostè
la paraula.

Simplement li vull recordar que és per fixar posició i, per
tant, no s'ha d'entrar en debat ni obrir una qüestió de rèplica amb
el grup que ha presentat l'esmena. Té vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, tan
sols per fixar la postura del Grup Parlamentari Popular
respecte a l'esmena a la totalitat presentada pel Grup Mixt,
per part del Sr. Balanzat. Vull dir que el nostre grup no li
donarà suport, no la votarem afirmativament, perquè
nosaltres entenem que aquests pressuposts per a l'any que ve
tenen en compte, a l'hora de la seva elaboració, sectors
mediambientals, tenen en compte el nostre paisatge i tenim
en compte que el nostre entorn natural és important de cara
al nostre futur, i nosaltres creim que en distintes partides
pressupostàries, en distints programes i amb un caramull
d'actuacions es té en compte aquest objectiu d'intentar
protegir i preservar el nostre entorn natural. 

Creim que és important el fet de ressaltar la creació de
la Conselleria de Medi Ambient i el fet que sigui la
Conselleria de Medi Ambient aquella que tengui el
pressupost més elevat de totes les conselleries del Govern
balear. Evidentment, ens posaríem -crec jo- d'acord tots els
grups parlamentaris en el fet que quants més recursos
destinem a això, molt millor per a tots, però també hem de
tenir en compte que els recursos són escassos, que els
recursos són limitats, que s'han de prioritzar i que, si potser
dedicàssim moltes més partides a la Conselleria de Medi
Ambient, idò altres conselleries quedarien coixes, hauríem
de reduir, potser, temes de Sanitat, hauríem de reduir temes
d'altres conselleries que nosaltres creim que també són
importants i que s'ha d'intentar mantenir un equilibri a l'hora
de confeccionar un pressupost i, en certa manera, això és la
tasca del Govern a l'hora de planificar quines prioritats es
donen.

És evident que, pel que fa al turisme, els objectius i els
programes que es duen a terme són intentar anar cap a un
turisme de qualitat, no cap a una massificació turística i, en
aquest sentit, nosaltres creim que des del Govern, des de la
conselleria, la normativa que s'està elaborant va cap a
intentar no incrementar molt el nombre de places i que
l'increment que es faci sigui amb un turisme de qualitat i, en
aquest sentit, també, el sector empresarial creim que fa
esforços per intentar que no es creixi en nombre, sinó
intentar anar a millorar amb qualitat dels nostres turistes. 

Crec que és important el fet que, per part de la
Conselleria de Turisme, es facin esforços per intentar
ampliar al màxim la temporada turística, que no només els
turistes venguin durant tres mesos i que es creïn unes puntes
molt importants de consum dels nostres recursos, sinó que
és bo, crec, intentar allargar al màxim, al llarg dels mesos,
la temporada turística i, en aquest sentit jo crec que l'Ibatur
fa una feina important, en intentar captar un turisme
cultural, un turisme esportiu, que pugui venir no només els
mesos d'estiu, sinó que pugui venir la primavera i pugui
venir, també, la tardor.
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Nosaltres creim que per poder millorar la qualitat del nostre
turisme que, en definitiva, és la nostra principal font de riquesa
i de la qual la majoria de ciutadans vivim, és necessari tenir unes
bones infraestructures i que, efectivament, potser que a l'hora de
tenir unes bones infraestructures hem de consumir una part del
nostre territori, però jo crec que també és bo, és positiu, en
aquest cas concret, tenir unes bones carreteres per donar una
seguretat a la gent que ens visita, per donar una seguretat als
nostres habitants i poder donar una seguretat a les nostres
empreses a l'hora que els seus productes o el que sigui circuli per
la nostra xarxa viària de les Balears.

Nosaltres també creim, i tot és discutible, però nosaltres
estam convençuts que el Pla Mirall serà una bona actuació, una
actuació crec que, al llarg del temps, a mig o a llarg termini, crec
que tots arribarem a la conclusió que ha donat uns resultats
positius pel fet que s'ha millorat l'entorn urbà de distints
municipis de Mallorca. 

I respecte al tema de la dona nosaltres creim que en aquests
pressupost d'enguany es contempla el que és el segon pla
d'igualtat de la dona, amb un pressupost de 3.000 milions de
pessetes -a distints anys- i que enguany, si és, efectivament, que
la Conselleria de Presidència té una partida idò potser tan sols de
38 milions de pessetes per fer política de fomentar la igualtat
d'oportunitats de la dona en els seus distints àmbits, també hem
de dir que hi ha un pla de 1.000 milions de pessetes entre les
distintes conselleries per fer polítiques encaminades a millorar
tota una sèrie d'actuacions que es contemplen en el Segon Pla
d'Igualtat de la dona que ha elaborat el Govern.

I per la nostra part, Sr. President, res més. Vull dir que no
podem donar suport aquesta esmena a la totalitat per una sèrie de
motius i que creim que, en línies globals, en el seu conjunt, el
pressupost per a l'any 97 s'ha fet intentant donar una sèrie de
prioritats i destacar, d'una manera important, el fet que la
Conselleria de Medi Ambient és la conselleria que està dotada
d'una manera més important en aquests pressuposts. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a debatre l'esmena a la totalitat
presentada també pel Grup Parlamentari Mixt, la número 5922.
Per fer la seva defensa, té la paraula la Sra. Maria Antònia
Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Unió
Mallorquina ha estudiat amb profunditat els pressupostos que
aquest govern ha presentat per al 1997. Al nostre entendre
demostren una manca de projecte global de país per part d'aquest
govern. Després de sentir la intervenció del Sr. Rami i també
dels diferents responsables del Govern que ens han presentat, en
els darrers dies, els pressuposts, i que, de qualque manera, ens
han donat una impressió, amb algunes de les afirmacions que han
fet, que no saben vostès quines són les prioritats ni quines les
necessitats reals de la nostra comunitat autònoma. 

El projecte de pressupost que vostès han presentat és una
simple operació matemàtica que el que pretén és tenir
ingressos i despeses equilibrades, un autèntic maquillatge
comptable que no pretén una altra cosa que mantenir, per
una part, els diferents consellers contents; no han estat
capaços, a pesar del canvi de President de Govern, de
començar un pressupost zero i fer el seu propi pressupost,
han hagut de mantenir el mantenir el mateix pressupost dels
darrers anys perquè tenen dificultats en el seu propi grup i
saben perfectament que cap dels consellers hauria permès
veure's, de qualque manera, disminuït pressupostàriament.
També pretenen mantenir la mateixa maquinària, la de
sempre, la màquina de fer vots del Grup Popular i, per tant,
el Govern i l'administració d'aquesta comunitat s'ha
convertit en aquesta maquinària de mantenir un propi grup
i de mantenir uns determinats vots. 

Cada vegada que hi ha hagut debat de pressuposts Unió
Mallorquina sempre s'ha plantejat la mateixa qüestió: quina
incidència poden tenir els pressuposts de la Comunitat en el
conjunt d'aquesta, la nostra comunitat?, com poden incidir
aquests pressuposts? Una vegada conegut el pressupost del
1997 vàrem arribar a la conclusió que, una vegada més, no
incidien dins el que nosaltres creim que és el més important;
el que pot incidir, i incideix, de fet, a la vida de tots i
cadascun dels ciutadans de la nostra comunitat és el tema
econòmic. La incidència d'aquest pressupost damunt
l'activitat econòmica, damunt la nostra situació, creim que
és realment nul•la. Avui per avui podem dir que tenim i
vivim una bona situació econòmica; no hi ha cap tipus
d'indicis que ens facin pensar que en poc temps es pugui
produir un empitjorament de l'evolució conjuntural, però
també hem de tenir en compte que no gaudim d'un futur
especialment brillant, al marge de les apreciacions que
sempre té el Govern i que fa molt bé, optimistes, i que
s'apunten tots els punts. 

La nostra economia, certament, i tots en som conscients,
està molt vinculada a Europa, de l'evolució general
d'Europa; del fet que hi hagi una bonança econòmica a
nivell europeu nosaltres en tenim una bona repercussió
econòmica, a la nostra comunitat, amb el factor turisme,
però també sabem que si la conjuntura econòmica no és
bona a nivell europeu, això se'ns torna automàticament en
contra. Avui per avui tots els govern i també vostè, avui, Sr.
Rami, ha caigut en aquesta temptació -molt humana, per
altra part- ha volgut fer lloança que tenim un bon futur i
que, de qualque manera, vostès han influït en aquest bon
futur, però nosaltres ens hem de demanar quines són les
actuacions del govern d'aquesta comunitat perquè puguem
incidir i puguem modificar l'estructura econòmica de les
Illes Balears, i per què i com el nostre pressupost pot incidir
sobre l'economia, i nosaltres creim que aquesta incidència
hauria de ser basada en la competitivitat. 
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No és suficient que vostès diguin que són els millors gestors
perquè som la primera comunitat en renda per càpita, cosa que
és vera, que són el millor govern perquè el creixement de la
nostra economia està per damunt de la resta de l'Estat espanyol
i per damunt de la d'Europa, encara que això és vera, i no és
suficient perquè aquests vostès saben que són uns factors
totalment temporals i amaguen una realitat, i és que tots sabem
que només vivim d'un sector, que és el sector turisme, i que avui
per avui tenim una clara competència i no podem pensar que
aquesta competència està, avui per avui, allunyada com fa uns
anys els destins turístics al Carib, sinó que tots sabem que se'ns
està aproximant la competència, que els destins turístics estan a
la Mediterrània i que estan promocionats per Europa i pel mateix
Estat espanyol. De qualque manera hauria de ser el Govern,
entenem nosaltres, conscient d'aquesta pèrdua sistemàtica de
competitivitat del nostre principal motor econòmic. I què fa el
Govern, davant això? La resposta, al nostre entendre, és molt
senzilla, fa el mateix que va fer en el seu moment amb
agricultura, és a dir, no va fer res, o el mateix que va fer, en un
moment determinat, amb indústria, és a dir, res. Amb les
decisions que no es prenen l'únic que pot passar, en un moment
determinat, és que l'edifici del sistema d'esbuqui, i això ho han
de tenir molt en compte.

És evident que amb aquest projecte de pressuposts que vostè
avui presenta no es poden corregir aquests desequilibris
estructurals de la nostra economia, i vostès no hi fan res.
Nosaltres entenem que aquests són uns pressupostos que
repeteixen els mateixos vicis i els mateixos errors que han
reproduït en els anys anteriors. No es pot entendre d'una altra
manera i la justificació, entenen nosaltres, que no ve més que
determinada perquè tenen vostès una màquina de guanyar i fet
vots en marxa i que la consigna del seu partit és precisament
mantenir-la, i la consigna a seguir és que la orientació
pressupostària d'aquest govern o de qualsevol govern del Partit
Popular aquí, a Balears, sigui tan sols mantenir els vots, mantenir
aquesta base fiable amb què quan un surt a les eleccions ja sap
que li donaran suport. Una vegada més, els interessos particulars,
els interessos partidistes, de qualque manera fan que no es tengui
en compte el que és més important, que és el servei públic i la
incidència del pressupost sobre tota l'economia de la nostra illa.
Aquests vicis, aquests errors, es completen, al nostre entendre,
amb un augment molt important de la despesa corrent.

Ja sé que em dirà, i a més ho tendrà preparat..., no entraré en
el tema de personal en profunditat, perquè estic convençuda que
li han preparat la resposta precisament en aquest sentit, i per tant,
no en parlaré des d'aquesta tribuna, però sí de la despesa corrent
en matèria, encara que jo sé que l'excusa serà la transferència en
matèria d'Universitat i Inserso, però que en realitat no té una
correspondència real en el que és el desenvolupament autonòmic
i estatutari. Amb això vull dir que mentre que les darreres
transferències no han estat incrementades d'una manera molt
notable en funcionaris i personal laboral al servei de
l'administració autònoma, la pujada del seu cost i dels seus sous,
entenem nosaltres, és absolutament exagerada, si tenim en
compte, per altra part, el que diu el Govern sobre la congelació
salarial als funcionaris. També augmenta, com en anys anteriors,
la despesa de béns corrents i de serveis, però enguany ho fa d'una
manera brutal, pràcticament és doble, i és ben segur que també
el Govern ens contestarà dient que això és motivat per els
traspassos de competències.

Però és aquí on nosaltres ens demanam: Quin poder
negociador té el Govern balear del PP, quan hi ha també a
Madrid un govern del Partit Popular que accepta traspassos
de competències amb una despesa corrent tan elevada i, en
canvi, no és capaç d'aconseguir que aquestes competències
venguin ben dotades en matèria d'inversions? Crec que això
seria el primer objectiu d'un govern balear, quan té a Madrid
el seu propi govern. Si vénen competències que tenen uns
costos importants de despeses generals, haurien de venir
també amb aquests costos d'inversió. Miri quin dia l'hi dic.
Tendrà problemes amb la Universitat, tendrà problemes
amb l'Inserso, perquè no vénen les inversions necessàries,
i vostè sap que hi tenim una universitat molt jove que no té
avui per avui totes les facultats, que hi hauran de fer la
inversió vostès, si les volen tenir, i que aquesta universitat
no ve en absolut...

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Munar, per favor.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

...no ve en absolut ben dotada, igual que no vénen les
altres.

Crec que, amb totes aquestes actuacions que vostès han
fet amb aquest pressupost, s'incompleixen totalment les
directrius de convergència europea i del Tractat de
Maastricht. No es pot venir a aquest parlament a dir que no
hi haurà augment salarial, que hi haurà congelació per als
funcionaris,  perquè així ho diuen els pressupostos de
l'Estat, quan a la vegada vostès es pugen el sou i de qualque
manera tenen un doble llenguatge.

De la mateixa manera, podríem dir que el seu govern,
que s'autoqualifica de neoliberal i que fa un discurs que crec
que podria fer enveja fins i tot l'actor i posterior president
Sr. Reagan, no pot mantenir una estructura pública
empresarial incomplint els principis bàsics de tot govern
liberal. No es pot incidir de la manera que vostès ho fan dins
la iniciativa privada. Qualsevol principi liberal diu que tot
allò que la iniciativa pot fer no ho ha de fer el sector públic,
però en aquesta comunitat, de qualque manera, vostès saben
que, per necessitats partidistes, s'anteposa a l'interès d'un
determinat sobre la col•lectivitat, i vostès aquí han convertit
en dogma allò que a fora desqualifiquen. Si el president
Matas diu, i a Madrid fa una clara lloança dels beneficis de
mínima ingerència del sector públic dins la iniciativa
privada, a les Illes Balears continua mantenint, i s'hi esforça,
per tenir una estructura empresarial pública que avui per
avui constitueix una rèmora dels doblers públics i, endemés,
entra en una claríssima competència deslleial amb empreses
privades que avui veuen com el seu mercat disminueix i fins
i tot com desapareix.

Podríem dir que...
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Munar, està passant el temps que tenia vostè, quasi cinc
minuts. Li prec que vagi acabant.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Tenim, realment, un temps molt escàs
per poder presentar una esmena a la totalitat, però, sens dubte,
tendré oportunitat de continuar amb ell. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Té la paraula el conseller d'Economia i
Hisenda. S'obre el torn incidental.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sra. Munar, ha tocat molts de temes. Ens ha dit d'alguns que no
els volia tocar i no sé si els ha tocat o no els ha tocat. Intentaré
contestar-li amb tota la brevetat possible per tractar de recuperar
el temps que hàgim perdut.

Quant al fet que tenim serioses dificultats per negociar amb
el Partit Popular pel fet que no siguem una formació nacionalista,
suposo que és, no sé per què, si no, en qualsevol cas, vostè ha
pogut patir, en el Govern, quan estava coalligada amb aquesta
formació les dificultats de negociar quan el Govern central està
dirigit per un partit d'un altre color. Jo crec que vostè en gaudiria
ara, si pogués veure de quina forma tan distinta són les coses,
quan es pot negociar amb el mateix color, i difícilment es podrà
fer això des d'una agrupació nacionalista, que evidentment mai
no podrà estar representada com el Govern central a Madrid,
excepte que formacions de l'estil d'Esquerra i Unió tenguin
alguns tipus d'acords amb altres nacionalitats històriques.

Bé, jo li diria... Vostè ha fet la referència que la
Universitat no està ben dotada, que l'Inserso no està ben
dotat. Vostè va ser responsable en algun temps de la
negociació d'aquestes competències, de les universitàries i
d'educació, i va patir els dificultats de rebre el finançament
d'aquestes competències. Aquí també és més fàcil fer
valoracions, discutir i parlar-ne, paraules, paraules i
paraules, que donar fets, donar dades; la Universitat, per a
aquest any 96, tenia pressupostat 3.070 milions de pessetes
com a finançament per a tot l'any i per a l'any 97, la
Universitat passa a tenir un finançament de 4.500 milions de
pessetes, que és el que proposam en aquests pressuposts per
a l'any 97. És una pujada d'un 50% en el seu finançament i
sobre una base certament important. Per tant, jo crec que els
resultats de la negociació no han pogut ser millors; hem de
tornar a recordar quines són les ofertes del Govern anterior,
que no varen passar mai de 3.700 milions de pessetes, per
tant, hem pujat 800 milions de pessetes sobre l'última oferta
del Govern anterior, i, per tant, si d'alguna cosa no se'ns pot
acusar és d'haver rebaixat les demandes en la negociació
d'aquesta competència i de no haver aconseguit aquella fita
que ens havíem fixat com a objectiu.

Que la Universitat acabarà per tenir problemes?
Evidentment, no hi ha cap recurs públic que no acabi tenint
problemes, tots els recursos públics acaben sent insuficients
en la mesura que, evidentment, van destinats per a tota la
població i tot el que és a l'abast de tothom resulta ser
insuficient sempre. Esperam, no obstant això, que els
responsables de la Universitat, que, en definitiva, s'ha de
recordar que són autònoms de l'activitatde l'executiu, siguin
responsables, siguin raonables i facin el millor ús possible
dels recursos que des de la societat balears els posarem a
l'abast.

Quant a l'Inserso, cal dir el mateix. Hi havien dos centres
que no es volien, sota cap mena de raonament, finançar per
part del Govern anterior i que s'ha aconseguit amb el
Govern actual.

El nou sistema de finançament, jo crec que és una gran
millora, jo crec que ja hem tengut oportunitat de debatre'l
aquí, en aquest parlament, per tant, no em detindré sobre
això, però sí , en tot cas, he de fer incidència sobre el que
vostè ha destacat sobre les bones perspectives (...) el fet que
el Partit Popular estigui governant a Balears i també a
Madrid, jo crec que és la millor situació objectiva a què
podem aspirar com a poble, i que aquesta situació es
mantengui durant molt de temps, encara que comprenc que
alguns no estiguin d'acord amb aquesta afirmació.

Hi manquen criteris d'inversió. Bé, jo crec que els he
explicat al llarg del discurs. També entenc que no hagi
tengut massa temps per canviar el seu discurs, però jo crec
que he explicat... La primera prioritat, entenem, que és la
millora del medi ambient de les nostres illes. Entenem que
la relació medi ambient-bonança econòmica de les nostres
illes és indissoluble, i això no són només paraules, sinó que
ho reflectim en fets en els pressupostos d'aquest any.
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Les infraestructures són també un dels objectius, de les fites,
que es fixa aquest govern, en tant que són les coses que queden,
que quedaran per als nostres fills i, per tant, una de les coses a
què val la pena destinar doblers, per crear aquestes
infraestructures, a les qual ja m'he referit abans i que són la
segona prioritat quant a les distintes conselleries.

El major creixement de la Conselleria de Formació determina
la gran importància que donam a la millora de la competitivitat
en una economia de serveis com la nostra, on es millora la
competitivitat de les persones. En les economies de serveis té un
factor fonamental la persona humana, que és qui treballa, qui
presta el servei, qui presta el servei individualitzat, i, per tant,
que aquesta persona estigui en les millors condicions per
desenvolupar el seu treball; crec que és un factor de primera
magnitud i que es pretén en aquest pressupost amb un creixement
d'un 200% a les dotacions en matèria de formació.

Jo crec que hi ha un autèntic esforç en la lluita contra
l'estacionalitat de la nostra economia, i evidentment no
disminuint el nombre de turistes, sinó intentant incrementar-lo en
el temps de baixa ocupació, qüestió que ja hem discutit abans i
crec que el seu grup no estarà en contra d'aquest plantejament.

Hi ha un altre aspecte en el qual jo crec que podem
col•laborar molt, en la mesura que vostè ocupa la presidència del
Consell Insular de Mallorca, en la mesura que a partir de l'1 de
gener del 97 vostès han d'assumir les competències en matèria
d'ordenació turística, doncs, crec que és un àmbit en el qual
vostès ara ja podran col•laborar, en tenir pactes sobre l'activitat
econòmica bàsica de la nostra economia, com és l'activitat
turística, i jo els encoratjo que desenvolupin amb els millors dels
èxits aquesta nova competència, estic segur que des del Govern
tindrà tot el suport que faci falta per dur endavant aquesta
competència. Ja han començat amb bon peu, en tant que els puc
dir jo, que he analitzat els comptes d'aquests competències, que
el Govern els dóna un finançament que és exactament el doble,
el doble, ho repeteixo perquè com que és el doble s'ha de dir dues
vegades, el doble del que el Govern gastava en aquestes mateixes
competències.

Hi ha altres actuacions. Seria llarg..., i jo crec que hem
d'intentar acabar abans de les 14,30 hores aquestes intervencions.
No crec que sigui interessant estendre'ns en aquests temes.
Evidentment, hi han criteris molt clars, criteris importants per a
l'activitat econòmica i dirigits, com vostè ha dit molt bé, a fer
que la nostra economia sigui competitiva davant dels seus
competidors; per tant, això suposa donar suport al sector turístic,
millorar la seva formació, millorar les seves infraestructures,
ajudar a estimular la modernització, la innovació tecnològica,
crear infraestructures públiques que serveixin de suport a
aquestes activitats. I bé, moltes coses més, però tenim un temps
limitat i crec que moltes de les coses les podem esbrinar en la
rèplica i, potser, en les intervencions d'altres grups parlamentaris.

M'agarda que em digui que no vol parlar de la despesa
de personal, en tant que suposa una possibilitat d'esperança
que hi hagi racionalitat en aquesta actuació i que no es jugui
amb les esperances dels funcionaris, extraordinaris, que crec
que tenim tant a la Comunitat Autònoma com al Consell
Insular.

I quant que vostès es pugen els sous, que no sé ben bé
què significa, doncs, jo li dic que en el Govern balear no hi
haurà ningú que es pugui els sous, la congelació afecta des
del primer a l'últim. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rami. Vol fer ús de la paraula, Sra. Munar?
Té la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Rami, li agraeixo la brevetat, però em sap greu que digui
que és per, de qualque manera, recuperar el temps perdut.
Esper que la meva intervenció no li paregui temps perdut.

Les dificultats negociadores, les conec, però miri, no es
deixi apuntar , Sr. Rami, vostè és una persona jove,
dinàmica, educada, no es deixi influir per determinades
coses que li diuen des dels escons de darrera, no s'hi deixi
influir perquè, de qualque manera, el que li han dit que em
digués no és en absolut oportú. És clar que sé que hi ha
dificultats per negociar amb qualsevol govern central, però
la diferència es que abans, quan hi negociàvem, dèiem
"Madrid no ens en dóna", i vostès podien, de qualque
manera, quedar dins de la nostra comunitat com unes
persones que defensaven els nostres interessos als quals des
de Madrid els deien que no. El problema que ara vostès
tendran és que diuen el mateix, que Madrid els dirà que no,
com els diu una vegada darrera l'altra, i vostès hauran
d'empassar-s'ho i dir gràcies, i això els ha passat amb les
taxes d'aeroport, els ha passat amb la reforma que vostès
volen fer i que els la tenen entretinguda des de fa un any, i
vostè sap que mentre el Sr. Matas diu que hi haurà una
reforma fiscal, el Sr. Rato diu a Londres que no n'hi haurà.
És clar que no sé si al còctel aquell que varen fer a
l'embaixada, quan representava el Govern de l'Estat, o quan
tan sols era el president del Govern balear, jo comprenc que
a vegades les coses tenguin certes confusions, però el que és
cert, el que els passarà, és el que els he dit avui aquí, que
tendran problemes amb les transferències de competències
que han rebut perquè no vénen ben dotades i perquè tendran
una manca total d'inversió, i si no, al temps, perquè falten
encara dos anys i mig per acabar aquesta legislatura i estic
convençuda que durant aquest temps em donarà la raó.
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Que ens han donat el doble del que el Govern central gastava
en les matèries que ens han transferit? Miri, si m'ho diu aquí per
quedar bé, jo ho puc entendre perquè és un debat parlamentari,
si realment s'ho cregués, crec que realment seria molt greu, seria
molt greu perquè realment significaria que som en mans de
persones que tenen molt poc seny, perquè, la veritat, vostè sap
perfectament que això no és ver, que ens han intentat donar el
mínim, el mateix que vostès fan quan fan les transferències als
consells insulars. Un parell d'anys abans, el que fan vostès és
separar el tema, llevar-ne els bons funcionaris, posar-n'hi algun
del que es volen traspassar, llevar-ne doblers i canviar-los de
partida, i vostè sap que això és exactament com ho dic, i que ho
han fet en matèria de cultura, en matèria d'esports, que ho han
fent en totes i cada una de les transferències que volen traspassar
als consells, i és exactament allò mateix que el Govern central ha
fet amb vostès.

Em preocupa també molt, i aprofitaré els minuts que ara tenc,
perquè abans no he tengut oportunitat de parlar-ne, el deute
públic. Vostès cada any deien, i n'estaven molt orgullosos, que
no s'endeutaven públicament, que no hi havia deute públic, que
això era molt positiu; en guany, casualment, diuen que per
primera vegada en molts d'anys en aquests pressupostos és
necessari un endeutament (...) 4.000 milions. Miri, és totalment
contradictori que un govern enguany, l'any 1997, que sempre ha
defensat no entrar massa en deute públic, enguany faci deute
públic, en contra totalment del que es diu a nivell de l'Estat
espanyol i en contra del que indica Maastricht. Això no és
normal, no es pot entendre. I per què s'endeuten? La meva
explicació és molt clara, que en un moment determinat volen
continuar tenint la maquinària que és imprescindible tenir en
marxa, és necessari tenir més recursos, cap conseller hi vol
renunciar, és difícil marcar prioritats, decideixen endeutar-se i
endemés de contradir tot el que vostès defensen sobre evitar la
despesa pública, la possible entrada a Maastricht i el no augment
de funcionaris, fan deute públic únicament i exclusivament per
gastar al màxim, i l'any passat, quan vostès pensaven que podien
estar segurs dins aquesta legislatura i que duraria al Govern
aquests quatre anys i segurament quatre o vuit més, no
s'endeutaven, però ara, com que no veuen clar ni acabar la
legislatura, i sobretot tenen molt clar que no tendran el Govern
en la pròxima, fan deute públic perquè de qualque manera quedi
aquesta comunitat ben hipotecada, i el problema i la preocupació
del meu grup és que de qualque manera aquest deute públic
significa deute per a demà, significa que ens estan hipotecant i
que al final serem els mallorquins, els menorquins i els
eivissencs qui haurem de pagar aquest deute, endemés, no creim
que sigui precisament ara, enguany, el 1997, el moment més
oportú per entrar a endeutar-nos, crec que va en contra de tota
lògica i de tot el que vostès defensen a nivell de l'Estat i que
pretenen també defensar aquí amb un tema tan clar com és el no
augment als funcionaris.

Crec que no hi tenc més temps, el llum s'ha encès, però
crec de veritat que vostès perden una oportunitat important
d'avançar en un creixement competencial i autonòmic, en un
règim fiscal diferenciat, en una nova manera de fer les
coses. Crec de veritat que vostès, amb aquests pressupostos,
no fa res perquè hi hagi un avanç en el nostre sistema de
finançament. Crec que s'hi conformen, que han tirat massa
prest la tovallola i que això repercutirà en contra de tots.
Sàpiguen que a determinats temes els podem donar suport.
El que ha dit sobre el tema de turisme és el que des d'aquí
Unió Mallorquina i jo mateixa hem predicat durant molts
d'anys, al final, ens escolten, me n'alegro, perquè esper que
també tot el que vostè avui digui, qualque dia, si no és
enguany, esper que pugui ser l'any que ve, també sigui
recollit i es vegi en els futurs pressupostos. Sàpiga que
sempre...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada, per favor.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

...que tenguin un projecte que consolidi l'autonomia
política i financera de la nostra comunitat ens trobaran, quan
tan sols justifiquin allò que diuen des de Madrid, ens
trobaran, però ens trobaran a l'altre costat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tancar aquesta qüestió incidental, té
la paraula el conseller d'Economia i Hisenda.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra. Munar,
perdoni, no ens hem entès quan jo he parlat abans de temps
perdut, evidentment em referia a les meves intervencions
anteriors, en cap cas a la seva. No s'ho prengui així.

La seva intervenció és per dir que fins ara podíem dir
que Madrid no ens en dóna i que això significava que
estàvem defensant la nostra terra i que a partir d'ara Madrid
diu que no i nosaltres haurem de dir amén. Bé, jo crec que
si fins ara Madrid no ens en donava no era perquè així
podíem defensar  la nostra terra, sinó que era a l'inrevés,
estàvem defensat la nostra terra i Madrid no ens en donava,
i avui estam defensant la nostra terra i Madrid ens n'està
donant. Aquest és l'autèntic canvi. Jo crec que ens hem de
preocupar més no tant que Madrid ens en doni, sinó que
Madrid no se n'emporti, i en aquest sentit treballàvem abans
i hi continuarem treballant ara. 
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Tal vegada, jo crec que és important desvincular el que són
els missatges cap als votants, on potser es poden fer, d'alguna
forma, trampes cap a l'opinió pública, i trencar-se els vestits i dir
"defensam la terra, defensam la terra", i, per tant, és millor que
hi hagi altres colors polítics al Govern perquè així tenim major
rendiment electoral, jo crec que aquesta és una anàlisi
equivocada, jo crec que la gent té capacitat d'anàlisi, té
intel•ligència, i sap discriminar quines persones estan
efectivament defensant la nostra terra, els nostres interessos i
quines persones només volen fer, cara a la galeria, una actuació
de defensa del nostre territori, ciutadans, interessos.

Estigui ben segura que aquest conseller i el Govern en el qual
participa, en cap moment, no farà renúncia de tot allò que
consideram que són legítims interessos dels nostres ciutadans, de
la nostra terra, i que en aquest sentit és igual qui estigui al
Govern de Madrid, tant si són dels mateixos com si són dels
adversaris. En aquest sentit, és indiferent qui sigui, el que no és
indiferent és per aconseguir coses, i per aconseguir coses
l'experiència l'hem tenguda dramàticament a les nostres illes, és
molt millor tenir el mateix color al Govern de Madrid que no
tenir el contrari, això quasi podríem dir que en la nostra terra, en
la nostra experiència, és un coneixement empíric, no una hipòtesi
de treball.

Em perdut les taxes, supòs que es refereix a la taxa
d'aeroports, no s'ha perdut encara, tranquil•la, no es posi
nerviosa, de vegades sembla des de l'oposició, que vostè en
aquest moment ocupa els llocs de l'oposició, sembla que estiguin
contents que hi hagi qüestions que interessen als ciutadans de les
Illes i sembla que els alegri que fracassin els interessos dels
ciutadans de les Illes, jo crec que els traeixen la voluntat de
substituir al Govern de la Comunitat Autònoma, i jo crec que
hauríem de reflexionar en aquestes afirmacions i reconduir-les.
Jo crec que el tema de la taxa aeroportuària encara s'està lluitant
i bé, si es guanya serà fantàstic, i si es perd, tampoc no serà molt
greu. No es preocupin vostès que si es perd no tindrem cap
problema a reconèixer que l'hem perduda, de fet, encara l'estam
lluitant i encara no s'ha perdut res.

No hi haurà reformes fiscals. Bé, torn a dir el mateix d'abans,
a vegades sembla que es confonen els desitjos amb la realitat,
tampoc no és un tema decidit, és un tema que s'ha de decidir al
llarg del temps, i tingui l'absoluta seguretat que des d'aquí
lluitam per aconseguir el màxim possible, esperem que des dels
seients de l'oposició es faci el mateix i encara que es diguin unes
coses, realment se'n facin unes altres, i que realment cadascú des
de la seva responsabilitat estigui treballant en els seus colors i en
els seus diputats de Madrid per afavorir que aquest projecte de
llei pugui passar raonablement bé en els pròxims períodes de
sessions del Parlament nacional.

Problemes de les transferències no ben dotades. Bé, jo crec
que ja n'hem parlat. Això de classificar els funcionaris en bons
i dolents, a mi particularment no m'agrada, sempre he cregut que
els bons funcionaris i els dolents funcionaris estan en relació amb
els seus caps, si els caps els estimulen, els motiven, els
funcionaris són bons, i quan els caps no els motiven o els
dirigeixen malament, no són bons. Els bons soldats són aquells
dirigits per bons generals, i en aquest sentit, jo els estimul que
rebin, els funcionaris transferits des del Govern balear, els rebin
de braços oberts i considerant-los excel•lents funcionaris com
realment són.

El deute públic, la Comunitat Autònoma quedarà ben
hipotecada quan venguin els pròxims governants. Bé, no sé
quan serà això, no es preocupin, perquè normalment els
préstecs que es conformen tenen uns terminis d'amortització
de set anys, deu anys, i no crec que en aquest període els
pugui afectar, però, en qualsevol cas, no es preocupin
tampoc, tenim el deute públic autonòmic més baix
d'Espanya, o sigui que millor no poden tractar els hipotètics
successors posteriors, segurament serà perquè pensam que
continuaran els mateixos. En qualsevol cas, creim que en
això ens estam fent eco del que ens demana la societat
balear, que ens està demanant que no hipotequem la nostra
comunitat autònoma, que no l'endeutem més enllà de
l'estrictament necessari, i en aquest sentit també s'hauria de
recórrer al coneixement empíric, si miram les nostres
corporacions locals a les Balears o l'experiència a
l'administració de l'Estat, veurà que no és precisament el
Partit Popular qui més hipoteca les administracions
públiques, són altres forces polítiques que creuen que és
molt millor hipotecar les generacions futures per gaudir de
beneficis propis en el present, que no pagar en el present els
beneficis propis.

No record..., sí, quant al turisme, diu que està molt
satisfeta perquè, finalment, els escoltam. Jo crec que no es
pot acusar a aquest govern de no escoltar a tothom, no
només als grups polítics de l'oposició, sinó que jo crec que
tota la societat que vulgui dir-nos alguna cosa raonable, en
aquest sentit, no ens consta res acceptar les qüestions, les
suggerències, fins i tot encara que prenguin forma
d'exigències, si aquestes són raonables, no ens cauen els
anells per acceptar-les, promulgar-les i fer-les nostres. Per
tant, si feim alguna cosa nostre, també és de vostè, estam
molt satisfets i esperam que això pugui ser molt més en el
futur. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Altres grups que vulguin
fer ús de la paraula per fixar la posició sobre aquesta
esmena? Té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari
Popular, Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Per fixar la postura del Grup Parlamentari Popular
respecte a l'esmena a la totalitat d'aquest pressupost
presentada per la Sra. Maria Antònia Munar. Com és
natural, el grup que dóna suport a aquest govern no donarà
suport a aquesta esmena a la totalitat, intentarem fixar la
nostra postura per explicar el sentit del nostre vot.
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Nosaltres creim que aquest pressupost presentat per a l'any
1997 no és que vulgui ser, -intentaré no entrar en debat amb
vostè-, una maquinària per intentar fer vots, sinó que duim una
línia, el Grup Parlamentari Popular i el Govern balear, durant
tota una sèrie d'anys hem governat en aquesta institució i,
evidentment, hi ha uns compromisos assumits al llarg dels anys.
Un compromís fonamental crec que és el programa que vàrem
presentar les darreres eleccions autonòmiques, d'obligat
compliment per a nosaltres, en aquest sentit, pot ser que sigui
continuïsta de determinades accions, l'any 95, l'any 96, que s'han
de plasmar en el futur i s'han d'anar acabant tota una sèrie de
projectes iniciats en exercicis anteriors. Això que sigui un poc
continuïsta crec que és positiu, perquè és normal que es continuï
una labor, una acció de govern que es du al llarg dels anys. 

Nosaltres creim que aquest pressupost per a l'any que ve
marca una sèrie de prioritats, que és bo i és positiu que marqui la
prioritat de donar més preferència a les inversions per sobre de
la despesa corrent. Nosaltres creim que això, el línies generals
per a un pressupost, és bo, és significatiu, important, perquè les
inversions sempre redunden en majors beneficis per al conjunt de
la nostra societat. Jo crec que s'han marcat unes prioritats per
part del Govern, en el Consell de Govern, a la reunió on
s'aproven els pressuposts per a l'any 97, s'han marcat per part de
les distintes conselleries uns criteris, s'han valorat més unes
coses, altres menys, i, evidentment, el conseller d'Hisenda
sempre té la feina de fer l'operació matemàtica de quadrar el
pressuposts, que els ingressos i les despeses pugin el mateix.
Tots els consellers sempre volen que les seves conselleries
tenguin un pressupost més significatiu, nosaltres creim que això
és normal i que és bo que el seu conseller respectiu intenti
defensar majors partides per cadascuna de les seves conselleries,
però, evidentment, després és una labor d'equip, és una acció
conjunta del Govern, s'ha d'intentar pactar quines prioritats es
donen globalment en els pressuposts de l'any 97.

Creim que és important ressaltar que hi ha uns criteris
inversors clars, la Conselleria de Medi Ambient, tema de
depuradores, hi dedica partides significatives. També hi ha
partides importants per a l'adquisició de finques rústiques i de
patrimoni natural, hi ha partides significatives per a les
carreteres, autopista de Manacor, Santa Ponça, la comunicació
amb l'aeroport d'Eivissa, hi ha partides importants en temes de
foment de l'habitatge i rehabilitació, també partides significatives
quant a temes de formació.  Tot això fa que aquestes inversions,
segons el nostre parer, suposen una millora del nostre entorn, una
millora per a la nostra competitivitat de les nostres empreses, i
això fa que el pressupost del Govern balear per a l'any 97
incideix d'una manera important, intentant millorar les
condicions, intentant millorar la competitivitat de les nostres
empreses i la competitivitat del nostre sector turístic respecte a
altres sectors turístics que són competència directa de les Illes
Balears.

Crec que s'ha de ressaltar, quant la nostre autogovern, que
dins el capítol d'ingressos, a la mitjana de les comunitats
autònomes pesen més els recursos transferits, per part del
Govern, cap a les comunitats, i el que té un menor pes dins
del capítol d'ingressos a totes les comunitats autònomes, és
la part de tributs propis i tributs cedits. Crec que hem de
ressaltar que a les Balears es produeix el factor invers, la
part més important dins del capítol d'ingressos de la nostra
comunitat, és el capítol de tributs propis i cedits, (...) del
Govern, i la partida més significativa és la dels recursos
transferits des de l'administració central cap als fons de la
nostra comunitat. Nosaltres creim que..., el Grup
Parlamentari veu que el capítol 2 de despeses corrents ha
sofert un increment real, 1,5% respecte a l'any passat,
descomptant, com és natural, totes les noves competències
perquè pugui ser homogeni. És un fet significatiu que el
capítol 2, en termes reals, més o manco, és semblant al
d'anys anteriors.

Creim que les negociacions amb Madrid, en aquests
moments, són més fàcils que anys anteriors. Això és
evident, ens agradaria que aquesta tendència continuàs molt
de temps. Quant a competències, quant a les valoracions de
les competències que hem rebut de l'administració central,
el tema de la Universitat i el tema de l'Inserso, sempre, és
normal en qualsevol administració quan negocia amb una
altra, li agradaria tenir més doblers per gestionar aquestes
competències, però creim que la dotació econòmica, l'acord,
és suficient, podria ser més, estam d'acord, però creim que
és suficient, amb aquests doblers es podrà fer una bona tasca
dins aquests dos camps, tant el de la Universitat, com el de
l'Inserso.

Quant al deute públic, hem de reconèixer que si una
comunitat autònoma, la nostra comunitat autònoma,
demana, a la Llei de pressuposts, un endeutament, i aquest
endeutament és per cobrir unes inversions, no es pot dir que
això sigui dolent, pot ser bo, perquè aquestes inversions
redunden en benefici de la col•lectivitat. També hem de dir
que el Govern balear, que la nostra comunitat, a l'hora de
demanar deutes, a l'hora de demanar préstecs, sempre ha
anat complint la normativa, els escenaris marcats pel
Govern central, per l'administració de Madrid. També he de
dir que, a nivell d'endeutament de la nostra comunitat
respecte al Producte Interior Brut, és el menor de totes les
comunitats d'Espanya. Nosaltres creim que és un fet
significatiu tenir un nivell de deute contret amb les distintes
entitats bancàries, però dins el conjunt d'Espanya som una
de les comunitats que estam millor respecte a les altres.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la defensa de l'esmena a la
totalitat presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.
Té la paraula el seu portaveu, el Sr. Grosske.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. El Sr. Conseller ha començat amb una referència a la
importància del debat, no ho sembla veient la Cambra, però no
és retòrica, això és la política en números i, per tant, les
diferències i les coincidències polítiques tenen la seva màxima
expressió en un debat sobre pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma (...).

A l'hora d'enfocar la nostra esmena, Sr. Rami, ho farem des
de l'esquerra, supos que, amb això, no el sorprendrem
excessivament. No és una afirmació tan òbvia com sembla
perquè, en primer lloc, nosaltres renunciarem a tota la línia de
crítica que passa per dir que vostès, en realitat, no són tan
lliberals com diuen que són. És a dir, nosaltres renunciam a dur
un debat global sobre empreses públiques, més, manco, no, cada
empresa pública o és funcional o no és funcional, es gestiona bé
o no es gestiona bé.

Quant al tema de despesa corrent, despesa d'inversions,
efectivament, clar, ara hem rebut competències que
tendencialment incrementen el capítol 1, el capítol 2, encara més
serà així quan vengui educació, lògicament. Això vol dir que
quan es presumia tant d'aquestes correlacions, probablement, no
eren clars a l'hora de posar en relació aquest fenomen amb el
tipus de competències que estava gestionant la Comunitat.
Podem fer altres crítiques, si hi ha despesa corrent camuflada a
inversions immaterials, però, en tot cas, vostès manegen una
bona relació despesa corrent-inversió.

Quant al tema del deute, encara record les apocalíptiques
paraules del Sr. Matas, l'any passat, que no demanava
autorització per endeutar-se dient que l'endeutement (...) és un
acte, probablement, de totalitarisme, perquè és fa que paguin els
nostres fills, no sé què d'hipoteques pel futur, etc. Probablement,
s'ha de ser més prudent perquè les coses queden en el Diari de
Sessions, i quan l'any que ve s'ha de demanar autorització per
endeutar-se, és difícil mantenir les afirmacions de l'any anterior.
En tot cas, és cert el que ha dit la Sra. Salom fa un segon, som
una comunitat amb marge de maniobra important quant al tema
del deute, no som una comunitat que hagi abusat en aquesta
matèria. Per tant, jo li concedesc, d'entrada, l'aprovat o l'aprovat
alt, si (...), no, no li don el notable, aprovat alt i va que xuta, en
el tema formal del pressupost, que és un tema que a vostè li
obsessiona particularment perquè és la manera (...) vendre
positivament aquest pressupost. Vostès compten (...) endeutats,
molta inversió respecte a la totalitat de la despesa, etc.,
efectivament, passen aquest examen. El suspens, des del punt de
vista d'Esquerra Unida, és del fons del pressupost, és a dir, de
l'anàlisi de la problemàtica, de com es prioritzen aquests
problemes i com s'enfoquen les solucions, per tant, són unes
crítiques que vénen d'unes diferències profundes sobre la
percepció de la realitat i sobre com l'administració s'ha de
posicionar davant aquesta realitat. Esper que, com a mínim,
aquest debat serveixi per situar aquestes diferències de posicions.

El primer tema que volíem tocar, en tot cas, el tema de
la quantia global del pressupost. Vostè ha dit que això ja no
són uns pressuposts de tercera. No és cert, Sr. Rami, són els
pressuposts de tercera d'una autonomia de tercera, perquè
estar a tercera o a segona no ve del fet que, en termes
absoluts, s'hagi incrementat un 29% el pressupost respecte
a l'any anterior, estar en tercera, en segona o en primera per
posició relativa a les altres autonomies, i totes les altes
autonomies ja tenen universitat i ja tenen..., clar, llavors, en
el concert general, com que tothom avança i nosaltres som
els darrers del tren, idò, continuam fent una autonomia de
tercera manejant un pressupost de tercera. És a dir, la nostra
despesa pública autonòmica és la més baixa respecte a la
riquesa general de la comunitat autònoma de tot l'Estat
espanyol, en diferència, per tant, la nostra capacitat
d'incidència dins la realitat és la més baixa de l'Estat
espanyol, la nostra capacitat de decisió política sobre les
nostres coses, a partir de les nostres institucions
d'autogovern, són les més baixes de l'Estat espanyol.

Això és, naturalment, per l'endarreriment en el procés
autonòmic, per deficiències en el finançament que, sembla
ser, s'aniran corregint en el futur immediat, però, el que em
sembla pitjor és que vostès estan encantats amb aquest
tema, encantats, de fet, en el fulletó explicatiu que, -per cert,
també el podrien haver passat als grups parlamentaris-,
vostès distribueixen entre entitats socials, etc., on
resumeixen els paràmetres del pressupost, -ho dic perquè
tenc una fotocòpia en blanc i negre, i així ho tendria en
color-, en aquest fulletó vostès diuen "quina poca despesa
pública autonòmica respecte al PIB de la Comunitat
Autònoma", és una de les coses que ressalten, perquè
obeeix, naturalment, a una concepció molt de manual
lliberal, en el sentit de dir..., -és el que diu el Sr. Matas a les
conferències foranes i locals-, és a dir, aquí l'economia
funciona perquè en realitat l'administració no intervé
excessivament, deixam als agents econòmics que facin i
desfacin, no els molestem excessivament, la cosa funciona
i el PIB es dispara. Això és la seva filosofia, per tant, a
vostès no els molesta, els encanta això del 3% del Producte
Interior Brut  que representa la despesa autonòmica. Clar,
això té una lectura molt política i molt social, és a dir, als
que els va bé així com es va muntant la qüestió, no els
preocupa que l'administració autonòmica no intervengui,
millor. Ara, als que els va malament aquí, no tenen una
administració autonòmica amb capacitat ni, en el seu cas,
amb voluntat d'intervenir per donar un cop de mà i per
ajudar a sortir de la qüestió. Parlam, naturalment, en termes
generals, clar, es fan coses en política social, etc, però no hi
ha una voluntat d'intervenció amb força, amb empenta,
sobre aquestes qüestions, tornaré sobre aquest tema una
mica més endavant.

Per això, per exemple, vostès renuncien a arbitrar
recursos d'ingressos, com aquesta taxa o impost sobre
l'activitat turística, que de cap manera, Sr. Rami, ho dic per
la seva intervenció en relació a l'esmena a la totalitat dels
Verds, (...) es pot comparar amb el cànon de l'aigua, en
primer lloc, perquè nosaltres no la pagaríem, és a dir, els
ciutadans de les illes i, segona, perquè el cànon de l'aigua és
socialment molt dur, és gravar la factura de l'aigua, és
gravar un bé de consum (...).
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Dit això, confirmant que estam parlant d'un pressupost de
tercera propi d'una autonomia de tercera, hem de dir que, dins
això, hi ha un marge de maniobra, n'hi haurà més en un futur
immediat, dins d'aquest marge de maniobra, vostès, des del
nostre punt de vista, no estan emprant correctament aquest marge
de maniobra. Bàsicament entorn a quatre eixos, que són els que
fonamenten la nostra esmena a la totalitat, garantir la
sostenibilitat ecològica del model de creixement, corregir els
desequilibris socials, corregir els desequilibris sectorials de
l'economia, i quart eix, desenvolupar institucionalment la
Comunitat Autònoma.

Abans d'entrar en aquests eixos, molt breument per qüestió de
temps, vull fer un apunt sobre matèria de personal. Ens
desagrada profundament que aquests pressuposts congelin el sou
del salari, i responguin a la filosofia tramposa que els funcionaris
han de dur un pes específic, particularment important, de la
contenció del dèficit. En primer lloc perquè no és just, segon,
perquè quan vostès, -quan dic vostès dic també el Govern de
l'Estat-, argumenten que els funcionaris tenen l'avantatge de
l'estabilitat, és normal que en matèria de quantia salarial facin un
sobre esforç, fan la trampa que, després, quan es parla dels
salaris de tothom diuen al conjunt dels treballadors "home, (...)
amb els salaris, ja heu vist el que han fet els funcionaris", amb la
qual cosa tanquen el cercle i tothom surt malament d'aquesta
història, tothom que cobra una nòmina, naturalment. Ens molesta
profundament que aquest pressupost prevegi bloquejar l'oferta
pública de col•locació, particularment a una comunitat autònoma
on s'usa i s'abusa de la figura dels interins i del personal eventual
laboral. També ens irrita el període transitori d'homologació dels
funcionaris transferits que, en definitiva, vulnera el principi
d'igual salari per igual treball.

Sobre els temes de caràcter institucional, així com s'està
desenvolupant aquesta comunitat autònoma, es desenvolupa poc
a poc, però els consells insulars encara van darrera, és a dir,
malgrat els consells insulars vagin rebent competències del
Govern autònom, la seva posició relativa front al conjunt del
poder autonòmic va empitjorant, perquè és avar, és reticent a
l'hora de transferir les competències. A nivell de pressupost,
naturalment, ens agradaria que es contemplàs una política més
activa de transferència de competències i, a més, que hi hagués
una tendència que no es nota de passar de transferir als consells
insulars tot el que sigui cooperació de caràcter municipal. En
aquest sentit, la crítica al Pla mirall no és perquè ens desagradi
que s'arreglin els nuclis urbans, cosa que no és certa, haurem de
veure com s'aplica, quines prioritats es donen, com es
distribueix, etc. Però sí que ens sembla que no té sentit que una
part de la cooperació amb els municipis es tregui de les
institucions naturalment facultades i naturalment competents en
aquest tema, com són els consells insulars. No ens sembla bé que

en el pressupost per al 1997 no es contempli el Consell
Econòmic i Social, sé que vostès han firmat un compromís
amb els sindicats per crear aquesta figura durant la present
legislatura, però nosaltres pensam que això requeriria
arbitrar partida l'any  1997, que es pogués estudiar el tema,
es pogués preparar la qüestió perquè el 1 de gener del 1998
funcionàs a ple rendiment el Consell Econòmic i Social.
Així, si comença a funcionar a ple rendiment el 1 de gener
del 1998, efectivament, podrem dir que es compleix el
compromís de creació del Consell durant la present
legislatura, perquè, clar, si el cream el mes de març del 1999
és un compliment fictici del compromís, perquè, de fet,
durant aquesta legislatura no haurà funcionat el Consell
Econòmic i Social. De la mateixa manera, trobam a faltar un
desenvolupament institucional important com és el tema del
Síndic de Greuges que hauria d'acompanyar al Síndic de
Comptes com, insistesc, elemental desenvolupament de les
nostres institucions autonòmiques.

Segon gran eix, el tema de la política social, en caràcter
general, orgànicament, la política social d'aquest govern, -
crec que ho vaig comentar en el debat de l'estat de
l'autonomia-, és un desgavell perquè està dividit en tres
conselleries, Presidència, Funció Pública i Interior i Sanitat.
No té sentit que el gruix de les competències de benestar
social estiguin a Presidència i que, a més, estiguin
fragmentades a dues altres conselleries, una d'elles tan
exòtica com Funció Pública i Interior. Això vol dir que es
renuncia a tenir una política social digna d'aquest nom,
perquè tenir una política social és tenir una visió global dels
problemes socials..., -ja estam acabant?-, una visió global
dels problemes socials, una capacitat per analitzar-los
globalment per aplicar plans de caràcter integral, per seguir-
los i, en definitiva, requereix una unitat que, per a nosaltres,
seria una conselleria de benestar social en aquest govern.
No hi ha partides específiques formant part de programes
dignes de tal nom, en matèries concretes com el tema de la
immigració, la marginació, les minories ètniques,
maldament hi puguin haver recursos aïllats, no hi ha
tendència en posar l'èmfasi en programes de caràcter
preventiu, el salari social continua dotat molt malament,
normalització lingüística, -vaig una mica aviat-, insuficient
dotació, (...) i improvisació en la forma com es distribuirà el
gruix dels milions de pessetes que es dediquen a polítiques
de normalització. Al Pla de la dona hi haurà més recursos
repartits per les conselleries, ja els anirem cercant, ja els
perseguiríem, però (...) que no hi ha manera, a través del
pressupost, de saber la dotació, des d'on es gestionarà i amb
quins objectius, aquesta dispersió ens preocupa perquè pot
significar, en definitiva, que no hi haurà un pla de la dona
que funcioni com un programa de caràcter integral.
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No compartim la filosofia que es desprèn de les inversions
importants en matèria d'infraestructures esportives que, més
aviat, semblen destinades a la promoció turística i no al tema
estrictament esportiu. En el cas de la Universiada, nosaltres
pensam que augmenta la discriminació de Menorca i d'Eivissa
respecte al conjunt de la inversió en aquest tipus
d'infraestructures. El tema del 0,7, com diuen, és molt deficient,
no progressa, NP, és a dir, una altra vegada un 0,21, ho
incrementen però (...) relatiu. Jo he de creure que vostès
mantendran la promesa del 0,7 en aquesta legislatura?, vostè em
diu que sí amb el cap, però em costa molt, perquè si fos així,
realment, el que faria seria repartir l'esforç al llarg de la
legislatura, sembla el més normal, però si són tan avars en aquest
tema..., si feim l'esforç al final ens estalviarem no sé quantes
desenes de milions. Vostè pensa que això és una manera
raonable d'afrontar el tema?, el més raonable seria posar el 0,7 ja,
ara mateix, en el pressupost del 97, però, en tot cas, distribuir
l'esforç al llarg de la legislatura, anam (...), és a dir, només per
aquest tema, nosaltres deim que no i tornam el pressupost, el
rosario de nuestra madre, tot ho tornam. Ens sembla
impresentable la seva posició respecte al tema del 0,7, passant el
que està passant.

Sí, acab ja, Sr. President, unes petites notes sobre el tema
medi ambiental, ecològic i d'ordenació del territori, efectivament,
es fan coses, però, a veure, el tema de l'aigua, ja hi ha una
abdicació en matèria del que seria donar una empenta inversora
important en el tema de reutilització, perquè la conselleria ens
explica que no tenen garantida la demanda per l'aigua
reutilitzada, idò, hi ha mesures administratives, també mesures
econòmiques d'incentivació, per estimular aquesta demanda.
Això no es fa per por a xocar amb determinats interessos o
determinades inèrcies. També ens crida l'atenció que una
empresa com Ibagua tengui una baixa en la seva assignació
pressupostària quan toca un tema tan sensible com aquest. Creim
que apostar pel futur en aquesta matèria és apostar més
clarament quantitativament en el tema de l'estalvi de l'energia i
les energies renovables. Ens sembla que la seva política de
transport, que és molt sensible des del punt de vista ecològic i
medi ambiental, és totalment equivocada. El ferrocarril és el
parent absolutament pobre, és a dir, és una espècie de relíquia a
la qual, el Sr. Verger, li canvia les travesses, les estacions, les
coses, l'arregla, però el que no hi ha és una política de
ferrocarrils integrada dins una política d'infraestructures de
transport, això no hi és. Hi ha 15 milions per fer estudis, supos,
sobre possibilitats de desenvolupament de la xarxa. No és així,
li haurien de donar la mateixa importància que al Pla de
carreteres, des del punt de vista de l'estudi, del desenvolupament
i del finançament.

Respecte al reciclatge de residus, per tocar el darrer tema
estratègic en matèria medi ambiental, no només no posen un
esforç inversor important en matèria de reciclatge, en matèria de
compostatge, que és el futur dels residus, tenen el tema
il•legalitzat, a Mallorca no es pot fer perquè és il•legal, sí, sí, és
així, llavors, és molt trist perquè (...) mirar al passat en aquestes
matèries i no al futur. Per tant, perquè són uns pressuposts tristos,
perquè són uns pressuposts institucionalment incorrectes,
socialment incorrectes i medi ambientalment incorrectes, Sr.
Rami, nosaltres presentam aquesta esmena a la totalitat. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. S'obre qüestió incidental i té
la paraula el conseller d'Economia i Hisenda, Sr. Rami.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Moltes gràcies, Sr. President; senyores i senyores
diputats, Sr. Grosske, bé, la veritat és que podríem anar molt
ràpid, en aquest torn d'intervencions, perquè vostè ens ha
posat un aprovat, formalment, un aprovat alt, rascant el
notable, pel que he vist, però aprovat alt per la formalitat del
pressupost i, de fet, el que hem de decidir en aquest debat
és, efectivament, això, si aquest pressupost formalment és
correcte, per basar la discussió, a partir d'ara fins el dia 18
de desembre, crec que està previst tenir el debat final i
l'aprovació del pressupost i, per tant, allò que hem d'aprovar
ara és si la formalitat del pressupost és suficient per basar
tota la discussió del pressupost. Per tant, podríem acabar
aquí; tot el que ha dit vostè, a més, o bé no és propi de la
discussió dels pressuposts, perquè vostè ha entrat en molts
de temes que són discussions sectorials sobre com s'ha
d'organitzar el sistema de transport, com s'ha d'organitzar el
sistema de reciclatge, etc. Tot el que és discutir les partides
del pressupost cap a unes finalitats o cap a unes altres, això
és pot plantejar a les esmenes parcials i, per tant, jo el
convid perquè vostè retiri la seva esmena a la totalitat
perquè ja m'ha donat un aprovat alt al conjunt del pressupost
i, per tant, és una contradicció mantenir aquesta esmena a la
totalitat i un aprovat alt en la formalitat del pressupost.

En definitiva, el que discutim ara és si el pressupost pot
suportar o no pot suportar la discussió de les esmenes
parcials, però bé, en la mesura que no seria cortès que jo
acabàs la intervenció aquí i partís, doncs m'agradaria
comentar-li algunes coses que vostè ha dit. Ha dit una
qüestió que entenc que vostè, des de la seva formació, està
obligat a dir-la i, per tant, encara que hagi sentit el discurs
inicial, doncs no pot donar credibilitat a allò que ha sentit i
ha de continuar insistint amb aquesta idea que és la de dir
que el pressupost no és un pressupost solidari, és un
pressupost poc solidari; de fet, jo li agrairia que, amb tot el
que ens ha dit aquí, en aquest discurs, s'esforçàs una mica
més en utilitzar les eines parlamentàries, perquè l'esmena a
la totalitat era una esmena que realment informava molt poc
de què era allò que els desagradava del pressupost; vostès
ens van dir que no respon a les necessitats de les Illes
Balears. Punt. I aquí s'ha acabat la història; després ens ha
explicat aquí moltíssimes coses que no els agradaven, ens
ha especificat molt més i hem quedat que això es pot
resoldre al llarg de les esmenes parcials i, bé, a on sí que
s'ha deixat anar i ha donat moltíssimes més explicacions ha
estat a la premsa i, per tant, m'he pogut orientar sobre quins
eren els seus problemes escoltant la ràdio o veient el que es
deia en els diaris i, en aquest sentit, li puc contestar que no,
que no és cert; aquests pressuposts, si per una cosa es poden
caracteritzar és per un esforç extraordinari en l'àmbit de la
solidaritat.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 58 / Fascicle 1 / 26 de novembre del 1996 2257

Estam totalment d'acord amb vostè en les apreciacions que fa
en matèria d'empreses públiques, en matèria d'endeutament, en
matèria de moltes altres coses que vostè ha donat per
assabentades, les ha deixades passar i, bé, la veritat és que resulta
agradable sentir que hi ha coses que es fan bé i, a més, resulta, si
no agradable, almenys clarificador veure que les coses en les
quals discrepam són qüestions ideològiques, no són
desqualificacions d'entrada i que, a més, hi ha un respecte al
plantejament dels altres. Jo centraria el nivell de discrepància
que hi ha, que esper que al llarg del temps -com més curt sigui
aquest temps millor però al llarg del temps- puguem escurçar
aquest nivell de discrepància, però el nivell de discrepància jo
crec que està centrat en el concepte de quina ha de ser l'activitat
de l'administració pública en el nostre entorn social. 

Vostè parteix -no ho ha dit expressament, però es veu en el
context de les expressions que vostè ha fet- vostè considera que
és inapropiat, inadequat, que és trist, ha qualificat aquests
pressupostos com els pressupostos de la señorita Pepis, sempre
té expressions adequades per figurar en els titulars dels diaris, i
vostè mateix ha reconegut que, des de l'altra banda de l'arc
parlamentari, doncs això estam contents, estam satisfets i
consideram que és un aspecte positiu de la nostra economia que
els nostres pressuposts siguin certament reduïts en el conjunt del
producte interior brut de la nostra comunitat. Vostè mateix ho ha
dit, que el mateix president ha explicat, no només a Madrid,
també a Palma, que la major riquesa que tenim en aquestes illes
no és tant l'habilitat per saber xuclar de l'Estat que, en definitiva
és la riquesa d'altres territoris o, a vegades, la riquesa de grups de
persones individuals que no tenen més aspiració en la seva vida
que aconseguir aferrar-se a alguns i viure, a partir d'aquell
moment, d'aquest, i aquest sigui un empresari, sigui una
organització sense ànim de lucre, sigui una administració
pública; per tant jo crec, i el president ho va explicar en aquesta
conferència, la gran riquesa de les nostres illes és tenir una
societat, un conjunt de ciutadans en el qual és minoria la gent
que considera que el que ha de fer en la vida és buscar-se un lloc
d'on xuclar, i que l'important és trobar, arriscar en una activitat
empresarial, trobar-se un mateix la seva pròpia feina i, una
vegada un s'ha trobat la seva pròpia feina, intentar donar feina a
altres persones. 

Aquesta actitud emprenedora, aquesta iniciativa empresarial
és aquella que ha fet que les nostres illes, a diferència del que ha
succeït a altres illes del Mediterrani que tenen la mateixa
climatologia, que tenen la mateixa meravella de paisatges i
d'accidents geogràfics i, potser, tal volta, si es poden comparar,
doncs tal volta tenen fins i tot millors condicions objectives que
les que tenien nosaltres aquí, a les Illes Balears, per fer aquest
desenvolupament econòmic, doncs el que està clar és que la
riquesa nostra no està en aquesta climatologia, no està en aquests
paisatges, sinó la capacitat de fer d'aquest clima i d'aquest
paisatge una activitat econòmica i per poder aconseguir que
aquesta activitat econòmica sigui exportada a tota Europa, als
nuclis de població que més capacitat adquisitiva tenen en cada
moment a Europa.

En aquest sentit, el que ens diferencia és precisament això;
des del Govern balear, des de les files que representa el
Partit Popular el que creim és que s'ha de mantenir aquesta
riquesa, que s'ha de mantenir aquesta iniciativa empresarial,
aquest esperit emprenedor, i s'ha de rebutjar la temptació
d'anar a les administracions públiques perquè ens resolguin
els problemes i, en aquest sentit, estam contents que les
nostres administracions no necessitin de grans quantitats,
que no haguem de posar grans impostos per haver d'anar a
donar satisfacció a aquesta demanda social. 

Això no significa que en l'àmbit social siguem
insensibles; més bé al contrari; precisament perquè tenim
una economia que funciona, perquè tenim una societat que
és dinàmica, que té iniciativa empresarial, es poden generar
els recursos necessaris que poden fer que des de
l'administració pública se separi una part d'aquest producte
interior brut per destinar-lo a aquelles persones que, encara
que vulguin tenir aquesta iniciativa empresarial no poden,
per les raons que siguin: per raons físiques, per raons
psíquiques, per raons socials, per les raons que siguin i,
evidentment, ajudar aquesta part de la societat no és una
responsabilitat només del Govern balear, és una
responsabilitat de tots i cadascun dels ciutadans de les illes,
tots i cadascun dels ciutadans han de tenir una sensibilitat
cap aquesta gent, per aquest sector de la societat, i part
d'aquesta solidaritat s'ha de canalitzar a través de les
administracions públiques, part s'ha de canalitzar
directament amb participació a empreses de posició
personals. 

Per tant, quan parlam de la solidaritat a les Illes Balears
no hem de parlar sols de la solidaritat de les administracions
públiques i, en aquest sentit, en aquest debat de pressuposts
sí que ens hem de restringir a parlar d'aquesta activitat, i, en
aquest sentit, s'ha de dir que la despesa social, en el nostre
pressupost, és la partida més important del pressupost del
97, suposa un 48% del pressupost, el 48% dels 73.000
milions de pessetes van dirigits a activitats de caire social;
hi ha 8.200 milions de pessetes -un 11,25, ja és una xifra
que ja he esmentat en el discurs inicial- que responen a allò
que en la classificació funcional pressupostària és el grup 3
-seguretat, protecció i promoció social- i que té un
increment del 67,69% en el pressupost del 97 en relació al
pressupost del 96; aquesta classificació funcional vostè em
dirà: "no, això és un invent que s'han fet vostès, això és una
classificació oculta, posen doblers falsificant la
comptabilitat, etc., etc."; bé, això és una classificació
homogènia per la totalitat de l'Estat espanyol, que hi
participam totes les comunitats autònomes, que hi participa
l'Estat, de fet és l'Estat que primer ha definit aquesta
classificació funcional, i les comunitats autònomes, una a
una, ens hem posat d'acord, per poder fer comparacions
homogènies i per poder coordinar les activitats
pressupostàries, en afegir-nos a aquesta classificació
econòmica; per tant, no és una classificació feta a mesura
nostra, sinó ben al contrari és una classificació que s'ha anat
fent en el pressupost de l'Estat al llarg del temps i que es va
coordinar ja fa sis o set anys i en la qual la nostra comunitat
va participar com no podia ser d'una altra forma.
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En el grup 4 d'aquesta mateixa classificació, el denominat
"Producció de béns públics de caràcter social", hi ha 24.638
milions de pessetes, que suposa un 38% del pressupost de la
Comunitat Autònoma i que té un increment, en relació a l'any
passat, d'un 46,8%, i aquí li hem de dir que hi ha 2.146 milions,
un 2,9% del pressupost, que corresponen a les competències de
l'Inserso que no estan incloses dins les partides que li hem dit
perquè per raó de la interinitat en la qual l'Inserso està inclòs en
el pressupost, no està inclòs dins aquestes classificacions, sinó
que estan en les partides de la secció 31 de despeses diverses fins
que es concreti de quina forma es gestionarà l'Inserso dins la
Comunitat, cosa que es pot fer al llarg d'aquests dos mesos que
vénen o al llarg de l'any que ve.

Hi ha també, en relació al programa de cooperació amb el
desenvolupament, un increment d'un 33% en l'aportació de la
nostra comunitat que passa de 100 milions i busques, 120
milions, si no ho record malament, a 160 milions i, en aquest
sentit, fins i tot s'han explicat públicament, en una roda de
premsa, les intencions del Govern balear de concentrar aquestes
ajudes, de no dispersar-les en un munt d'activitats que al final no
se sap exactament a on han anat a parar; sembla ser que van
dirigides a finançar un munt d'organitzacions que al final acaba
tot en despeses de funcionament i no arriben aquestes ajudes als
destinataris finals, que són els països del tercer món. Per tant, un
dels plantejaments que ja estan ben clars en aquesta matèria és
el de concentrar aquestes ajudes en actuacions puntuals que
assegurin que, efectivament, l'ajuda de les administracions
públiques balears arribarà als seus destinataris. En tot cas, si es
creu que aquestes ajudes són insuficients pel que hauria de ser
l'esforç de les administracions públiques de les Illes Balears,
doncs no és un tema a plantejar en el debat de les esmenes a la
totalitat, sinó que és una qüestió a plantejar a les esmenes
parcials. Li podria explicar moltes més coses en l'àmbit de la
solidaritat, però jo crec que està suficientment ressaltat que si
alguna cosa són aquests pressuposts són uns pressuposts
absolutament solidaris.

Ha mencionat l'àmbit de la congelació salarial, ha dit
que no li agradava, jo no conec ningú a qui li agradi la
congelació salarial, o sigui que amb això està dient una
obvietat absoluta, i molts menys ens pot reclamar als que
resultam congelats que ens agradi, per tant, també estam
d'acord amb vostè amb això, tampoc no ens agrada. Però el
que sí ens agrada és viure en un estat de dret, i un estat de
dret suposa que qui té competència per aprovar normes, qui
té competència per regular alguna qüestió, tots els altres li
reconeixem aquesta competència i quan els òrgans
competents aproven una llei, els individus a qui ens toca
resignar-nos o estar contents d'aquestes decisions legals, ens
toca fer això i res més, però, en cap cas no cridar a la
rebel•lia en contra de les normes que surten dels òrgans que
l'estat de dret ens dictamina. Per tant, si hi ha una llei, si hi
ha un parlament que té competències per regular una
congelació salarial, i aquest parlament l'ha regulada, entenc
que als altres no ens toca més paper que complir el que s'ha
regulat i en tot cas, si creim que es trepitgen els nostres
interessos, es pot recórrer aquesta llei al Tribunal
Constitucional o a tots els òrgans on es pugui anar.

Bé, després, per cert si el que es plantegen és fer un
recurs al Tribunal Constitucional, els serà d'interès saber
que ja hi ha hagut diverses sentències del Tribunal
Constitucional que reafirmen les paraules que li he dit abans
i que, per mancança de temps i si vostè em deposita
confiança, li evit llegir-li aquestes sentències. Jo crec que no
hem de prendre el pèl als nostres funcionaris i, sense cap
dubte, des de determinades formacions no s'hauria de fer
així.

Jo no sé si fa falta continuar amb la discussió de si som
o no som una comunitat de tercera categoria, jo crec
particularment que no, vostè creu que sí, no sé si vostè està
content de pensar que som a la tercera categoria, jo
particularment sí estic content de pensar que hem canviat de
categoria i que abans estàvem discriminats perquè en les
mateixes comunitats autònomes que haurien de tenir el
mateix nivell competencial que nosaltres, doncs abans no el
teníem aquest mateix nivell competencial, teníem un nivell
que des de l'administració central no se'ns permetia arribar
a desenvolupar-lo, a materialitzar-lo efectivament.
Afortunadament avui ja estam equiparats a la majoria o a
totes les comunitats de l'article 143, i en aquest sentit hem
dit que hem passat d'una comunitat de tercera a segona
categoria. També hem dit que hem passat de tercera a
segona categoria i en aquest cas ja no és el cas de la
Comunitat de Balears, encara que estigui més afavorida que
altres, pel fet del nou sistema de finançament autonòmic que
permet que la nostra autonomia no només sigui autonomia
de despesa, sinó que també sigui autonomia d'ingrés, en la
mesura en què tenim capacitat per regular els tributs cedits
i el tram del 15% de l'IRPF i que permeten que tot el nostre
pressupost sigui pràcticament finançat amb recursos de la
nostra comunitat autònoma, i no estar depenent, com
estàvem depenent abans dels recursos que des de
l'administració de l'Estat se'ns poguessin aportar.
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I quant que un impost sobre el turisme no el pagaríem
nosaltres i el cànon sí que el pagam tots, jo li vull dir alguna cosa
que crec que és molt important i seria molt important que no
posàssim en crisi cap grup parlamentari dels que són aquí
representats. Jo crec que és evident per tots que no patim el
turisme a les Illes Balears, sinó que en gaudim, que és la gran
font de riquesa per a nosaltres, tots menjam, com molt bé
remarca vostè, del turisme. Per tant, un impost que gravi
exactament la rel de la nostra riquesa, és sempre un impost que
té sempre un elevat nivell de perill i que s'ha d'estudiar molt
abans de decidir prendre una decisió com aquesta. En canvi,
gravar entitats, empreses que no tan sols no ens creen riquesa
aquí, sinó que en tot cas se n'aprofiten de la riquesa que s'ha creat
aquí per vendre els seus serveis, aquest no és un impost que
grava la rel de la nostra riquesa i, per tant, no té la mateixa
categoria, i gravar un impost com és el cànon de l'aigua, el que
estam gravant és el consum de recursos escassos d'uns béns que
efectivament tothom, jo supòs que estam d'acord, que té uns
preus que no són uns preus molt elevats, crec que és important
que el cànon de l'aigua, que a més grava especialment l'activitat
turística, també, en la mesura que són grans consumidors d'aigua,
crec que és important no posar al mateix nivell aquest impost i
l'altre.

Quant al desenvolupament institucional, el que li he de dir és
que és un tema d'un altre debat, no és un tema del debat de
pressuposts i el que sí li puc dir, per reafirmar això mateix que li
dic, és que el Consell Econòmic i Social, la Sindicatura de
Comptes, la Sindicatura de Greuges, no tindran cap problema per
desenvolupar-se amb el que a pressupost es refereix. No es
preocupi vostè que si no trobam els doblers amb els quals
finançar aquests ens, els treurem d'algun lloc i, si no,
presentarem un crèdit extraordinari, no es preocupi per això.

Jo crec que no em deix moltes coses, però, en qualsevol cas,
en el torn de rèplica, vostè me les pot recordar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de rèplica, té la paraula el Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. Rami, un apunt per començar. Clar, això de tercera,
segona, quarta categoria per a la nostra comunitat autònoma,
conveniem una cosa, som de tercera perquè no n'hi ha de quarta,
som dels darrers, vaja, no estam tot sols en l'endarreriment, és
ver, hi ha més reclutes fent voltes pel quarter, però som reclutes,
no som ni caporals, ni sergents, ni tinents, ni capitans, som els
reclutes, i hi ha diverses comunitats autònomes que fan voltes
pels patis, nosaltres som una d'elles, ja està, i llevant Ceuta i
Melilla, no n'hi ha cap altra que estigui pitjor. Ja està, i li posi el
numeral ordinal que vulgui, tercera, quarta, és igual, ja ens hem
posat d'acord.

No m'esperava que em demanàs que retiràs l'esmena després
de la meva intervenció. No és ver que avui només haguem de
veure si això és formalment correcte, jo supòs que sí, que no hi
ha trampes comptables en aquest pressuposts, o almanco són
trampes comptables que la nostra capacitat tècnica no ens ha
permès veure, per tant és evident que formalment és correcte,
però no és ver que en aquest debat nosaltres haguem de veure
només si són formalment correctes aquests pressuposts.

I no és que no siguin temes importants, també, des del
punt de vista polític, és a dir no és indiferent que una
comunitat estigui molt endeutada o poc endeutada, que la
seva correlació despesa corrent, despesa d'inversió, sigui
una o una altra, són temes importants, però són temes
instrumentals, no afecten el bessó de l'orientació política
dels pressuposts que jo crec que és, sí, el que hem de veure
aquí, el bessó de l'orientació política dels pressuposts, per
tant no quedi tan content, jo ja sé que vostè està acostumat
a tenir debats centrats en aquesta qüestió, bé, vostè no hi
està acostumat, però sí és la tònica habitual d'aquests debats,
però aquesta és una qüestió, jo crec que no la més important
a l'hora de valorar un pressupost i, per tant, de decidir si un
fa o no fa una esmena a la totalitat. I fins i tot, fins i tot, si
aquí nosaltres hem parlat de capítol d'ingressos i hem parlat
de la possibilitat d'una taxa turística, etc., etc., això ja
afectaria la quantitat global que avui capvespre hem
d'aprovar i, per tant, no ens permetria estar d'acord. 

I, Sr. Rami, hi ha activitats productives que la seva
competitivitat en el mercat és molt sensible a la possibilitat
de gravar-les amb un impost que, en aquest sentit, sempre
suposa una minva de la seva competitivitat, però no és el
cas, afortunadament de la nostra activitat turística. Vostè
sap que si aplica una taxa moderada o petita, de cap manera
això tendrà un efecte directe immediat amb una caiguda de
l'activitat, de cap de les maneres. Jo crec que vostè ho sap,
són coses que s'han de fer amb cura, s'han d'estudiar
tècnicament però de cap manera ho podria significar, tal
vegada si parlàssim que aquesta és una comunitat
caracteritzada per la producció d'arròs i hem de gravar el
preu de l'arròs amb un impost, possiblement ens carregam
l'activitat productiva, però no passa així amb el tema del
turisme, i jo crec que convé deixar-ho clar des d'aquesta
tribuna.

Per tant, mantenim l'esmena a la totalitat perquè, com un
parlamentari d'un altre grup castizamente m'ha apuntat no es
lo mismo la cazuela que el cocido, per tant, si la cazuela pot
ser acceptable, ara hem de parlar del cuinat. I en el tema del
cuinat, i ja a aquestes hores crec que és una referència
important i sensible per a tots nosaltres, ...

(Rialles)

... i ja que li faig una crítica des de l'esquerra, li citaré Carles
Marx, el quantitatiu determina el qualitatiu i és una cosa
bastant de sentit comú a part que ho digués Carles Marx, és
a dir tot el seguit de diferències en el concret, determinen
una diferència global en el pressupost que impedeix la seva
aprovació avui capvespre, i que no és raonable reduir a la
presentació d'unes esmenes de caràcter parcial. Per tant,
hem de concretar, perquè si ens quedam simplement a dir
"hem de ser solidaris amb les classes socials més
desfavorides", sí, al final, tots direm el mateix. hem de
concretar.
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I quan es concreta i es diu, "jo aquí trob a faltar un parell
d'institucions que són importants per a la nostra comunitat
autònoma", no val que vostè em digui, "bé, si hem de menester
doblers ja en trobarem, perquè clar el Síndic de Greuges tampoc
no són molts de doblers", home, no, parlam de la voluntat
política d'aquest govern, és de posar en marxa aquesta institució
l'any 97 o no? Nosaltres tenim que sí, vostès tenen que no. Per
tant, no em digui que no seria problema fer una transferència de
crèdit, és que vostès no tenen voluntat política de desenvolupar
institucional aquesta comunitat per posar el Síndic de Greuges en
aquest any, i això és una diferència important per a nosaltres des
del punt de vista polític.

I des del punt de vista de l'austeritat a la despesa i el tema del
personal i tal, miri, també hem de concretar molt, perquè hi ha
casos en què vostès descongelen molt ràpidament. Per exemple,
tenc aquí dades de la Conselleria de Presidència, i tenc càrrecs
estil cap de servei, cap de secció, departament jurídic, cap de
departament jurídic, etc., on els complements específics, no
subjectes, per tant, a la congelació o descongelació, en el termini
de 93-96, és a dir, en quatre anys, han passat per exemple en un
cas d'1.800.000 a 5.150.000 pessetes, de 3.400.000 a 6.100.000,
és a dir, més del que guany jo en tot l'any, és l'increment durant
aquest període, només de complement específic. Per tant, vostès,
l'austeritat i aquesta contenció en la despesa de personal tan
responsable, se la saben botar molt bé quan volen i fins i tot crec
que hi ha un article en aquest pressupost que diu que si un alt
càrrec, que guanya una pasta, o un conseller, que guanya una
pasta, es veuen perjudicats en el sentit que abans eren funcionaris
i ara han de passar a ser consellers o alts càrrecs, puguin escollir
el que més els agradi; és a dir que amb determinada gent són
extraordinàriament sensibles a les seves necessitats, entre
cometes, econòmiques.

I el tema de la solidaritat, home, no es pot citar aquí, en
globus el de la funció quatre i tal i qual, que jo sé que està molt
correctament fet des del punt de vista pressupostari, però
políticament diu molt poc, el que ens diu políticament de política
social és saber que de prevenció per a la sida, la segona
comunitat autònoma d'Espanya, 3 milions; això sí que diu de
sensibilitat social. Tema de drogues, que és un tema fonamental,
118.085.000 que vénen de l'Estat; salari social, 110 milions, quan
tots els estudis tècnics d'una banda o de l'altra ens parlen de
necessitat de 200, 300, 300 i busques de milions, per salari
social. Això sí que diu. I el tema del 0'7, no m'irriti, Sr. Rami, no
m'irriti, què vol dir això de, bé el de garantir que vagi a les
necessitats reals tendrà tot el nostre suport, però què vol dir això
que ho plantegem a les esmenes parcials?, i quan ho plantejarem
a les esmenes parcials ens diran que no, ara em despatxa dient
que passi per la finestreta d'esmenes parcials, i a esmenes
parcials em dirà que no, ja m'ha despatxat del tot. Home, no,
vostès no volen donar el 0'7 enguany, nosaltres sí, i això ens
diferencia i ens distancia molt d'aquest pressupost que vostès han
presentat.

I respecte dels temes mediambientals i d'ordenació
territorial, vostè no n'ha fet esment, però les diferències que
nosaltres hem anunciat són profundes, són qualitatives, no
parlam de si el Pla Mirall ha de tenir 40 milions o 50, o de
si la gestió del parc natural 50 o 60 milions, parlam de la
política de carreteres, de la política d'aigua, de la política
energètica, de la política de transports, de la política
ferroviària, efectivament tenim poc a veure nosaltres i
aquest pressupost, i per això votarem la seva devolució al
Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, per tancar
aquesta qüestió incidental, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, Sr. Grosske. Ja m'ha donat una raó, no es preocupi,
ja pot mantenir la seva esmena a la totalitat, evidentment
tendria molt a discutir, però com que parlam de cuinat i de
la cazuela, de l'olla, doncs anirem una mica aviat per no fer
més gana.

Ja m'ha donat una raó, ja m'ha dit que el que vostè
voldria i troba a faltar en aquest pressupost és la taxa
turística, i com que la taxa turística no hi és, vostè posa en
crisi la xifra total i, per tant, s'hauria de modificar la totalitat
del pressupost, ara sí que accept la seva esmena, però no
només per aquest concepte, perquè tots els altres, repetesc,
el seu àmbit adequat per plantejar-ho, és mitjançant
esmenes parcials recollint aquestes diferents sensibilitats,
les actuacions que s'han de potenciar des de l'administració
pública. A més, he de confessar una cosa, hi ha molta
diferència entre el plantejament ideològic que vostè
representa i el que jo represent aquí, però hi ha una cosa que
m'agrada molt en les seves intervencions, a vostè, o a les
seves formacions, no els preocupa massa guanyar les
eleccions, saben que són una força política condemnada a
ser minoritària per sempre, vostès tenen una cosa que és
molt d'agrair, treballen per aconseguir coses, per aconseguir
millores per la societat. En aquest sentit, jo crec que podem
col•laborar molt fermament des del Govern, perquè totes
dues voluntats són perfectament coordinables, sobretot si
continuen sense voler guanyar les eleccions.
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Vostè diu..., bé, el tema que no hi ha voluntat política de fer
solidaritat, etc., crec que ja l'hem comentat abans. Ja he explicat,
amb xifres, quina és la voluntat política, quina és la millor forma
d'expressar aquesta voluntat política, en qualsevol cas, repetir,
una altra vegada, el que ja he dit abans, la millor política social
que es pot fer és la que s'ha fet a les Illes Balears durant els
últims 13 anys, o podríem dir durant els últims 30 anys, que és
la de generar lloc de treball, que fa que les nostres illes, almenys
en l'estiu, tenguin el nivell d'atur més baix de l'Estat i d'Europa,
tenim un 8% d'atur en la temporada alta turística, en la
temporada baixada estam en un 13%, i a Espanya hi ha una
mitjana d'un 22, 23% d'atur. Per tant, crec que la política social
que es fa a les Illes Balears és la més correcta possible, la de
generar llocs de feina per tothom, i perquè tothom que pugui,
pugui tenir una forma de guanyar-se la vida i no estigui depenent
de la beneficència o de l'activitat subsidiària de les
administracions públiques. Crec que hem de continuar en aquesta
tasca, reforçar, donar suport a l'activitat econòmica de les nostres
illes, perquè continuï generant aquests llocs de treball, sobretot
intentar que aquests llocs de treball no siguin temporals, no
siguin per menys de sis mesos, que siguin, possiblement, al llarg
de tot l'any.

Vostè em diu que s'irrita perquè el 0,7 li dic que baixi, que
plantegi una esmena parcial i que ja li diran que no, escolti, no
sigui avançat, no sigui pitonissa, presenti l'esmena i esperi a
veure si li diuen que no o que és el que passa. El que passa és
que potser traint-se amb el que deia abans, està pensant més en
la seva clientela personal, el que fa és forçar que li diguin que no,
plantejant coses que saben que diran que no, o plantejar les coses
a llocs on li diran "escolti, miri, no és aquí on hem de contestar
això". Llavors, en un debat a la totalitat, no li podem dir ni que
el 0,7 està bé així o..., vostè plantegi l'esmena, s'analitzarà i es
veurà si la quantitat que hi ha en el pressupost és suficient o no,
en matèria de dotació del salari social, exactament el mateix, en
matèria del Pla de drogues, exactament el mateix, en matèria de
la Sida, exactament el mateix, aquí entenc que el que hem de
discutir és la xifra global i si el pressupost reuneix els requisits
necessaris per ser acceptat per la seva tramitació en aquesta
cambra. Avui no aprovarem el pressupost, sinó que avui
aprovarem acceptar-lo i acceptar la seva xifra total. En definitiva,
acceptar que les previsions d'ingressos que presentam són
raonables, són abordables, que l'atribució de les despeses i
l'organització del pressupost de despeses reuneix els requisits als
quals m'he referit abans. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grups que vulguin intervenir? Per fixar la
posició, té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari Popular,
la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Per
fixar la postura del Grup Parlamentari Popular respecte a
l'esmena presentada pel Grup d'Esquerra Unida, pel Sr.
Grosske. Evidentment, nosaltres no donarem el nostre
suport perquè es tracten de criteris polítics molt separats.
Així i tot, m'agradaria assenyalar el fet que en els
pressuposts, formalment, en una sèrie de qüestions com la
proporció de la despesa corrent i les inversions, el Sr.
Grosske ho ha trobat correcte, així com el tema del deute.
Hem de dir que nosaltres no donarem suport a l'esmena a la
totalitat perquè, així com ells han dit que en el fons dels
pressuposts han dit que donen un suspens o un suspenso,
nosaltres en aquest cas, en el fons del pressupost, estam
correctes i compartim els criteris que ha exposat el conseller
d'Economia i Hisenda del Govern. Nosaltres creim que el
sector públic, creim que és bo, creim que és positiu, que
representi poc respecte al Producte Interior Brut global de
la nostra comunitat autònoma. Nosaltres creim que això és
una cosa positiva. Vostès, en aquest sentit, no comparteixen
els mateixos criteris del nostre grup, aquest serà un dels
altres arguments per intentar demostrar que no podem donar
suport a l'esmena que vostès han presentat a la totalitat dels
pressuposts.

Dic que creim que en aquests pressuposts es fa un esforç
molt important, creim, en el tema de la formació
ocupacional, la Conselleria de Treball i de Formació té
moltes iniciatives, activitats encaminades a millorar la
formació dels nostres treballadors, de les nostres persones,
per intentar millorar la competitivitat. En aquest sentit, hi ha
un pla mestral amb 2.300 milions de pessetes...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, guardin silenci.

LA SRA. SALOM I COLL:

Hi ha distintes actuacions, distints programes encaminats
a incrementar aquestes partides. Creim que, en aquest sentit,
és important el pacte per a l'ocupació, amb una quantitat
molt nombrosa, per intentar millorar les distintes condicions
entre els distints sectors de la nostra comunitat autònoma.
També creim que és important el fet de destinar una partida
significativa en temes de crear l'agència balear per a
l'ocupació.

El tema de la congelació, de congelar els salaris dels
funcionaris, crec que tots estam d'acord que no és agradable,
no ens agrada a ningú, però si hi ha una normativa bàsica de
l'Estat, que és d'obligat compliment per a tothom, crec que
és un acte responsable per part de l'administració complir
les lleis, perquè per alguna cosa es fan. Nosaltres creim que
les distintes administracions hem de donar exemple en
aquest sentit.
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Quant a la política social, nosaltres creim que el fet que
estigui dividida entre distintes conselleries, entre la Conselleria
de Presidència, Sanitat, i la Conselleria de Funció Pública i
Menors, no creim que vagi en detriment de la política social que
fa el Govern balear en el seu conjunt. Nosaltres creim que pot ser
una manera millor per veure, des de distints angles, quines són
les polítiques que s'han de fer per intentar una millor política
social que redundi en benefici de tots aquells col•lectius que
estan tan necessitats. Quant a les quantitats globals, als
percentatges del que representa la política social respecte al total
dels pressupostos, s'hi dediquen unes quantitats importants,
significatives, evidentment, podrien ser majors però, després,
dins els pressuposts s'han de donar unes prioritats. Jo crec que,
en termes globals, es podria dir que aquests pressuposts són
bastants solidaris.

Quant al 0,7% hem de dir que, evidentment, hem anunciat i
s'ha anunciat des d'aquesta tribuna per part del Grup Parlamentari
Popular, que és un objectiu a complir al llarg de tota la
legislatura, any a any s'anirà incrementant, però que el nostre
compromís és que quan acabi aquesta legislatura es dediqui un
0,7% del nostres pressuposts als països i (...) persones que tenen
determinats problemes, i ajudes, sobretot, al Tercer Món.

Quant al Pla de la dona, és evident que hi ha una dispersió
entre les distintes conselleries. Jo crec que no farà falta que
cerquin tant, sinó que es podrà veure amb les actuacions que
duran els distints consellers i les distintes conselleres, els fruits
d'aquest segon pla per la dona, d'igualtat d'oportunitats. Supos
que a final de l'any 1997, es donaran compte que és un pla
positiu i que les quantitats que el Govern ha compromès, idò, les
veuran.

Per acabar, Sr. President, quant al desenvolupament
institucional, hem de dir que, en aquest sentit, creim que s'ha
anat complint, hagués pogut ser més ràpid, és evident, però creim
que es va complint, unes transferències de l'Estat van passant a
la nostra comunitat, amb un escaló. Hi ha uns altres escalons que
són competències que van passant de la nostra comunitat
autònoma als distints consells insulars. En aquest sentit, també
tenim un compromís de legislatura, en el nostre programa
electoral hi figuraven tota una sèrie de competències que, en
aquests moments, té la comunitat, que han d'haver passat durant
aquests quatre anys als consells insular, això es va
desenvolupant. De la mateixa manera, posar en marxa el Síndic
de Comptes era un compromís, creim que, amb poc temps,
aquesta institució d'autogovern es posarà en marxa, si és possible
abans que finalitzi aquest any. També hi ha un compromís de
legislatura quant a la creació del Síndic de Greuges i quant a la
creació del Consell Econòmic i Social. Dir que amb els quatre
anys, amb la resta dels anys que ens queden, fins a l'any 99,
posar en marxa això és un compromís nostre, el fet que no hi
hagi partida no vol dir que, cara al pressupost de l'any que ve,
l'any que ve, no es posin en marxa alguns d'aquests instruments,
tan podria ser el Síndic de Greuges com el Consell Econòmic i
Social.

Per part nostre, Sr. President, dir que quant al model presentat
per uns i pels altres, creim que és distint, nosaltres no estam
per una planificació centralitzada de la nostra economia.
Nosaltres creim i estam convençuts que quan el pes públic
del nostre pressupost, com menor sigui, creim que és millor
respecte al Producte Interior Brut de la nostra comunitat. En
aquest sentit, idò, nosaltres no podrem donar suport a
l'esmena presentada pel Grup d'Esquerra Unida en aquest
pressupost de l'any 97. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En aquest punt, s'aixeca
la sessió que recomençarà avui al capvespre a les cinc.
Moltes gràcies.
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