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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Recomença la
sessió amb la defensa de l'Esmena a la totalitat presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM RGE número 5974. Té la
paraula el Sr. Antoni Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
Sr. Rami, per a un nacionalista, la primera reacció davant
d'aquests pressupostos és d'un profund desencís amb la
constatació, un altre any més, que les institucions pròpies del
país continuen movent unes quantitats ridícules de la despesa
pública i que no en sortim ni duim camí de sortir-ne, del vagó de
coa de les comunitats autònomes. Per això hem quedat astorats
quan vostè afirmava que sortíem de les comunitats de tercera.
Serà per passar-se el darrer mot del credo. I vostè ens parla de
fites històriques. 

El gruix dels pressupostos públics continua a Madrid. Hi
continuam sense educació, l'única comunitat amb llengua pròpia
que no té aquesta competència, una cançoneta que ja sona a
estantissa, una transferència, aquesta sí importantíssima en ella
mateixa, però també per la relació que pot tenir amb el
finançament per càpita. Per no parlar de sanitat i d'un llarg
etcètera. Que lluny quedam dels pressupostos d'altres comunitats,
com catalans, bascs, andalusos, canaris etc.!

Del règim econòmic i fiscal no arriba a saber res de net, i la
millor (...) del finançament ha estat recentment quantificada pel
propi ministeri en 49 milions de pessetes. Confiam que no hi
anirà així.

Vostè creu que aquests pressupostos ens donen la dimensió
de comunitat històrica?, per utilitzar les paraules del Sr. Matas
en el seu compromís d'invstidura, ho creu de veritat? Amb
aquestes limitacions, li resultarà difícil, al president. complir
aquell altre compromís fonamental del debat d'investidura: "No
venc a fer política en minúscules", ens va dir, i hi afegia "ni
bregues de política", ja ho val! Aquests pressupostos, com tots
els que ens ha presentat el Govern dels populars estan escrits en
minúscules.

Com que també els suspenem en les seves prioritats, nosaltres
els suspenem en tot, els seus oblits, greus oblits socials i
mediambientals, els demanam que retirin aquest projecte de
pressupost.

En primer lloc, per a nosaltres molt important, l'oferta
pública, l'eliminació de l'oferta pública. A vostè li sonaran
principis com publicitat, objectivitat, mèrit i capacitat com
a principis rectors de la selecció de personal en la funció
pública. Son principis, reivindicacions seculars, per evitar
les arbitrarietats dels reis absolutistes, l'"amiguisme", el
nepotisme, per garantir, en definitiva, la igualtat
d'oportunitats per accedir a un lloc de treball públic; idò,
vostès han pres l'hàbit, el vici, de conculcar any rera any
aquest principi i no cobrir les places amb pública
concurrència. Pretenen practicar el clientelisme i precaritzar
els llocs de treball dels funcionaris, quan l'estabilitat és una
de les garanties bàsiques de l'objectivitat en l'exercici de la
funció pública. Vostès segueixen una política de descrèdit
del funcionari, enguany en tenim dues mostres clares: la
congelació de salaris i la possibilitat de privació pura i dura
de la prestació de serveis públics, tot això agreujat per la
manca d'objectivitat en la contractació de les empreses
públiques, que fan el que volen, el que vol el PP, s'entèn,
perquè aquestes sí que estan en ascensió, Ficobalsa
augmenta en 55 milions, l'augment de l'any passat ja era
considerable, Ibatur augmenta un 20%, l'any passat
augmentà un 90%, el Centre Balears Europea duplica la
despesa de personal. El que em preocupa és com es
contractarà aquesta gent, i la veritat és que tots ho sabem, i
llavors, si fracassen aquestes empreses o si convé rentar-los
la cara en un moment determinat, el seu personal entrarà a
l'Administració per la porta falsa. En podem trobar casos
com el de l'Institut Balear de la Joventut, que ara es liquida,
i jo em deman, i el cap de magatzem de l'Institut, el Sr. Pizà,
un senyor que va ser contractat pel Sr. Gilet en agraïment
als serveis prestats en el cas Calvià, els serveis prestats al
PP per subornar un regidor, per prostituir la democràcia,
aquest senyor, el farem funcionari? Òbviament, no tots els
casos són com aquest, suposam que no, però sí que sempre
són delicats, perquè la pèrdua d'un lloc de treball és sempre
un drama humà i, per tant, es fa difícil no arbitrar mesures
per recol•locar interins o personal laboral i, al final, sempre
s'acaba per falsejar el mecanisme d'accés a la funció
pública.

Un món, aquest de les empreses púbiques, que ha donat
molt a parlar; uns instruments que poden tenir la seva
utilitat, no en dubtam, d'això, però que vostès han
desacreditat en convertir-les en les clavegueres de la seva
política. Recordem tan sols que les dues que ara se
suprimeixen, tant Sefobasa com Foment Industrial, estan
sota sospita. Tots els grups hem demanat la constitució de
sengles comissions d'investigació. He dit que suprimeixen...,
no és ver, només canvien de nom, pura operació cosmètica.
De totes maneres, els agraïm que, com a mínim, deixin de
ser societats anònimes, perquè a les societats mercantils sí
que n'hi ha hagut, de bròquil, i no en parlem d'aquelles en
les quals el Govern no té la majoria social. Per al nostre
gust, en podríem sortir de gairebé totes, perquè ni tan sols
arribam a aclarir què hi fan. Casos com el de les inversions
de Capital Riesgo a Bon Sossec o l'actuació de Nova
Generació en el cas Yanko encara són frescs i tristament
il•lustratis del que deim.
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La Llei de pressupostos crea dues noves entitats. Els
demanam que renunciïn a la immobiliària, que ens presenten sota
el nom rimbombat de Parc BIT, una empresa que, segons ens
confessen sense empegueir-se'n, es finançarà via especulació de
la plusvàlua obtinguda per la requalificació del sòl. No tenim
temps de reproduir el debat sobre aquesta ciutat per a estrangers
telemàtics, tan sols els advertim que vigilarem que no desviïn
recursos de l'Objectiu 2, concedits per revitalitzar la zona del
Raiguer, per fer una urbanització de luxe a Son Espanyol, per
molta coartada cibernètica que ho vesteixi.

Però les empreses no són, ni de molt, tots els ens
instrumentals que usa el Govern per fugir del control
administratiu. El pressupost que ens presenten avui preveu
gairebé 2.000 milions de pessetes per a empreses participades pel
Govern. Personalment, entre aquestes empreses, he vist com
funciona el Consorci 5B, i si amb aquest m'he de fer una idea
dels altres, m'agafa un tremolor.

Un apunt ràpid sobre deute públic: 6.000 milions, 6.000, anot,
sense comptar amb els 2.800 milions de l'impost sobre
instal•lacions que perjudiquen el medi ambient, que encara no
hem recaptat mai. Enguany, tot i la baixada del tipus d'interès,
gastarem un 22% més per l'endeutament. La suma d'interessos i
amortitzacions, incloses les empreses públiques, puja a 12.200
milions de pessetes, 10.000 si llevam l'Ibavi, i encara hi ha un
altre generador de deute ocult, fer endeutar els ajuntaments i
pagar-los els interessos, i ja ens pot estar, bé, no som contraris,
nosaltres, al deute públic, però si aquest es fa per a inversió i per
a vostès tot és inversió. No entrarem en la seva anàlisi del
concepte d'inversió.

Els consells insulars són un altre compromís de la investidura
traït per aquest pressupost. Els números no surten. S'ha millorat
el finançament i, per tant, confiàvem i hem d'entendre que també
el finançament de les competències cedides al consell, a més, es
transfereix ordenació turística. Així doncs, com és que tan sols
hi ha un augment de 150 milions en la secció 32?, que és un
10%, no un 14, no sé d'on li surt, la diferència en el 32 era d'un
10%.

Aquests pressupostos, Sr. Rami, s'allunyen encara més de la
idea d'administració única que hauria de regir el repartiment
competencial interinstitucional, això pel bé de l'eficàcia i la
claredat davant els ciutadans. Estan supersposant serveis i creant
burocràcies sobre burocràcies, reprodueixen els vicies de les
relacions Administració central-Administració autonòmica, i
això té un cost en serveis socials, en urbanisme, en règim local,
les ajudes en infraestructures i façanes del Pla mirall, actuacions
en camins rurals, que provoquen distorsions que s'han de
resoldre, es poden resoldre. Cal, per exemple, prioritzar les obres
de sanejament de tots els municipis. Un cas, el cas de Campos,
vostès ja fan la depuradora i falten prop de mil milions de
pessetes per acabar la xarxa de clavegueram, no s'acabarà més
enllà de l'any 2000 al pas que anam, la depuradora esperarà
l'aigua. També hi ha greus distorsions en les mesures sobre
patrimoni cultural i artístic. Mentre les comissions insulars
especialitzades en patrimoni reparteixen misèries, el Govern, des
d'una àrea d'infraestructures, gestiona la part del lleó, no té ni cap
ni peus, com tampoc no en té que, malgrat haver-se cedit la
competència en activitats classificades, vostès es reservin la
d'espectacles. No sé si se'n temen, però cream un veritable via
crucis als ciutadans que volen emprendre una nova activitat, I
ara, en ordenació turística, tornem-hi, el Govern transfereix la
competència i es queda quatre o cinc inspectors i fins i tot
directors generals, no en faltaria d'altra, com va fer en cultura,
que encara ha hagut de suplementar amb assessors, assessors
sense cartera, i així no anam bé.

Respecte dels ajuntaments, allò que els hem dit moltes
vegades, el que cal ja és una creació d'un fons no finalista
que els permeti millorar el seu finançament i els garanteixi
una autonomia real.

I el compromís d'investidura sobre la creació del síndic
de Greuges? Ja li ho han comentat, l'any 1997, 0 pessetes.
Consorci econòmic i social, 0 pessetes.

La despesa social també és insuficient. Pensàvem que ho
veurien, que es temerien que l'aportació al salari social no
basta, que cal un esforç addicional en matèria de marginació
drogaaddicció, SIDA, etc., especialment a Palma. L'any
passat ens varen dir que hi dedicaven el 15% del pressupost,
Sr. Rami, avui ens diu que hi dedicaren el 8. No arribam a
saber com fan els números, perquè en la contesta al Sr.
Grosske fins i tot m'ha fet la impressió que si cauen dins
despesa social, la seguretat social, que paga l'Administració
per al seu personal, molta de gent, secció 3, o millor dit,
funcional 3. Sigui com sigui, és insuficient. Per cert, ens
preocupa que hagin deixat 2.100 milions de pessetes dels
2.900 que suposava la transferència d'Inserso a una partida
de despeses diverses. Ens preocupa perquè  tal com ens
proposen que ho aprovem, poden dedicar els diners a allò
que vulguin i per a nosaltres és imprescindible garantir la
seva destinació social. En matèria d'habitatge, només 200
milions per al nou pla d'habitatge, 200 milions. El 0,2% del
Tercer Món molt enfora del 0,7, no hi insistiré perquè ja s'ha
fet prou incidència.

També ens deia el Sr. Matas en la investidura que s'havia
d'acabar amb l'ocupació indiscriminada de territori. En
aquest mateix sentit es pronuncien les hipòtesis de directrius
d'ordenació del territori, un document on s'afiram que si es
desenvolupàs tot el sòl que es pot urbanitzar, multiplicaríem
per quatre la capacitat de població actual, però en aquests
pressupostos no hi veim ni un duro per desclassificar. Què
vol dir això? Creuen que s'ha d'executar tot el planejament
actual? Així sembla, ja que el PP s'oposa arreu a
desclassificar, fins i tot quan l'ajuntament assumeix pagar
tots els costos, com en el cas de Calvià. Si la seva portaveu
parlava de milers de milions de pessetes, vostès no n'hi
posen ni una? La conseqüència és que suposam que volen
que s'executi tot.

El Sr. Matas també es comprometia a adquirir finques en
espais naturals, sobretot a Menorca i a Eivissa. La Sra.
Salom fa un moment, avui al matí, ens parlava de partides
importants, nosaltres no les hi hem sabudes trobar.
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El pressupost de medi ambient té el cinisme de pronunciar-se
a favor del reciclatge, cinisme pur, perquè el mateix conseller no
només no hi aporta cap mesura ni n'hi pressuposta cap, sinó que
ens diu a la compareixença que no pensa modificar el Pla
director de Mallorca si el consell no assumeix totes les
conseqüències que se'n derivin, fins i tot d'ordre penal, ens va
dir. Si això és creure en el reciclatge... Cap mesura tampoc en
residus tòxics ni col•laboració econòmica per al tancament
d'abocadors, sols espipellades.

En inversions hidràuliques, se'ns amenaça amb estudis a la
Serra de Tramuntana Aumedrà, Solleric i les Ufanes. Entre tant,
no es pressuposten mesures efectives d'estalvi, reparació de
xarxes de distribució, etc.

També en el debat d'investidura se'ns parlava d'obres
multimilionàries en carreteres, no les hem vistes, el que hem vist
és un ingrés de 1.500 milions de pessetes, que no sabem fins quin
punt està assegurat, i que, si no entràs, malament rai per fer res,
però el que nosaltres hi notam a faltar sobretot, i és una
diferència amb tots els grups de l'oposició que vostès no arriben
a salvar, és una inversió decidida i valenta en ferrocarrils, ans al
contrari, en aquests pressupostos fins i tot baixa el pressupost del
Servei ferroviari de Mallorca i vostès se n'orgulleixen, no només
no hi ha noves línies, sinó que ni tan sols es preveuen quantitats
suficients per a l'entorn ferroviari: Parc de les Estacions,
rehabilitacions d'estacions, etc.

Per cert, li vàrem dir a la compareixença, Sr. Rami, que s'ha
oblidat de pressupostar els 3.000 milions de pessetes en torrents
d'ingrés, als quals es va comprometre el Govern central per
escrit. Li reiteram, una altra vegada més, el nostre suport per
interposar un plet, si importa.

Acabam perquè no hi ha temps i no voldríem tampoc no
entrar en el nivell de detall de les esmenes parcials, però no
podem deixar d'esmentar la dotació absolutament insuficient a la
formació musical, que torna obviar la construcció del
Conservatori de Mallorca i margina escoles municipals
elementals. Una aportació ridícula a l'I+D; un nou ajornament de
la Biblioteca de Ca'n Salas; els 3.000 milions del Pla de la dona,
no els hem vist, ens deien que els cercàssim per les conselleries,
però estaven tan mal ensinistrats els consellers que quan se'ls ho
ha demanat a les compareixences tampoc no sabien ben bé com
ens havien de contestar; etc.

Creim que per tot això i moltes coses que, en tot cas, aniran
sortint, si a la rèplica tenim un poc més de temps, els demanam
que retirin aquest projecte de pressupostos. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Govern, té la paraula el Sr.
Conseller d'Economia i Hisenda.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Sr. Alorda, bé, vostè ha tractat molts temes, ha fet
una llarga relació de punts concrets, en alguns ha aprofundit
més en uns altres menys, pel to de la seva intervenció jo
diria que no ha quedat massa content amb aquest pressupost
i supòs que això és el que li ha determinat presentar
l'esmena a la totalitat, encara que no he vist cap rebuig a cap
dels principis bàsics als quals al•ludia al principi, per
fonamentar el rebuig del pressupost a la totalitat, no veig ni
que estigui d'acord ni amb desacord amb la xifra total, no
veig que estigui ni d'acord ni amb desacord amb els
principis bàsics; crec que no posa cap esmena al fet que el
pressupost estigui ben fet o no, que serveixi de base per
discutir, al llarg d'aquests dos mesos que queden per
endavant, per discutir amb esmenes parcials cada un dels
temes que vostè ha assenyalat. Bé, intentaré contestar-li
alguns dels temes, li he de dir el mateix que he dit abans al
Sr. Grosske, crec que hauria de retirar l'esmena a la totalitat
perquè els seus problemes són problemes que poden tenir
solució amb esmenes parcials, però no fonamenten en cap
cas una esmena a la totalitat.

En qualsevol cas, bé, vostè no veia la millora en els
consells insulars i que la millora de finançació pel Govern
balear no s'ha traslladat al consell insular. Bé, el primer que
s'hauria de dir és que no hi ha cap obligació de traslladar
qualsevol millora del Govern balear cap als consells
insulars, això és el primer que s'ha de dir; però el segon que
s'ha de dir és que no és cert que no s'ha traslladat, perquè sí
que s'ha traslladat; i s'ha traslladat exactament acomplint el
que estableix la legislació, la Llei de consells insulars i les
modificacions posteriors que hi ha hagut sobre aquesta llei,
i acomplint, doncs, amb una voluntat de col•laboració entre
el Govern balear i les distintes administracions públiques de
Balears i entre elles, evidentment, estan els consells
insulars. S'ha de dir que en el pressupost que estam discutint
aquí hi ha un increment en el capítol 4, dels consells
insulars, que estan pressupostats a diverses partides, però,
bàsicament, són: per una banda, la secció 32, que és d'on es
financien les competències transferides, i que hi ha un
increment d'un 11'1 en relació amb la finançació del 97 amb
el 96, però aquí s'ha de tenir en compte que no està
actualitzat amb l'índex d'inflacció que, evidentment,
coneixerem al llarg del mes de febrer o el mes de març de
l'any 97, i a partir que coneguem quina és la xifra d'inflacció
aplicable a aquestes competències transferides es produirà
l'actualització d'aquesta xifra i si aquesta és d'un 3'3, com
sembla ser que es preveu com a inflació a final d'any a
Espanya, doncs l'increment de finançació per als consells
insulars seria d'un 14'4. Però també hem de dir que la
finançació dels consells insulars no només prové de la
finançació de les competències transferides, de la secció 32,
sinó que ve de la resta de subvencions que hi ha en el
concepte 461 i que estan distribuïdes per diverses
conselleries. La suma total d'aquest concepte 461, de
finançació als consells insulars, és d'un 11'5.
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I bé, vostè em dirà, això és poc; evidentment, tothom voldria
més, però em sembla que és un percentatge suficientment elevat,
sobretot si tenim en compte que l'increment del capítol 4 de tot
allò que no són consells insulars és d'un menys 0'4. Per tant,
l'únic que està creixent en el capítol 4 del pressupost de la
Comunitat Autònoma són els consells insulars, o sigui que crec
que en aquest sentit s'hauria de reconèixer l'esforç que s'ha fet
des del Govern balear. Igualment caldria dir des del concepte
761, que són les subvencions de capital per als consells insulars,
que passa de 1.000 milions pràcticament, 999 a 1.182 milions, la
qual cosa suposa un increment d'un 18'2%. Per tant, no li
accepto, sota cap concepte, que vostè em digui que no s'ha
traslladat la millora de finançació del Govern balear als consells
insulars; s'ha traslladat i suficientment bé, trob.

També el seu grup em va demanar a la compareixença que
vàrem tenir de la Conselleria d'Economia i Hisenda, unes dades
que no disposava en aquell moment però que ara sí dispòs i les
hi puc facilitar perquè veig que són del seu interès, encara que no
me les ha tornat a demanar al llarg d'aquest debat. Vostès
demanàvem quina era la finançació en el 97 per a consells
insulars; doncs, si vol prendre nota: al Consell Insular de
Mallorca, són 980 milions; 239 a Menorca i 389 a Eivissa. I les
noves competències en matèria de turisme són 29 milions a
Mallorca, 35 a Menorca i 45 a Eivissa. En total 1.698 milions de
pessetes, pressupostades en el 97 i que s'incrementaran amb
l'aplicació de la Disposició addicional segona de la llei
d'acompanyament, si no record malament, de l'any 95, la Llei
10/95.

Fa una sèrie de consideracions sobre l'interessant que seria
per als ciutadans de Balears que anàssim caminant cap a una
administració única per evitar la duplicació d'administracions,
que jo no puc més que estar-hi absolutament d'acord.
Efectivament, patim una quantitat de burocràcia els ciutadans a
Balears que és suplementària a la de la mitjana europea i
evidentment a la resta d'Espanya, aquí tenim un nivell més
d'administracions; i si normalment les administracions ja suposen
moltes vegades entrebancs i problemes per als ciutadans, posar-
los un nivell més i gestionat, com veiem que estan gestionades
alguna vegada aquestes administracions, doncs, evidentment,
suposa més entrebancs per als ciutadans i jo crec que ens
trobaran en tot el que sigui agilitar el funcionament de les
administracions, i reduir la pressió burocràtica sobre els
ciutadans.

La sindicatura de greuges, el Consell Econòmic i Social, no
hi ha voluntat de fer-los; bé, això és un judici de valors, un judici
d'intencions, jo crec que sí hi ha voluntat de fer-los; com no
pertany això al meu àmbit competencial i el que li puc dir és que
el fet que no estigui pressupostat en aquest pressupost no
significa que si aquestes institucions s'han de posar en marxa no
hi puguem trobar solucions pressupostàries. Ja li dic que el
problema per a la creació d'aquestes institucions no serà per la
via pressupostària.

Aquest pressupost no és solidari; bé, jo crec que ho he repetit
ja diverses vegades, no sé si ho hauré de repetir diverses
més, però ja començ a estar acostumat a fer política en
aquest parlament repetint quatre o cinc vegades el mateix i
que no sé si serveix per a qualque cosa o no, supòs que sí
que cada vegada que es repeteix qualque cosa alguna cosa
queda d'aquests conceptes. La despesa social és el concepte
més important del pressupost del 97, són 35.000 milions de
pessetes, 35.147'1 milions de pessetes; suposa un 48'21 del
total del pressupost. D'això hi ha el que és el grup 3 de la
classificació funcional del pressupost, seguretat, protecció
i promoció social, que són 8.202 milions, un 11'25% del
pressupost, amb un increment del 97 en relació amb el 96
d'un 67'69%; 24.638'3 milions, un 33'8 del pressupost, al
grup 4, producció de béns públics de caràcter social amb un
increment d'un 46'8%. I aquí, repetesc, no està inclòs ni
l'Inserso ni tampoc les carreteres, com estic escoltant per la
meva esquerra, ni tampoc els costs de la Seguretat Social,
com ha dit vostè, la Seguretat Social dels funcionaris o del
personal de la Comunitat Autònoma. La veritat és que mai
no m'hagués imaginat que algú pogués imaginar que aquí
podia estar inclòs això, però això demostra que imaginació
no els falta, imaginació administració i pot ser això és
perillós, perquè el que nosaltres no ens imaginam, vostès
quan tenen responsabilitats de gestió igual sí que s'ho
imaginen.

El grup de funció 3, seguretat i protecció i promoció
social, si vull li puc explicar que és el que hi ha. Hi ha el
programa 3131, centres assistencials; 3141, promoció
d'ajuts socials, 2.400 milions, 226; gestió de pensions no
contributives, 60 milions; serveis a la joventut, 500 milions;
protecció de menors, 800 milions; foment de l'ocupació,
3.500 milions, entre d'altres partides. Ja li dic que aquí no
està l'Inserso, que supòs que l'any que ve sí que hi estarà
inclòs aquí dins.

En l'àmbit del grup de funció número 4, producció de
béns públics de caràcter social, doncs també li puc explicar
amb una mica més de detall. Hi han sistemes i plans
educatius, 500 milions; ensenyaments universitaris, 4.500;
direcció i serveis generals de cultura, 300 milions;
biblioteques, museus, promoció de la cultura, 370 milions;
normalització lingüística, 400 milions; música, teatre i
cinematografia, que li preocupava, 180 milions; ajuts a
l'esport, 1.327 milions. Bé, hi ha una llarga llista, crec que
no té gaire sentit, si vol ja li donaré aquesta llista en mà,
perquè crec que tampoc no té massa sentit explicar-li.
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Adquisició de finques, que vostè es preocupava, sí que hi són
en el pressupost. Pressupost de medi ambient, doncs repetir, és
el principal pressupost, la principal partida, la principal
conselleria de la Comunitat Autònoma és la Conselleria de Medi
Ambient amb un pressupost de 12.000 milions de pessetes. Aquí
hi són les inversions hidràuliques que a vostè li preocupen, no es
preocupi que no crec que es facin a Balears depuradores on no hi
ha xarxa per portar l'aigua, supòs que hi poden haver certs
desplaçaments temporals perquè les obres infraestructurals quan
depenen de diverses administracions doncs no sempre estan tot
el coordinades que haurien d'estar i, en aquest sentit, el que vostè
deia al principi, treballar envers de la bona coordinació entre les
administracions, crec que ha de ser un objectiu comú.

Les carreteres, també està preocupat per l'execució dels
ingressos, i supòs que això és una continuació del discurs que ja
varen fer l'any passat en aquest mateix ple, en el qual vostès
posaven en dubte, feien també de pitonissos i posaven en dubte
que el pressupost d'ingressos es pogués arribar a materialitzar.
Bé, m'agradaria tranquil•litzar-los perquè supòs que quan feien
de pitonissos no era per crear indefinicions o per crear certa
tensió sobre la veracitat de l'honestedat d'aquelles previsions,
supòs que vostès estaven vertaderament preocupats perquè el
pressupost de la Comunitat Autònoma no es pogués complir i
que això pogués significar uns forats pressupostaris als que tots
desitjaríem, bé, doncs, m'agradaria tranquil•litzar-lo, vostès ja
han pogut analitzar això veient l'avanç d'execució del pressupost
d'ingressos de l'any 96 fins al mes de setembre, avui estam ja a
26 de novembre, disposam ja de dades tancades fins al mes
d'octubre, bé, fins avui, però normalment les anàlisis es fan a
mes tancat; i li puc dir que les previsions de tancament per a
l'any 96 ens permeten assegurar que efectivament el pressupost
d'ingresos s'acomplirà i, amb això, les previsions que vostès
varen fer l'any passat que estava ple de forats, ple d'embulls, que
estava ple de trampes comptables o de trampes pressupostàries,
doncs, afortunadament per a tots, per a vostè esper que també en
la mesura que té responsabilitats en el Consell Insular de
Mallorca i el que tenguem uns comptes sans en el Govern balear
afecta positivament als tres consells; doncs, tenc la grata notícia
de dir-li que les seves prediccions varen resultar, afortunadament
per a tots, fallides. I en aquest sentit li vull dir que les de l'any 97
s'han fet amb criteris de rigor, de prudència, exactament igual
que es van fent des de que jo veig que es fan els pressuposts de
la Comunitat Autònoma, i esper que a l'any 97 també es podran
acomplir.

Inversió decidida en ferrocarrils; bé, em sembla molt bé; i per
què no en carreteres o per què no en aeronàutica o per què en
viatges en globus? M'agradaria sentir qualque cosa més que una
simple afirmació, no sé per què ha de ser una inversió decidida
en ferrocarrils i per què no s'ha de posar això en correlació amb
les alternatives de transport; en certa forma algú podria oposar a
les seves paraules que una inversió decidida en ferrocarrils no
seria més que una duplicació en una inversió que ja està sent
decidida en autopistes i en vehicles que suposen permetre
conviure el transport públic i amb el transport privat, i això va
més en la línia del que és la civilització occidental, que és deixar
la societat que elegeixi amb què vol ser transportada i no que les
administracions haguem de decidir amb què la població s'ha de
transportar.

3.000 milions amb torrents ens els hem oblidat en el
pressupost; doncs, pot ser sí, evidentment no som superman
i a vegades feim les coses malament i pot ser ens hem
oblidat això, la veritat és que no ho sé, no tenc constància
d'això i si aquests 3.000 milions arriben a la Comunitat
Autònoma si no estan prevists en el pressupost, no es
preocupi que hi ha forma pressupostària de donar via de
resolució a això.

La formació musical; bé, de tots els àmbits de formació
que nosaltres estam impulsant a la Comunitat Autònoma,
l'increment del 200% en l'àmbit de formació, estic
absolutament convençut que la formació musical no és una
prioritat fonamental sinó que la prioritat va dirigida a
aquelles activitats que poden permetre un increment de les
possibilitats d'ocupació entre la societat balear, entre els
ciutadans de les illes. Això no vol dir que l'educació en
l'àmbit infantil, en l'àmbit de l'aprenentatge, que estigui
oblidada la formació musical i això jo crec que no és tan
propi d'un debat de pressuposts, sinó més aviat d'un debat
amb les autoritats competents en la matèria.

El mateix es podria en l'àmbit de l'I+D, de la biblioteca
i d'altres aspectes que vostè ens ha comentat, que sí li
voldria dir que tenen el seu suport pressupostari, crec que
suficient en aquests pressuposts. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torn de contrarèplica, té
la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Efectivament, crec que ho ha pogut entendre del
meu to, no estam contents amb aquest pressupost, no estam
contents del paper que ens fa jugar dins l'Estat aquest
Govern, en absolut, ho consideram un paper de la trista
figura i que ens agradaria un protagonisme i una capacitat
de gestió i de ser protagonistes del nostre propi futur molt
més elevades del que ens permeten aquests pressupostos.
Molt més ja que se n'orgulleixin i que amb les necessitats
socials que tenim a les Illes Balears i amb les transferències
i partides que no gestionam perquè no les tenim, però que
les gestiona una altra administració, vostès estiguin tan
satisfets de tenir un pressupost tan migrat. Aposta estam en
contra d'aquests principis bàsics i estam en contra de la xifra
total, perquè fins i tot pensam que si per augmentar tots els
serveis que són necessaris s'hagués d'augmentar la xifra
total, l'augmentarien, cosa que si avui no es retorna el
pressupost no tendrem manera de fer-ho; per tant, és avui i
aquí on hem de demanar que es retirin aquests pressupostos.
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Consells insulars, no hi ha cap obligació; certament, però
vostès quan negocien haurien de començar a tenir present que
unes determinades funcions i competències que ho són
autonòmiques i no de les diputacions, se gestionen en aquestes
illes a través dels consells insulars. I que quan vostès fan
d'interlocutors davant el ministeri, davant l'Administració de
l'Estat ho fan del conjunt de la comunitat, i si no ho tenen present
a això malament rai. Aleshores retornarem a les diputacions,
farem d'ajuntament d'ajuntaments, no farem grans obres per a la
capital per ventura, però farem altres cosetes, no és aquesta la
vocació de l'Estatut d'Autonomia i pensava que, com a mínim, a
nivell filosòfic això estava admès, malgrat a la pràctica llavors
no s'executi. Jo li recordaria que es miri un poquet el manual i
veurà que sí, que hi ha bastant obligació que les despeses
autonòmiques cedides als consells insulars tenguin el mateix
augment proporcional que pugui tenir la part de l'Estat, les
competències que es manté l'Administració autonòmica.

Mentre aquesta secció 32 passa l'any 96 era 2'75%, l'any 97
és el 2'33%. I vostè ens diu un 10%, un 11%, però és que ha
vengut ordenació turística, no estam xerrant del 96. Vostès tot el
temps quan fan equiparacions lleven universitat, lleven Inserso,
jo aquí, ens diu Mallorca, 89 milions de pessetes a ordenació
turística; no són les xifres que jo coneixia, ni de la llei fins i tot.
És que ens estam discutint perquè és absolutament insuficient el
que preveu la llei i resulta que vostès pressuposten menys, i ens
diu que hi haurà un IPC o, però estam xerrant del pressupost ara,
no estam xerrant de les pessetes exactes, estam xerrant de la
previsió pressupostària; confiàvem que, com a mínim, la
preveurien tot el que hagin de pagar, o no, no ho preveuen.

Sobre la duplicitat, tant de bo que ens donin la raó, però no és
la raó el que volem sinó que ho arreglin, que tenen maneres de
fer-ho. I quan dic que ho arreglin vol dir que no estam d'acord en
com estructuren els pressupostos, no estam d'acord com
estructuren els pressupostos; no estam d'acord que dins
urbanisme hi hagi, els havíem criticat que urbanisme tenia ajudes
per a planejaments, idò ara s'hi afegeix ordenació turística, que
també ajudarà a turisme a redactar planejaments municipals,
mentre les comissions insulars d'urbanisme no tenen capacitat de
donar ajuda tècnica als ajuntaments. És que això no té ni cap ni
peus, no em doni la raó, ho arregli, que té manera de fer-ho. Com
enviar règim local, enviar a tothom actes i que determinades
funcions estiguin i determinades no estiguin; que a espectacles
hagin de fer un via crucis entre totes les portes que s'hagin
d'arribar a obrir; entreguin, duguin espectacles cap a activitats
classificades que és el que té sentit i el que agrairà tothom.

Jo no li he dit que aquest Govern no faci comptes fer allò del
Síndic de Greuges o, millor dit, que pel Grup Parlamentari
Popular instituir el Síndic de Greuges, li dic que hi ha 0 pessetes,
li dic que hi ha 0 pessetes, i que si estam debatent d'alguna
manera, a través d'uns pressupostos, quina és la voluntat política
de gestió de tota una anualitat, la de l'any 1997, nosaltres llegim
0 pessetes. La lectura que la faci qui vulgui, no importa ni tan
sols que li faci jo; vostè em diu, no vol dir res, efectivament, hi
ha unes bases d'execució que diem-ne que es pot girar tot damunt
davall, però avui 0 pessetes.

35.000 milions en despesa social. Això no és seriós Sr.
Rami, és que no és seriós, de xerrar de 35.000 milions de
pessetes i ficar-hi les depuradores i ficar-hi els cementiris,
si vostès en tenguessin i ficar-hi tot el que està en el
funcional quart; per cert que moltes no sé com ho fa la
comunitat, no ho sabia, però hi ha moltes administracions
que dins el funcional tercer hi fiquen la Seguretat Social a
càrrec, moltes, que jo conegui, li podria mostrar, i a més
amb circulars, no que s'ho inventin. No sé com ho fa la
Comunitat Autònoma amb el funcional 3. De totes maneres
ens està ficant aquí tot. Normalització lingüística tema
social, estic content que almenys ho pressupostin com a una
inversió també, jugant a aquest tema que tot és inversió en
normalització lingüística, tot és inversió gairebé en aquest
pressupost seu; però, no em ridiculitzi les xifres. Va sortir
el Sr. Matas aquí l'any passat i ens va dir un 15%, 8.500
milions de pessetes en despesa social; vostè ens diu que
l'any passat era un 8% i ara han passat a l'11, però són
35.000 milions; clar, si començam a moure tots els
conceptes i, a més, ara, els clàssics del que és acció social
ens els xapen en diverses conselleries és que no arribarem
a treure res en clar; és aquest mecanisme d'aficar distintes
partides per tot i llavors vendre i no hi ha manera de seguir-
ho, com no hi ha manera de seguir programes transversals,
com el Foner II del 5B, com no podem seguir el Pla
Mestral, el Pla Mestral encara sí, perdó, el Pla Mirall, com
el Pla de la Dona, etc., van agafant i les mateixes partides
les van reutilitzant en distints plans. Creim que això llavors
és jugar amb els números i jugar amb els mils de milions de
pessetes; com fer anualitats, el Pla 10, mil milions de
pessetes, sí, però és amb 10 anys, en pressuposten 100; si
féssim un Pla 20, bastaria pressupostar-ne 50, totes aquestes
argúcies ens semblen molt interessants però francament, no
em digui 35.000 milions de pessetes amb despesa social
perquè és que no se'l creurà ningú.

Per cert, no he fet cap debat sobre els ingressos si
estaven ben calculats (...) els del capítol d'imposts, el del
capítol de successió, em pareix que era el capítol 1 en tot
cas, però perquè no, ni ho he preparat en aquest moment; li
xerrava d'una transferència finalista, una de 1.500 milions
de pessetes del foment, de la secció 17, jo no sé vostè on
s'ha embolicat; jo li demanava això, li deia això.
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Bé, el transport públic; jo és que francament, no sé si encara
vostè està a l'abc del que suposa el transport públic i va
ridiculitzant les bicicletes i ara ens surt amb els globus,
francament ho trob de molt poc sentit. I apel•lar a la civilització
occidental, jo supòs que vostè haurà passejat per la civilització
occidental i haurà vist el seu transport públic, fins i tot les seves
bicicletes, i no em digui que aquí el que es fa és que triï el
ciutadà. Si jo visc a un poble de l'interior de Mallorca i trio anar
amb transport públic puc venir a ciutat un cop a les vuit del matí
i anar-me'n a les vuit del vespre, a molts de pobles, en alguns
pobles. Transport públic en ferrocarril, zero, si vull anar a la part
de les estacions un poquet més enrera ara; vull anar al passeig
marítim, tal vegada hi ha un túnel, però no; vostè no sé si ha
sentit xerrar de civilització occidental, perdó, civilització
occidental segur que sí, però hi ha aquest desig anomenat
tramvia que travessa Europa; seria interessantíssim a nivell
turístic un tramvia a les Illes Balears, però no em xerri de globus
com a manera de transport. El transport públic és imprescindible
i és el futur, si vostès no hi creuen, miri, malament rai, però és
per aquí que va tota la societat occidental.

La formació musical no és prioritària, me l'afica en la
formació de treball. La formació de treball estam contents que hi
hagi aquesta empenta, que a la fi s'aprofitin els recurs de FSE,
era ben hora, perquè s'estaven perdent per les bardisses i així i tot
li reconeixem el repte que suposa posar la pesseta per pesseta,
però això ja feia estona que ho havien d'haver començat a fer, i
no esperar fins ara. Evidentment, en formació musical no hi
pesseta per pesseta. Jo sí que li he volgut treure aquests dos
temes, que vostè creu que tal vegada són anecdòtics, però jo els
hi he volgut fer treure bàsicament per les inversions; hi manquen
inversions de caràcter social, si vostè les vol dir així, dins els
pressupostos. El Conservatori de Música és una urgència, varen
estar a punt que els caigués damunt i això no pot ser. Com no pot
ser que comprin un solar absolutament de la manera com ho
varen fer amb el tema de Ca'n Salas i llavors no vesteixin
l'edifici, això no té ni cap ni peus.

Llavors, em diu que hi ha doblers per adquisició de terrenys,
això és fals. No m'ha contestat, hi ha 90 milions de pessetes que
per a Menut, Binifaldó i per a tot gestionar tot el que té en aquest
moment el Govern; bé, jo no li parlaré dels 3.000 milions de Cala
Mondragó, però francament, de decenetes de milions si és que hi
són hi deu haver un terme mig entre cosa i cosa. De reciclatge,
d'altres coses, de matèria social, quan jo he xerrat de suport
salarial transitori comunitari estam xerrant de pessetes concretes,
estam xerrant de drogaaddicció, estam xerrant de Sida i ens
agradaria que vostès fossin sensibles a temes com ara la
marginació, com al tema del tercer món, el que ens ve de nou és
que vostè surti aquí i ens digui que la gran política que s'ha fet
aquí ha estat la bona, la del Partit Popular i la dels darrers 30
anys. Aquesta continuïtat des de l'any 66,...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

... que nosaltres intuíem, la veritat és que pensàvem que
tendria la vergonya aliena, com a mínim, de no expressar-la
públicament. 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. Alorda, miri, a vostè aquests pressupostos no li
agraden decididament, està clar. I vostè per això planteja
rebutjar-los i bé, està en el seu dret. Que aquests
pressupostos fan fer a les Illes Balears el paper de la trista
figura, en això jo he de discrepar, no sé perquè aquests
pressupostos són els que fan fer a les Illes Balears el paper
de la trista figura, més aviat al contrari, jo crec que aquests
pressupostos són una passa endavant en la figura de la
nostra comunitat autònoma, són una passa endavant quant
a finançació per càpita, són una passa endavant quant a
corresponsabilitat fiscal, són una passa endavant quant a
autonomia financera; el cent per cent de la finançació del
nostre pressupost ens ve de nosaltres mateixos, no hem
d'anar a demanar-li a ningú ni una pesseta del nostre
pressupost. Això és trista figura per a vostè? Estic (...) que
un partit nacionalista consideri que això és donar una trista
figura quan el que estam fent és reforçar l'autonomia de la
nostra institució; que a vostè li agradaria tenir-ne més,
evidentment, i a mi també i pràcticament a tothom dels que
estam aquí també, això és una obvietat; que podríem haver-
ho aconseguit ja, doncs evidentment que ho podríem haver
aconseguit ja o no podríem haver-ho aconseguit, tot pot ser
en aquesta vida, però el que crec que s'ha de fer és tocar de
peus a terra i bé, doncs, estar content de les passes endavant
que feim i criticar, en tot cas, les passes enrera, però no el
que podria haver estat i no ha estat; perquè si hem de
criticar el podria haver estat i no ha estat no ens aturaríem
mai.

Vostè diu la raó per la qual presenta l'esmena a la
totalitat és perquè la xifra total, vostè té una discrepància
amb la xifra total perquè totes aquestes qüestions que vostè
ha estat explicant entén que no poden estar compreses en la
xifra actual del pressupost, que no es poden tramitar via
esmena, sinó que només es poden fer incrementant la xifra
total. Bé, entenc que no és que vostè discrepi de les
previsions del pressupost d'ingressos que hem fet, entenc
que vostè està d'acord que aquestes previsions s'han fet
d'una forma realista, prudent i, per tant, entenc que el que
ens està dient és que s'ha d'incrementar la xifra de 4.000
milions d'endeutement que plantejam en el pressupost,
incrementar aquesta xifra, endeutament; bé, m'hauria
d'explicar amb més detall per què ens hem de passar
d'aquesta xifra d'endeutement, quines són les inversions que
hauria de finançar aquesta xifra d'endeutement i si
efectivament hem de carregar a les generacions futures
aquests doblers més que vostè vol incorporar al pressupost.
Jo crec que no, que no fa falta incrementar aquest
endeutament i que amb la xifra actual podem fer unes
actuacions suficientment interessants, també en la línia de
molts dels aspectes que vostè ha assenyalat. I jo crec que si
de ver ens asseim i analitzam aquest pressupost veurem que
ens dóna possibilitats d'actuació, possiblement fins i tot en
alguns casos quasi bé per sobre de les possibilitats tècniques
que tenim d'aprofitar-lo, i si no, ja parlarem d'això més
endavant.
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Jo discrep totalment d'això que diu vostè que si el Govern
balear incrementa la seva finançació automàticament els consells
insulars han de veure incrementada la seva finançació. Escolti,
li repetesc el que dèiem abans, vivim en un Estat de dret i un ha
d'estar conforme, resignat o no, però conforme amb el que les
lleis diuen, i les lleis estableixen quina és la quantia que suposa
la finançació de les competències als consells insulars i en aquest
sentit el que estableixen les nostres lleis és un sistema de
finançació que és absolutament independent de la finançació del
Govern balear; per tant, hem de dir que el que vostè manifesta és
contrari a les nostres lleis.

Diu que no pot seguir les xifres pressupostàries, que estan
repartides per moltes seccions pressupostàries, per moltes
partides; bé, jo ho lament, a mi també em costa i procur esforçar-
me en entendre-les i en analitzar-les, si vol que li ajudem
qualsevol dia, doncs estam oberts. Entenem que la Conselleria
d'Economia i Hisenda és la Conselleria d'Economia i Hisenda de
tots els ciutadans balears i si vostè té qualque vegada algun
problema per interpretar alguna dada, doncs, absolutament
encantats, li oferim la nostra col•laboració.

Que els 35.000 milions de finançació dels grups 3 i 4 de la
classificació funcional són falsos, que són incorrectes; jo crec Sr.
Alorda que no és seriós dir que no és seriosa aquesta
quantificació. Aquests 35.000 milions de pessetes són els que
són i surten d'una classificació econòmica que està acordada, ja
ho hem dit aquest matí, per totes les comunitats autònomes, per
l'Administració de l'Estat, que a l'any 85 ens vàrem posar d'acord
tots en tenir una classificació econòmica unificada a totes les
comunitats autònomes, i aplicant aquesta classificació surten
aquestes dades; que això li agrada, doncs fantàstic; que no li
agrada, doncs ho lament molt. Però crec que si alguna cosa no es
pot dir d'aquest pressupost ja ho hem dit aquest matí, és que
aquests pressupostos no siguin solidaris, jo crec que són solidaris
en la mateixa estructura i, a més, en l'esforç molt important, un
dels esforços més importants que es fan en aquest projecte de llei
és el de canalitzar les capacitats financeres de la nostra
administració de cara a produir béns de caràcter social i de cara
a activitats de promoció i protecció social.

El tema del transport públic crec que no n'hem de discutir
més aquí, hi ha un conseller competent en la matèria i jo li
pregaria que bé; evidentment, el tema del globus era una
ironia, perdoni si l'he molestat, evidentment no estic
suposant que el PSM estigui plantejant el globus com a
sistema de transport, ni públic ni privat; però, en qualsevol
cas, crec que el que no es poden fer són afirmacions
gratuïtes del tren sí perquè és romàntic, no? Miri, a mi el
tren també m'agrada molt, jo de jove vaig viatjar molt en
tren i és un lloc on es coneix molta gent, etc., normalment
està subvencionat per les administracions públiques i bé,
doncs resulta molt simpàtic viatjar en tren; però d'aquí a dir
que el tren sí perquè sí i utilitzar els doblers dels nostres
ciutadans, ficar ma a la butxaca dels nostres ciutadans
perquè ens agrada el tren, bé, jo crec que hi ha una gran
diferència i ens hauríem de plantejar el tren sí o el tren no,
però amb argumentacions, amb anàlisis, amb números, amb
plans de viabilitat i s'ha d'analitzar també amb quina
mesura, creant, subvencionant un creixement del tren el que
estam fent no és perjudicar unes iniciatives privades,
absolutament respectables i que, d'entrada, no li estam
demanant doblers als ciutadans per finançar aquest transport
públic.

Bé, únicament dos comentaris més: el Conservatori si va
estar a punt de caure damunt, bé, jo crec que no fa falta dir
de qui és la responsabilitat que un edifici del consell insular
li pugui caure damunt a algú o no; jo crec que el
conservatori estava instal•lat en un edifici del consell insular
i és a aquesta institució a la qual s'han de demanar
responsabilitats de com estan aquests edificis. De fet, la
Comunitat Autònoma, el Govern balear va haver de sortir
d'aquest edifici, precisament perquè no li caigués damunt,
i ha resolt el problema en un temps record i d'una forma que
jo crec que és, com a mínim, adequada i sobretot molt
còmode per als ciutadans que han de fer ús d'aquestes
instal•lacions per quant s'ha situat en un lloc molt cèntric
com a mínim. De totes formes per aprofundir en aquest
tema jo el convid a què ho faci amb el conseller competent
en la matèria i que no canalitzi via esmenes parcials.

I aquí em queda un altre tema, però no entenc el que és
o sigui que li podré facilitar fora del debat perquè aquí dins
no puc. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, 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.
Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Fixar
la postura del Grup Parlamentari Popular respecte de
l'esmena presentada pel Grup del PSM-Nacionalistes i dir
que el nostre grup no donarà suport a aquesta esmena a la
totalitat. Intentarem en aquest torn de per què mantendrem
aquesta postura.
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Respecte al desenvolupament institucional dir que és un
compromís nostre, dins aquesta legislatura i si és possible abans
que finalitzi aquest anys, abans que acabi l'any 96, posar en
marxa el que és la Sindicatura de Comptes; i que de cara a un
futur, dins l'any que ve o dins l'altre, estam compromesos a posar
en marxa la figura del Síndic de Greuges i també posar en
funcionament el que serà el Consell Econòmic i Social; que no
hi hagi, en principi, una partida al pressupost de l'any que ve, al
pressupost de l'any 97 per crear el Síndic de Greuges o el Consell
Econòmic i Social no vol dir que sigui segur que dins l'any 97 no
es posin en marxa, en qualsevol moment es poden habilitar les
partides oportunes si es pren la decisió política que sigui l'any 97
l'any adequat per posar en funcionament tant el Síndic de
Greuges com el Consell Econòmic i Social.

Quant a si en la nostra comunitat hi ha molta burocràcia, hem
de dir que és evident que aquí a Balears existeix un nivell més,
que hi ha una sèrie d'entrebancs, com s'ha dit, però també creim,
des del nostre punt de vista, que el Govern balear intenta posar
en marxa i du a terme diverses mesures perquè la nostra
administració sigui el més àgil el més eficaç possible.

Amb el tema del deute, crec que per part de cap grup s'ha
criticat la xifra total del deute de la nostra comunitat, tots han dit,
i crec que amb això hi estam d'acord, que deute sí dins uns certs
límits, si és per dedicar a inversió; ara el tema està en què si el
que el Govern balear diu que es dedica a inversió és o no és
inversió; al nostre mode d'entendre creim que tot això que ve
qualificat com a inversió, el Tribunal de Comptes ens dóna la raó
any rera any dient que això és d'aquesta manera.

Nosaltres veim que no és agradable, passant a un altre tema,
el tema de la congelació salarial i que no es prevegi una oferta
pública d'ocupació. No és un tema que depengui tan sols de la
nostra voluntat, sinó que això suposa que hi ha una norma bàsica
d'aplicació i d'obligat compliment per a tots nosaltres; això és la
Llei general pressupostària de l'any 97 i que, ens agradi o no ens
agradi, és una llei que està per damunt la llei que nosaltres
aprovam de pressuposts aquí, i que l'hem d'acomplir, perquè
nosaltres que en aquest sentit tenim l'obligació de respectar i
d'acomplir les lleis.

Amb els temes de les privatitzacions nosaltres hem anat
seguint un camí, vàrem escollir l'any passat l'opció d'anar reduint
el número d'empreses públiques; enguany, en el pressupost de
l'any 97, ja no figura cap partida pressupostària, tant per l'Institut
Balear de la Joventut, com per Seamasa, com per Agama, i que
hi ha la intenció també, dins enguany, dins l'any 97, de suprimir
altres empreses públiques, com podrien ser tal vegada Foment
Industrial o l'Institut Balear de Disseny i de reconduir una altra
empresa pública, com podria ser en aquest cas Sefobasa.

S'ha plantejat el tema sobre consells insulars, si hi ha
invasió de competències o no i el tema de la millora del
finançament. Nosaltres creim que si la Comunitat
Autònoma va signar un pacte per a una millora del
finançament i això ha suposat per a la nostra comunitat
millorar la finançació autonòmica, això no suposa
directament una millora per a la finançació dels consells
insulars, hi podria haver aquesta relació però no
necessàriament i obligatòriament, sinó que nosaltres creim
que una vegada tancat el que és el pacte de finançament
autonòmic, s'ha d'obrir a nivell nacional un altre gran debat
que és el tema sobre la finançació i el pacte de finançació de
les administracions locals i dels ajuntaments. Si bé, dir que
en tant que es millora la finançació de la nostra comunitat,
hi ha unes transferències que van cap aquests consells
insulars, hi podria haver una relació, però no
necessàriament.

Crec que si el Govern ha posat en marxa un Pla Mirall
on es pretén millorar l'entorn urbà de diversos municipis, no
haurien d'estar gelosos de si és una administració o l'altra la
que du endavant una sèrie d'inversions, jo crec que totes les
inversions que posin en marxa les administracions que
redundin en benefici dels nostres ciutadans, no hem
d'intentar entrar en una brega de competències entre uns i
els altres. El Grup Popular creu que les obres públiques
previstes s'adapten al que és un territori insular, al que és un
territori evidentment turístic; hi ha tota una sèrie
d'inversions en matèria de depuradores, en matèria d'intentar
preservar uns espais naturals, que això són inversions que
estan íntimament lligades a un territori insular, un territori
lligat directament al tema del nostre medi ambient i a
intentar millorar el que és la nostra qualitat turística.

No figura en els pressuposts una partida finalista
expressament per al tema del Parc de les Estacions, això és
evident, entre altres coses tampoc no figura expressament la
partida finalista perquè estam pendents de la seva aprovació.
Nosaltres, el Grup Popular, estam convençuts que aquests
pressuposts són uns pressuposts solidaris, que hi ha unes
quantitats importants destinades a despesa social i tenim un
compromís assumit per part de tots nosaltres que quan acabi
aquesta legislatura destinarem un 0'7% del nostre pressupost
a temes de cooperació i desenvolupament, i que aquí
destinam enguany una partida de 160 milions de pessetes,
que és possible que al llarg de la tramitació pressupostària
aquesta partida s'incrementi, acceptant o proposant el nostre
grup diverses esmenes per intentar incrementar aquesta
partida.

I per acabar dir que en temes de medi ambient, jo no
crec que la conselleria, en certa manera, sigui cínica en les
seves actuacions, jo crec que és una conselleria, la de Medi
Ambient, molt inversora i que hi ha, planificades i
estructurades, tota una sèrie d'inversions que creim nosaltres
que redundaran en benefici de la nostra comunitat i en
benefici de la preservació del nostre medi ambient; els
podria detallar tot un caramull d'inversions que té previst
realitzar aquesta conselleria, però crec que m'agrairan que
no els detalli punt per punt totes i cadascuna d'aquestes
inversions.
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I amb tots aquests arguments crec que queda justificada i
fixada la postura del Grup Parlamentari Popular per no acceptar
aquesta esmena a la totalitat presentada pel PSM. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada, Sra. Salom. 

I passam al debat de la darrera esmena a la totalitat,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, número de registre
5992, i té la paraula el seu portaveu Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, si vostès estan interessats, com no en tenc cap dubte, en
l'economia japonesa, jo els recoman la lectura detallada de la
memòria i de l'informe econòmic i financer d'aquest pressupost,
els efectes de la devaluació del yen sobre la producció industrial,
les condicions del mercat laboral, els avatars de la desregulació
del sector de la distribució japonès, importantíssim, els
problemes estructurals d'inflexibilitat que pateix el mercat
laboral i, en general, les rigideses del sistema productiu nipó
estan molt detallades. Ara, si vostès volen saber quins són els
objectius del Pressupost de la Comunitat Autònoma per al 1997
no ho cerquin, perquè no hi és; no hi ha una definició que digui:
"aquest pressupost el presentam aquí per fer tal o qual cosa;
tenim uns objectius i posam uns mitjans al servei d'aquests
objectius". Per tant, el pressupost, a partir d'aquí, no mereix altra
qualificació que la de suspès, però suspès baix, 0,5, una cosa
d'aquestes. A la compareixença ho vàrem intentar aclarir però
tampoc; la compareixença es va destinar exclusivament a
desqualificar els anteriors govern socialistes i el Grup
Parlamentari Socialista, però res més, no vàrem aclarir quins
eren els objectius d'aquest pressupost. 

Pressupostar, senyores i senyors diputats, és elegir, prioritzar,
triar, rebutjar, en definitiva decidir, en definitiva governar, i com
que la situació de la nostra comunitat autònoma és de manca
d'iniciativa política, de paràlisi institucional perquè la crisi del
Partit Popular ha contagiat les institucions que governa i, en
concret, el Govern de la Comunitat Autònoma, ens trobam
davant un pressupost d'un desgovern, una fuita cap endavant, un
sí a tot a costa de qualsevol cosa: finançar activitats en expansió
a costa de competències d'altres administracions, a costa
d'augmentar el deute de la comunitat en 9.000 milions de
pessetes més o a costa d'inflar les previsions d'ingressos
tributaris, a costa de traslladar l'endeutament als ajuntaments; tot
això és l'expressió clara d'una política pressupostària sense rumb
ni referència, la política pressupostària d'un govern en crisi
dirigit per un president feble que no s'atreveix a prendre
decisions, ni pressupostàries ni de les altres. 

Què se n'ha fet, dels criteris d'austeritat i rigor esgrimits per
l'avui president Matas en el debat pressupostari del 1996? On és
aquella comunitat rigorosa, austera, petita, que controlava el seu
dèficit, que no molestava el sector privat? Què se n'ha fet? S'ha
esfumat, ha desaparegut perquè ara les necessitats del Partit
Popular són unes altres: tapar el seu procés de desintegració amb
un pressupost de terra cremada, de que el que venga detrás que
arree. No hi ha justificacions, no hi ha objectius i, per tant, per
tot això, ens veim obligats a demanar el retorn al Govern.

Vegem una superficial i ràpida anàlisi de les xifres. El
pressupost no consolidat creix 16.700 milions de pessetes,
passa de 56,2 a 72,9 milers de milions de pessetes. Què hi
ha que justifiqui aquest augment del 25% del pressupost
consolidat, gairebé el 30% del pressupost estricte? Vegem,
grans xifres. L'any 1997 el Govern disposarà de 9.700
milions de pessetes més addicionals respecte de l'any 96 per
diverses raons: 2.500 transferència Inserso, 4.500
Universitat, 1.500 millora de finançament derivada de
l'evolució del PIE, 1.020 dels nous fons europeus, i 85 de
nous convenis amb l'Estat; total, 9.700 milions; però el
pressupost puja 16.500, és a dir, 6.800 milions de pessetes
més del raonablement justificat per un increment
d'ingressos, per increment de l'abast competencial i de la
millora del finançament. Per què, aquest increment, i com
es financia? Es financia amb 4.000 milions de pessetes de
deute i els altres, 2.800 milions de pessetes, amb una pujada
general d'ingressos que ambdós capítols, el deute i la pujada
d'ingressos que ara discutirem.

Per què 4.000 milions de pessetes de deute teòric?; el
deute real és una discussió que no voldria repetir, perquè el
temps ens estreny, és molt superior, perquè si el servei que
ara es presta mitjançant empreses públiques es prestàs
directament, tots els avals que en aquest moment es donen
a les empreses públiques perquè s'endeuten, serien públic.
Per tant, la posició de la comunitat, del conjunt,
administració i sector públic, davant la societat incrementa
la seva posició deutora, si s'utilitzen totes les autoritzacions
que conté aquest pressupost, en 9.000 milions de pessetes.

Però no és aquesta la discussió; parlem dels 4.000
milions; els 4.000 milions de pessetes han de ser per
inversions i, segons el Sr.Rami, són per inversions; vegem
si és vera: la inversió directa l'any 1996 són 16.600 milions
de pessetes, les inversions de l'any 97 21.000 milions, per
tant pugen les inversions -capítol 6- 4.800 milions de
pessetes. Vostè dirà: "ja està, aquí està justificat l'increment
d'inversió que em permet, a mi, que em dóna la justificació
per demanar 4.000 milions de pessetes de deute"; però no és
vera, perquè aquesta inversió li ve, a vostè, absolutament
finançada. Vegem, increment de capítol 7 -d'ingressos, estic
parlant- 2.100 milions de pessetes d'augment, doblers que
vostès reben per incrementar la inversió perquè és
transferències de capital; a la Universitat li vénen 1.000
milions de pessetes lligats a la inversió, a l'Inserso 200 i, en
definitiva, haurem de destinar una part dels 1.600 milions de
pessetes de millora d'ingressos a inversió; què hi posam?, la
meitat, 800 milions de pessetes. Per tant, estam amb una
quantitat de 4.100 milions de pessetes que estan finançats
correctament pels ingressos que a vostès els arriben per a
noves inversions, i vostès ens demanen 4.000 milions de
pessetes de deute quan la inversió puja, només, a 4.800. Per
què ens demanen el deute? Sr. Rami, si vostè no pot
contestar aquesta pregunta, quines són les inversions
addicionals que justifiquen 4.000 milions de pessetes de
deute, haurem de concloure que vostè demana autorització
de deute per pagar despesa corrent, i només per això el
pressupost s'hauria de tornar al Govern. No hi ha una
inversió que justifiqui aquest increment de deute públic i
aquest és un argument gairebé més legal que no polític.
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Segon aspecte. Ingressos tributaris. Nosaltres discrepam -i és
una discrepància en to més suau, és vera, però no menys estricta-
sobre el càlcul d'ingressos tributaris que fa el Govern de la
Comunitat Autònoma. L'economia balear ha entrat dins una taxa
de creixement del voltant del 4%. Els càlculs de la previsió per
al 1996, d'ingressos, em referesc, d'ingressos tributaris, estaven
basats en increments del producte brut de l'ordre del 7% i
superiors; amb aquests ritmes de creixement vostès
pressupostaven uns ingressos de 21.600 milions de pessetes que,
és vera, es compleixen escrupolosament, però no és raonable
pensar que amb una baixada saludable del ritme de creixement
al 4% podrem mantenir el mateix ritme d'uns ingressos tributaris
que estan íntimament lligats a l'evolució de l'activitat econòmica,
com són els ingressos indirectes que integren bona part de
l'increment de 2.800 milions de pessetes que, de manera
imprudent i no justificada, al nostre judici, vostès inflen en els
pressuposts d'ingressos. 

Parlem d'inversió. El Sr. Rami torna a presumir que aquest és
un pressupost fortament inversor, on es manté una ràtio del 50%
d'inversió. Un any més són xifres inflades. Comptabilitzar com
a inversió despesa corrents, com els interessos del deute,
Sr.Rami, els interessos del deute que paga l'Ibasan estan
comptabilitzat dins capítol 7 de transferències, en aquest
pressupost, i vostè ho sap, i el pagament dels interessos del deute
és despesa corrent, i parlam de 1.300 milions de pessetes, no
d'una quantitat despreciable. La promoció turística, 1.000
milions de pessetes bona part de les quals es gasten en actes
promocionals, sopars, dinars, invitacions, viatges, etc., etc.; tot
això està comptabilitzat com a inversió. Tota la formació, els
2.300 milions de pessetes, incloent salaris de professors, incloent
material didàctic..., tot això despeses absolutament necessàries,
justificables i socialment útils, no ho pos en dubte, però no són
inversió, Sr. Rami. Per què tot això?, per una necessitat obsessiva
de millorar les ràtios d'inversió i poder sortir aquí dient:
"nosaltres invertim la meitat de cada pesseta que ens ingressen",
i això no és cert. 

Però, a més, resulta que dins el concepte d'inversió, la xifra
que més puja és aquesta famosa d'inversions immaterials.
Pràcticament es duplica: de 3.300 milions de pessetes l'any
96 a 6.300 milions de pessetes. Jo em puc imaginar els
consellers experts, els consellers antics dient als nous que
posin inversió immaterial, que posin article 64 que això és
un chollo, que es pot fer de tot, amb això, que no passin
pena, que tirin endavant. El Govern abusa d'aquest
concepte, estén les actuacions que res tenen a veure amb
inversions: campanyes publicitàries, assistència a cursets i
seminaris, reunions de coordinació, despeses burocràtiques,
contractació irregular de personal...; tot això està dins el 64,
i no ho dic jo, ho diuen les memòries de cadascuna de les
seccions. Tot hi cap, dins la màniga ampla del Govern, que
per veure millorades les pobres xifres d'inversió admet
qualsevol cosa dins aquest epígraf; de cada tres pessetes
d'inversió, una és d'inversió immaterial; aquesta xifra ja és
suficient prova de l'abús. Jo crec que correctament
comptabilitzades podrien arribar a, aproximadament, un
10% de les comptabilitzades, uns 610 milions de pessetes sí
són inversions immaterials, la resta és despesa corrent.

Transferències. Aquí sí que ja la pujada no té ni
precedent ni justificació. 6.000 milions de pessetes de
transferències, 2.800 a capítol 7 -transferències de capital-
i 3.200 a capítol 4. Això ens col•loca davant el típic
pressupost repartidora. La part del pressupost que està
gestionada fora de l'admnistració de la Comunitat
Autònoma ha crescut de manera espectacular i es posen en
marxa substancioses repartidores: 74 milions a Presidència,
357 milions al centre Balears-Europa, 400 milions de
pessetes a la conselleria aquesta tan llarga i tan complicada
del Sr. Juan, que no hi ha manera d'esbrinar per on surten ni
d'on vénen, perquè el canvi de programes està confús; total,
que la conclusió és que té 400 milions de pessetes més per
repartir sense cap normativa reguladora, però, això sí, aquí
els té per allò que s'hagi de menester. Veig que doblers per
aquí, doblers per allà, sempre pensant en el ciutadà que
cobra, millor dit, el ciutadà que cobra i després vota, i mai
pensant en el ciutadà que paga que, per cert, també vota, i
mereix un reconeixement per la seva abnegada i silenciosa
aportació a les alegries pressupostàries amb què el Sr. Matas
pretén ofegar les seves penes i maldecaps. Molt més barat
ens sortiria que les ofegàs davant una botella de whisky,
encara que fos de malta, i un bon terapeuta disposat a
escoltar penes, i això que, segons el Sr. Matas, estam en una
economia fortament liberal i no intervencionista. Què seria
de nosaltres si el Sr. Matas tengués temptacions
socialdemòcrates? No li bastaria el pressupost de l'Estat, per
repartir.



2278 DIARI DE SESSIONS / Núm. 58 / Fascicle 2 / 26 de novembre del 1996

Unes breus consideracions sobre les empreses públiques. A
on van? Ens ho expliquin, per favor. Quina és la seva política
d'empreses públiques? El Sr. Rami ens ha dit avui matí, aquí, que
duria a terme un programa de racionalització, però diuen que
dissoldran empreses que després no es dissolen. Diuen que
reduiran el pes específic del sector empresarial públic i
incrementen les subvencions a les empreses públiques, escoltin
bé, en un 41%, això és la reducció del pes específic del sector
públic a l'economia de les Illes Balears. Reconeixen aquí, en el
Parlament, l'existència de funcionaments irregulars que anuncien
desaparicions que després es transformen en un simple canvi de
nom, com Sefobasa, un nom gastat, que ja no serveix per res; què
farem?, li canviarem el nom a l'empresa i així podrem dir que
l'hem dissolta; o amb una fusió, com és el cas de Foment
Industrial, que ara es fusiona amb l'Institut Balear de Disseny i
continuam funcionant. S'aclareixin, per favor, s'aclareixin, facin
un pla de sanejament i ens ho comuniquin i, mentre, no es facin
perdre el temps parlant d'una política que per a tothom és
absolutament incomprensible, erràtica, encobridora de
corrupcions, contradictòria i completament oposada als seus
discursos, encara que això és una cosa a la qual ja ens tenen
absolutament acostumats.

Deixem, però, l'aspre -però tanmateix apassionant- món de
les xifres i conceptes pressupostaris i anem a les objeccions
substantives, les discrepàncies polítiques de prioritats.
Funcionaris. Què costa complir la paraula donada, els acords
signats l'any 94 amb els funcionaris?, què costa?, 400 milions de
pessetes; això és el 2,6% dels 15.000 milions de pessetes que
vostès tenen pressupostats per capítol 1. Què significa això?,
anem a relativitzar-ho, un 2,4% de l'increment del pressupost, un
2,4%, el 10% del que vostès ens demanen com a deute, un 6%
del total de despeses immaterials, això és el que vostès
necessiten per complir els compromisos amb els funcionaris.
Però li diré més: bastaria que dedicassin la meitat del que
gastaran en contractar treballs a empreses i professionals de fora
de l'administració; bastaria amb això per fer unes feines que, a
més, més de la meitat d'elles, en més de la meitat dels casos, els
funcionaris i treballadors públics, i més encara si estan
mínimament motivats, elaborarien amb igual o més gran rigor
que les empreses que vostès contractaran. No hi ha cap raó per
mantenir aquesta caparrudesa, no hi ha cap més raó que la
caparrudesa tatcheriana de sotmetre els sindicats, de mantenir un
pols de fermesa que demostra que, per fi, han arribat les dretes,
res més, perquè econòmicament no hi ha cap raó; amb aquest
pressupost disbauxador i expansiu és senzillament una ofensa
gratuïta als funcionaris, als treballadors públics i a les seves
famílies.

Consells insulars. La posició dels consells insulars -són
arguments que ja s'han exposat- en relació a aquest pressupost ha
empitjorat; de representar el 5,19% del pressupost de l'any 96
passen a representar el 4,55 en el pressupost de l'any 97; això és
la política de potenciar els consells insulars com a eixos
vertebradors de la nostra autonomia segons els discursos
insularistes de la majoria. Però els consells insulars són els grans
perjudicats d'aquest pressupost. Sr. Rami, per què l'augment de
finançament de la Comunitat Autònoma no repercuteix en els
consells insulars, tot i que són titulars de competències
autonòmiques el concepte de les quals sí ha comptat en
l'increment de finançament de la Comunitat Autònoma? Per què?
Per què això que vostè ha reivindicat avui matí tan
apassionadament amb altres comunitats autònomes -el criteri
poblacional, el finançament poblacional- quan parlam dels
consells insulars desapareix? Però això no és tot, en relació als
consells; el Govern ha començat una vertadera agressió
institucional, una OPA hostil, a la qual, probablement, no és aliè
el fet que el Consell de Mallorca estigui governat per una
majoria alternativa. 

El creixement de dotacions pressupostàries per conceptes
competencials transferits als consells ha incrementat, i els
exemples són clars: subvencions als ajuntaments per
planejament urbanístic 43,4 milions, actuacions directes en
matèria de patrimoni històric 150 milions, actuacions en
rehabilitació de monuments, façanes i zones de valor
històric i artístic 241 milions, expansió de les àrees d'acció
social..., tot això en relació a competències que, per llei
d'aquest parlament, han estat transferides als consells; són
partides que sofreixen increments importantíssims de
doblers que, si són necessaris i jo crec que ho són, han de
ser immediatament transferits als consells i, en aquest sentit,
tenim esmenes parcials que supòs que amb la seva
sensibilitat insularista no tendran més remei que aprovar. En
general tot el Pla Mirall, suposadament amb més de 900
milions de pessetes per al 1997, què és, si no una
interferència al Pla d'Obres i Serveis dels consells?, amb
una diferència, amb la diferència que, mentre els consells
fan les obres d'aigües netes i brutes als pobles que encara no
en tenen, la feina bruta, fosca, amagada, que molesta els
veïnats, el Govern farà façanes i placetes de disseny, per
fer-se fotos; ho veuen, com aquest pressupost està més en
funció de tapar la crisi amb inauguracions que de resoldre
els problemes dels ciutadans?

Reequilibri territorial. Un altre objectiu inexistent. Li
posaré un sol exemple: les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera no han gaudit de les bones xifres de
comportament global de l'economia de l'arxipèlag que es
deuen, fonamentalment, a l'evolució de Mallorca que té un
pes específic que fa que el conjunt de l'economia millori,
però el turisme a Menorca, el turisme a Eivissa -vostè ho
sap de més, Sr. Conseller- sofreix uns problemes seriosos.
Quina és la resposta pressupostària a aquest fenomen? Cap,
ni un programa especial d'actuació que contempli els sectors
turístics de les illes que estan afectades per una inadequació
al mercat turístic o per qualsevol altre tipus de raons
estructurals que els fan que no poden seguir l'evolució que
segueix Mallorca en relació al turisme. Resposta
pressupostària ni una, ni una consideració conjuntural, ni un
pla d'acció estructurada.

Prioritat social. El foment de l'ocupació i de la lluita
contra la desestacionalitat no mereixen cap esforç del
Govern que es limita a administrar els fons europeus sense
una pesseta addicional de fons propis; el Pla d'ocupació, el
Pla mestral o el Pla d'igualtat d'oportunitats per a la dona,
tan enunciats en els mitjans de comunicació, no són més que
eslògans i rètols sense contingut, no existeixen
pressupostàriament. Per descomptat, no existeix un pla
d'integració per a la marginació social i l'objectiu del 0'7%
per a la solidaritat internacional no és que es torni a ajornar,
sinó que vostès no donen compliment al seu compromís que
agafaren davant aquest parlament a l'anterior pressupost,
que varen dir: al llarg de la legislatura arribarem al 0'7%;
ara, està congelat, Sr. Rami, està congelat. La participació
d'aquest pressupost en relació al total és la mateixa que l'any
passat, vostè diu: puja un 30% i el pressupost, què puja el
pressupost no consolidat? Un 30% també; per tant, ens
quedam en el 2'1% de l'any 96. Vostès no acompleixen el
seu propi compromís en aquest parlament, el percentatge
dels 120 milions sobre 52 és el mateix que els 160 sobre els
76 d'enguany, perdó, 56, 72.
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Tampoc no hi ha una prioritat mediambiental i territorial, que
una vegada més roman limitada a les grans declaracions sense
reflex a l'actuació política quotidiana. El programes estrictes de
medi ambient baixen, mentrestant ni les directrius d'ordenació
territorial ni els plans territorials parcials, ni els plans d'ordenació
del medi natural coneixen cap impuls pressupostari ni es dedica
una sola pesseta a les eventuals indemnitzacions per
desclassificacions de terrenys urbanitzables que amenacen la
possibilitat d'un creixement sostingut.

No s'hi troba una prioritat que la nostra societat demana amb
insistència, agrairé la benevolència del President i en dos minuts
acabaré. La voluntat de regeneració i propòsit d'esmena del
rosari de corrupcions econòmiques que ha conegut la nostra
comunitat. La corrupció s'empara i això també té a veure amb els
pressuposts en la manca de controls eficients en matèria
econòmica que encara resulten més laxes en aquest pressupost
que a l'any 96, un any més el pressupost és un xec en blanc que
allibera el Govern de la indispensable disciplina pressupostària;
no hi ha compromisos d'inversió, de fet no hi ha un annex
d'inversió, com hi ha a tots els pressuposts, inclòs el de l'Estat;
les partides poden ser augmentades i disminuïdes, creades i
suprimides, a plena comoditat del Govern sense justificació; no
hi ha límit pràctic en la capacitat de comprometre exercicis
futurs, amb la qual cosa els propers governs es poden trobar
presoners d'uns pressuposts excessivament compromesos pels
governs actuals; no hi ha oferta pública d'ocupació, la qual cosa
incrementa la discrecionalitat a l'hora de la selecció del personal.
Aquest pressupost, en definitiva, demostra una nul•la voluntat de
propòsit d'esmena de la corrupció, després de tot el que ha passat
senyores i senyors diputats, vostès de la majoria haurien de ser
els primers en introduir controls, compromisos, facilitar la
transparència i l'objectivitat en la presa de decisions.

Crec, Sr. President, que amb aquests arguments i els dels qui
m'han precedit, ha quedat suficientment acreditada la
inconveniència, la inconsistència i la incoherència d'aquest
projecte de pressupost; un pressupost insolidari, irrespectuós amb
el repartiment competencial, nociu per al nostre territori,
encobridor de corruptel•les i contrari als treballadors públics.
Retornar-los al Govern no és exclusivament un acte d'oposició
política rutinària, com he sentit a dir, sinó un acte de civisme, de
defensa dels interessos dels nostres ciutadans i de la viabilitat del
nostre futur. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Govern, té la
paraula el Conseller d'Economia i Hisenda Sr. Antoni Rami.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Sr. Quetglas, moltes gràcies, francament, estic
admirat, vostè ha arribat a autèntics nivells místics a l'hora
d'interpretar el contingut del pressupost de la nostra
comunitat autònoma; estic sincerament impressionat perquè
supòs que això li ha costat moltes hores de treball, arribar a
analitzar tot això i arribar a veure-li tantes coses com li ha
trobat, jo crec que és una cosa bastant més normal el
pressupost, són unes voluntats, són unes lleis, uns articles,
un text legal on hi ha unes idees, hi ha unes xifres, hi ha
unes voluntats d'actuació per a un any i jo crec que en
aquest debat el que hem de discutir és si aquestes noves
propostes que es presenten per a l'any 97 són vàlides o no
són vàlides per fer millorar, per fer funcionar la nostra
societat. La veritat és que estic segur que podrem
col•laboral a tot el món perquè vostè ha fet un treball molt
improbe en l'anàlisi d'aquest pressupost; estic segur també
que li podrem aportar moltes dades que li poden fer baixar
una mica més a terra i tocar més la realitat d'aquest
pressupost, perquè crec que l'ha sublimat una mica li ha
trobat coses que jo ni em podria imaginar.

Bé, hi ha molts temes, hauré de tractar-los
deliberadament ràpid perquè si no no bastarà aquesta tarda.
Vostè ha començat dient que té més informació aquest
pressupost de l'economia japonesa que del pressupost de
l'economia balear o dels objectius del nostre pressupost; bé,
supòs que ho ha fet per començar amb una mica de rialles,
no sé si hi ha molts de japonesos que hagin vengut a
analitzar els nostres pressupostos per informar-se sobre la
seva economia, però el que sí li puc dir és que al tom I-A i
al tom I-B té tots els objectius, activitats i indicadors
d'activitat i d'objectius de cada una de les conselleries i de
cada un dels programes, aquí pot analitzar un a un cada un
dels programes i trobar això que vostè sembla que no
trobava al tom VII que, evidentment, el tom VII és un
informe econòmic i financer on es troben totes les dades
macroeconòmiques de l'economia balear, de l'economia
espanyola i de l'economia internacional, i si l'informe està
ben fet, evidentment hi haurà alguna referència a l'economia
japonesa perquè el Japó també està en el món.
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Vostè ens suspèn baix, bé, com que ens havien donat un
aprovat alt, igual entre els dos partits, són ambdós partits
d'esquerra, ja sé que un està a una vorera i l'altre a una altra, però
el dia que es trobin junten les notes, el currículum acadèmic,
igual passam amb un aprovadet justet. Jo estaria content que fos
així i ho podríem celebrar tots junts. És una fuita cap endavant,
bé, això entronca amb el que dèiem abans de la mística que
vostès han trobat aquí en el pressupost, jo crec que no és ni una
fuita cap endavant ni cap enrera, és un exercici que feim cada
any d'analitzar on estam, quins són els recursos econòmics dels
quals disposam per planificar l'any que ve i, més o menys, cada
any, afortunadament, en els 9 anys que jo porto a la Comunitat
Autònoma mai cap any s'ha hagut de presentar fora de termini,
sempre en el mes d'octubre, novembre i desembre podem decidir
què és el que farem l'any que ve i això ha funcionat normalment
any rera any i esper que aquest any no sigui d'una forma distinta.
Per tant, no és una fuita cap endavant, és l'exercici que
anualment feim sempre aquí, un exercici sa, democràtic,
analitzar què farem entre tots i decidir entre tots què és el millor
per a la nostra societat i per tirar-la endavant.

Ha fet després un embull de números, els quals al final,
després de manejar-nos a tots amb xifres cap amunt cap avall, jo
l'anava seguint més o menys, no cregui que del tot, però estic
absolutament segur que a part de mi i algú més difícilment la
resta de parlamentaris podien seguir els seus càlculs, i bé, jo sí
vull dir que no era gaire important que seguissin els seus càlculs
perquè, en definitiva, el que volia era revestir d'una certa
tecnicitat una afirmació final que no és certa, l'afirmació que
l'endeutement està finançant despesa corrent. Això és
absolutament impossible perquè només fa falta observar quina és
la classificació econòmica del nostre pressuposts i veiem que del
capítol 6 i del capítol 7 hi ha uns 34.000 milions de pessetes de
despesa prevista; 21.451 a capítol 6, inversions directes, i 13.424
milions al capítol 7, inversions indirectes; i aquests 4.000 milions
van a finançar el conjunt d'aquests 34.000 milions de pessetes.
Per tant, no sé de quina forma, ha de fer molts més números per
poder demostrar que aquests 4.000 milions financien despesa
corrent; és molt difícil arribar de 4.000 a superar els 34.000. La
seva retòrica, ja li dic, em sembla molt adient, però d'aquí a fer-
nos combregar amb rodes de molí hi ha molt de camí.

Utilitzam les empreses públiques per ocultar deute. Jo no sé
per què afirma vostè contínuament això aquí en el Parlament, a
la premsa, any rera any, crec que això és absolutament injust,
aquí no hi ha cap ocultació de res; a totes les comunitats
autònomes d'Espanya, l'Administració de l'Estat a Espanya
també i jo diria que a tota Europa hi ha diversos nivells
d'organització de l'activitat pública en les administracions,
igualment succeeix amb les corporacions locals, hi ha el nivell
de l'administració pura, dels cens autònoms administratius,
comercials, financers o anàlegs; hi ha el nivell de les empreses
públiques, que poden ser d'entitats públiques sotmeses a dret
privat o bé societats mercantils. Bé, quan parlam del deute, de
l'endeutement de l'Administració del Govern balear parlam d'una
xifra, ara li dic de memòria, no la tenc aquí davant, però bé, de
42.000 milions de pessetes, que vostès coneixen perfectament;
que no es va incrementar l'any passat, sinó al contrari, es va
disminuir en la mesura que es va amortitzar part d'aquest
endeutament l'any passat. I l'endeutement de les empreses
públiques que, com vostè molt bé diu, en bona part està avalat

per la comunitat autònoma i, per tant, es podria considerar
que s'ha d'afegir a aquest endeutament de la Comunitat
Autònoma, doncs bé, estam parlant d'una xifra d'uns 24.000
milions de pessetes i, per tant, parlam d'uns 65.000, aquí
tenc la xifra exacta, 42.277 milions de pessetes.
L'endeutement de l'Administració del Govern balear, de
l'Administració de la Comunitat Autònoma, 22.892 milions
de pessetes, l'endeutement avalat a les empreses públiques;
per tant, un total de 65.169 milions de pessetes. Per això, ja
li dic, per fer comparacions amb altres comunitats
autònomes, amb l'Administració de l'Estat o amb les
administracions d'altres països europeus, vostè no pot
prendre aquesta quantitat sense prendre les quantitats
homogènies d'aquestes altres administracions. Per tant, quan
es fan comparacions amb altres comunitats, hem de prendre
la quantitat de l'Administració general de la Comunitat
Autònoma, així es fa a Espanya ordinàriament i així es fa de
cara a determinar quins són els nivells d'endeutement de les
administracions públiques de cara al compliment dels
criteris de Maastricht. Per tant, gens de deute ocult, el deute
és poc menys que impossible d'ocultar, jo realment no sé
quan van començar a parlar de deute ocult ni per què; però,
efectivament, a les administracions públiques és
absolutament impossible ocultar deute, el deute és el que hi
ha i ja els hem dit quines són les quantitats, crec que no hi
ha res més a dir. A més, entenc que hauríem de ser
francament molt hàbils per aconseguir ocultar aquest deute,
aquí al Parlament, al Tribunal de Comptes, a la Comissió
Tècnica Assessora del Parlament que analitza any rera any
els nostres comptes, a la futura sindicatura de comptes, al
Banc d'Espanya i a l'empresa Estàndard Empurs, que és una
de les dues més importants empreses que en el món es
dediquen a fer anàlisis de solvència de les entitats que
demanen capitals als mercats financers. Bé, doncs,
Estàndard Empurs quan ens compara amb la resta de
comunitats autònomes d'Espanya només ens posa per davant
quant a nivell de solvència el País Basc, i el País Basc supòs
que tots estam d'acord que aquesta classificació que hem
decidit que no hi havia més que tres categories; doncs en
aquesta classificació de tres categories que s'ha decidit
classificar les comunitats autònomes d'Espanya el País Basc
és evident que està en la primera categoria. Per tant, si una
companyia del nivell de solvència, com es Estàndard
Empurs, qualifica el nostre rating, el nostre nivell de
solvència, només ens classifica per davant el País Basc, és
evident que tenim una solvència, aquesta sí, de primera
categoria. Això supòs que té a veure més que res amb el
nivell dels gestors que hi ha hagut a l'Administració de la
Comunitat Autònoma de Balears i amb els gestors que hi ha
hagut a la resta de comunitats autònomes o en el mateix
Estat.
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Vostès en el debat de l'any passat varen ser uns dels altres que
es varen apuntar al discurs que el pressupost d'ingressos estava
absolutament inflat, que el pressupost d'ingressos ocultava, bé,
en qualsevol cas, si no és així, és enguany que està inflat. Bé,
doncs es van succeint, es van passant el testimoni per fases, igual
que al Grup del PSM havíem pogut demostrar, vostè mateix ha
reconegut que les previsions de pressupost d'ingressos de l'any
passat s'acompleixen, això convé que li digui, no només jo, al
Grup del PSM, sinó que li pugui dir vostè també i com que estan
coaligats, doncs supòs que tenen un nivell de confiança superior
al que puguin tenir amb les relacions oposició-govern i esper que
l'any que ve pugui ser el Grup del PSM qui els pugui dir a vostès
que són vostès els que s'han equivocat aquest any i que les
previsions del pressupost d'ingressos d'aquest any eren correctes
i que s'han complert definitivament, així es passaran el testimoni
complert, no només de l'acusació de la futurologia, sinó també de
la ratificació de l'error.

Vostè posa en dubte el que fet que la inversió estigui
correctament quantificada, correctament avaluada; vostè ve a dir,
més o menys, que està ple de trampes aquestes xifres
d'inversions. Aquí els he de dir el mateix que els dèiem , no hi ha
trampes, val, estam d'acord que no hi ha trampes, rectific la
paraula i estic satisfet que vostè afirmi que no hi ha trampes en
el capítol 6. De totes formes he cregut entendre que vostè posava
en dubte que es pugui considerar que les despeses en formació,
promoció turística, inversions immaterials, etc., puguin ser
considerades inversions. Bé, crec que podríem discutir molt
vostè i jo sobre aquest tema, i no només vostè i jo, sinó
segurament tots els diputats aquí presents, però crec que seria un
treball ociós perquè la consideració de què es considera capítol
1, capítol 2, capítol 3, grup 1, grup 2, grup 3 de la classificació
funcional, etc., això està basat en una tradició comptable, en uns
convenis, en uns principis generalment acceptats, tant en l'àmbit
de l'empresa privada, en els principis generalment acceptats i que
s'han materialitzat en el Pla General de Comptabilitat de les
empreses privades i en l'àmbit de l'Administració pública també
hi ha unes tradicions, uns principis generalment acceptats, i entre
ells es troben, per exemple, que la formació s'ha de considerar
una inversió, que la promoció turística s'ha de considerar una
inversió, el que són inversions immaterials són cosa que existeix.
I perquè això no sigui només una afirmació meva, li puc citar
algunes cites que hem pogut trobar, perquè afortunadament vostè
ha anat anunciant quines són les seves discrepàncies amb aquest
pressupost, avançant-les a la discussió parlamentària, això té el
desavantatge que estam faltant al respecte al Parlament, perquè
entenc que és en el Parlament on s'han de plantejar els
arguments, però té l'avantatge per altra banda, que facilita
avançar en un nivell més avançat la discussió parlamentària,
perquè tots ja sabem què és el que diran tots els altres, això
permet que aquesta discussió en el parlament sigui ja d'un segon
nivell.

Per tant, Sr. Quetglas, nosaltres no vàrem fer una
presentació del pressupost fins que aquest pressupost no va
ser aquí dins el Parlament i fins que no el podia conèixer
pràcticament tothom. Bé, tornam al tema que estàvem
parlant, que és si la formació ha de ser considerada o no
com a inversió, li he de dir que el Llibre Blanc de la
Competitivitat i el Treball de l'expresident de la Comissió
Europea Sr. Jacques Delors, deia que el foment de la
inversió immaterial haurà de convertir-se en una prioritat en
el marc d'una política general de suport a la inversió, utilitza
el terme exprés d'inversió. Formació i investigació i en
forma general tot el relacionat amb el coneixement s'haurà
de tractar com a vertaderes inversions, convendrà treure les
oportunes conseqüències d'aquesta orientació, concretament
en l'evolució de les disposicions fiscals i comptables. Això
Sr. Delors dixit, que em sembla que era més pròxim als seus
plantejaments ideològics que als del Partit Popular, però,
afortunadament, la ideologia no intervé en les
consideracions de què és el que s'ha de considerar
inversions i què no.

Si en vol una altra, les conclusions de la Presidència del
Consell Europeu, celebrat a Florència, el passat mes de
juny, aquesta és una mica més recent. Es convida als estats
membres a redoblar els seus esforços de consolidació
pressupostària tenint en compte la conveniència de procedir
a una reestructuració selectiva de les despeses que fomenti
la inversió no material amb capital humà. Aquí ja matam
dos ocells d'un tir, la inversió no material, o sigui la
immaterial que a vostè tant li desagrada, i la de formació.
Continuo, foment de la inversió no material en capital humà
i en investigació i desenvolupament, la innovació i les
infraestructures indispensables per a la competitivitat i de
privilegiar les polítiques actives per a l'ocupació. Crec que
és, a més, inqüestionable la inclusió de la dotació
econòmica corresponent a formació en els capítols
d'inversions, donat que la mateixa Unió Europea, quan ens
transfereix els fons que ens cofinancien del fons social
europeu, ho estan fent utilitzant el capítol 7 del pressupost
de despeses de l'Administració europea. Per tant,
difícilment, si rebem uns fons finalistes, que són
subvencions de capital, ho podem considerar d'una altra
forma que, en qualsevol cas, ja li dic, que en el Govern
balear mai no ens hem plantejat que no puguin ser
inversions. És més, el que no s'entén és per què des de les
files del PSOE es pot criticar l'adscripció d'aquest tipus de
despesa al capítol d'inversions quan en l'elaboració dels
pressuposts de l'Estat, aquest mateix partit, incloïa en el
capítol partides sota denominacions com cursos de
perfeccionament i capacitació del professorat, cursos per
artesans de formació empresarial, anàlisis periòdiques
d'estats d'opinió, difusió per tots els mitjans d'oferta turística
específica, i aquí lligam amb l'altre aspecte que vostè ens
assenyalava, el de la promoció turística. Jo crec que amb
això el Partit Socialista no estava fent res incorrecte, jo no
estic criticant el Partit Socialista quan feia això, en tot cas,
discrep del que vostè ens diu i crec que vostè després
d'escoltar això també, segurament, ho reconsiderarà.
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En tot cas, per acabar aquest tema, m'agradaria llegir-li el que
és l'Ordre de la Conselleria d'Economia, d'1 de juny del 92, de
confecció dels pressuposts generals per al 93, que establia l'ordre
que regula la confecció de l'elaboració dels pressuposts per a
l'any 93, que des de l'any 93 fins ara regula aquesta classificació
econòmica i que és una còpia literal, absolutament literal, del que
és l'article 64, inversions de caràcter immaterial que hi ha també
al que es diu el Código de Clasificación Económica de
l'Administració de l'Estat, la resolució 29 d'abril de l'any 94, i
l'Ordre de 20 d'abril del 94 de l'Administració de l'Estat, que li
recoman que consulti i que de totes formes li llegeixo perquè no
tengui dubtes: Gastos no materializados en activos -està explicant
què són les inversions de caràcter immaterial-, gastos no
materializados en activos susceptibles de producir sus efectos en
varios ejercicios futuros, campañas de promoción turística, ferias,
exposiciones, estudios y trabajos técnicos, investigaciones, etc., así
como aquellas inversiones en activos inmovilizados intangibles,
tales como concesiones administrativas, propiedad industrial,
propiedad intelectual, etc. Bé, amb això l'únic que li vull dir és
que no és que sigui la meva opinió contra la seva o la seva contra
la meva, és que és l'opinió de la Comissió Europea, de
l'Administració de l'Estat, del conjunt de les comunitats
autònomes espanyoles, a més, una opinió ja amb tradició perquè
les inversions immaterials es varen incorporar a la tradició
pressupostària espanyola l'any 83-84, si no record malament, i va
ser un secretari d'Estat de pressuposts, que vostè i pràcticament
tots coneixem, el Sr. Borrell; i que, com ja li he dit abans, crec
que és encertat que aquesta introducció de les inversions de
caràcter immaterial són encertades i que fins i tot la Comissió
Europea fa una crida al conjunt de les administracions públiques
perquè se n'adonin de la importància que tenen les inversions
immaterials, les inversions en capital humà. Això, a més, es
podria discutir tal vegada en una economia industrial, en una
economia agrícola, però no es pot discutir mai en una economia
de serveis com és la nostra, tenim un 80% del sector serveis del
nostre producte interior brut; discutir que les inversions de
caràcter immaterial mereixin el tractament d'inversió en una
economia com la nostra, doncs em sembla absolutament
inadequat.

Ens ha parlat també de les empreses públiques. Doncs, jo crec
que en aquest tema, el tema de les empreses públiques, és
important tenir una responsabilitat a l'hora de parlar d'elles. Crec
que no es pot fer demagògia en el tema de les empreses
públiques, no es pot dir que les empreses públiques siguin bones
o dolentes en si mateixes, es pot discrepar de com funcionen o
com deixen de funcionar, però no de la seva existència. Crec que
si li demanàs quina empresa pública ha de deixar de prestar
serveis, doncs, li seria molt difícil a vostè mateix dir quina
empresa pública de les que actualment existeixen ha perdut el
seu sentit. Crec que totes aquelles que estan pressupostades i
aquelles empreses que estan previstes de crear en el nou
pressupost, són empreses que estan prestant uns serveis adequats
per als ciutadans de les nostres illes, i n'hi ha d'altres que es
preveu la seva dissolució. El que sí és important dir-li és que els
pressuposts de les empreses públiques disminueixen en el cas de
Serveis Ferroviaris, en el cas de l'Ibasan, i que la variació del
total pressupostat del sector públic és només d'un 0'2%. S'ha de
dir que el pes de les empreses públiques a la nostra comunitat
autònoma és un pes molt reduït, se situa en el 0'54% del Pib de
les nostres illes, mentre que la mitjana autonòmica, a la resta de
comunitats autònomes, i aquí hauríem de cercar en tot cas les
responsabilitats o les no responsabilitats d'aquest creixement del
sector públic empresarial a les altres comunitats autònomes, és,
com dic, la mitjana del pes de les empreses públiques és d'un
1'1%. En el cas del País Basc arriba a un 2'4, en el cas de
Madrid, un 1'2, etc.

L'endeutement de les comunitats autònomes és un
endeutament de 5.259 milions de pessetes i d'aquests 5.259
milions n'hi ha 3.039 que corresponen als préstecs que
demana l'Ibavi, préstecs hipotecaris i que quan l'Ibavi ven
les seves obres, els seus habitatges als particulars, traspassa
aquest deute hipotecari als particulars. Per tant, veig que
vostè mateix assenteix que això no ho hem de considerar
endeutament de la Comunitat Autònoma, com ja li deia
abans.

L'Ibasan té previst incrementar el seu endeutament amb
1.500 milions de pessetes, per acabar la xarxa de depuració
secundària i el Servei Ferroviari de Mallorca té previst
incrementar en 720 milions de pessetes el seu endeutament,
amb la qual cosa supòs que estaran contents els que estan a
favor sense anàlisis, sense argumentacions i sense majors
estudis d'un desenvolupament del ferrocarril perquè sí.

Vostè diu que el percentatge de participació de la
finançació dels consells insulars en el pressupost de la
comunitat cau d'un 5 a un 4%. Doncs, sí, efectivament, cau
en aquest percentatge, però hem de tenir en compte que
cada vegada que rebem competències per part de la
Comunitat Autònoma, el pressupost de la Comunitat
Autònoma incrementa i cada vegada que el consell insular
rep competències el pressupost dels consells insulars
incrementa en la seva finançació i el de la Comunitat
Autònoma no. Per tant, no es pot cercar un paral•lelisme, no
podem plantejar una comissió a favor dels consells insulars
pel fet que el Govern balear rebi competències noves. Per
tant, crec que la xifra més adequada per analitzar què és el
que ha passat amb el finançament dels consells insulars, és
la xifra que ja he facilitat abans amb una intervenció
anterior, en el sentit que l'increment de la finançació per als
consells insulars és d'un 14'4%, una vegada incrementada
aquesta finançació amb la revisió anual en funció de la
inflació nacional, tal i com està establerta a la Disposició
addicional segona de la Llei 10/95.

Ha dit vostè que manquen controls pressupostaris en
aquesta llei, jo la veritat és que després de repassar-me
quatre vegades el text articulat no he aconseguit trobar a
quin apartat del text articulat estam modificant els controls
pressupostaris de la Comunitat Autònoma. Més aviat al
contrari, jo diria que en els últims temps si qualque cosa s'ha
produït és una pujada, un increment d'aquests controls
pressupostaris, en general a tots els àmbits.
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Hi ha una altra cosa que veig que no ha plantejat aquí en el
debat del Parlament, però com que sí ho va utilitzar davant la
premsa, li vull treure, i no sé si és que ja se n'ha adonat que hi
havia un error en les seves dades o és que, senzillament, s'ha
oblidat. Vostè deia, les despeses burocràtiques i sumptuàries que,
sincerament, no les tenim, en la classificació econòmica del
pressupost no hi ha cap concepte que sigui despeses
burocràtiques i sumptuàries, s'incrementa en un 66%.
Evidentment, és molt difícil dir quines partides són les que
s'incrementen perquè, com li dic, aquest concepte no existeix,
però, a més, hem considerat que pot ser vostè al que es referia
era al concepte 2261, que recull les despeses a atencions
protocol•làries i de representació, em diu que no, bé, en
qualsevol cas, l'inform que aquesta partida puja exactament a
239.635 pessetes, la qual cosa suposa un increment del 0'4%; jo
havia pensat que pot ser s'havien equivocat al fer la suma, els
sortia un 0'66% i com que 0'66%, o sigui multiplicat per cent,
dóna 66, d'aquí els sortia el 66% d'increment.

En qualsevol cas, jo estic disposat a col•laboral en aclarir-li
totes les xifres que vostès necessitin sobre aquest pressupost,
totes les discrepàncies sobre plans, partides, etc., que vostès
consideren que estan insuficientment dotades en els pressuposts.
Jo els convid que ho plantegin per la seva via ordinària, que és
plantejar una esmena parcial i tenguin la seguretat que les
estudiarem absolutament totes amb la més bona intenció de
poder arribar al màxim d'acords possibles. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Rami, jo no li demanava els
objectius de cada conselleria i, a més, aprofitaré ara per contradir
la benevolència amb què l'ha tractat avui matí el Sr. Grosske
quan li xerrava del perfeccionament formal del pressupost, m'he
sentit a punt de rompre l'acord que vàrem prendre a la Junta de
Portaveus a les esmenes dels altres i demanar la paraula en torn
de fixació de posicions per parlar d'aquest tema. Aquest
pressupost, sota el punt de vista formal, sota el punt de vista del
que són la presentació d'objectius, mitjans, adscripció de cada
partida a cada un dels objectius, no és que no sigui correcta
formalment, sinó que és un desastre, Sr. Rami, un vertader
desastre. Si un agafa les memòries de cada una de les seccions i
després va a les xifres, veu que no tenen res a veure, perquè
normalment les memòries no són més que una repetició any rera
any, s'agafa el procés de text, s'estreny i es tira exactament igual
que el de l'any passat, és a dir, no hi ha una relació entre la
literatura de cada una de les seccions i després les partides que
venen. I això, li dic la veritat, ens dificulta moltíssim la feina
d'anàlisi pressupostària i complica extraordinàriament, després,
les compareixences explicatives, perquè realment falten
moltíssimes dades. Jo li pregaria Sr. Rami, no solament en nom
de facilitar la feina als diputats de l'oposició, sinó simplement,
per racionalitzar, fins i tot per obligar als centres gestors que se
n'adonin compte que aquest exercici és molt important. Però jo
no li demanava per això, quan li demanava els objectius m'estava
referint als objectius globals d'aquest pressupost i la seva
incidència en relació als aspectes conjunturals i estructurals de
la nostra economia, com detectava els problemes i quina era la
solució que hi aportava, això és tot. I això no hi és, Sr. Rami.

És més, l'exposició de motius de la llei, es despatxa amb
mig foli, lacònic, lamentable, burocràtic, que no explica res,
quan l'exposició de motius de la llei de pressuposts, Sr.
Rami, hauria de ser una detallada important document
polític del Govern que explicàs quins són els objectius
econòmics per a l'any. Res d'això, i això és realment penós,
és realment penós. Per tant, els objectius els hem de trobar
implícitament i per la suma d'objectius parcials.

Miri, quan li dic que si no contesta vostè a la pregunta de
quina és la inversió addicional que vostè posarà en marxa
l'any 97 amb els 4.000 milions de pessetes que ens demana,
és que vostè amb aquest deute finançarà despesa corrent,
així de clar. I resulta que en el pressupost de l'any 96 vostè
nominalment no va necessitar ni una pesseta per a un nivell
d'inversió ics, i enguany per a un nivell d'inversió que puja
a 4.000 milions de pessetes demanen 4.000 de deute, sí.
Però resulta que aquests 4.000 addicionals estan
perfectament finançats per les transferències de
competències, per tant, vostès no posen en marxa deute
addicional. Home, com que tenim 34.000 milions de
pessetes entre capítol 6 i capítol 7, vostè imputi al que
vulgui d'aquestes partides els 4.000 de deute i està justificat.
Miri, jo no sé si estarà justificat a un expedient
administratiu de la seva conselleria, però políticament
davant aquest parlament no hi està justificat Sr. Rami.

Deute públic, miri, li he d'agrair i sincerament li dic, li
he d'agrair que per primera vegada surti a aquesta tribuna un
conseller d'economia i digui, és ver que en el deute públic
per analitzar realment el conjunt de la situació de
l'Administració pública, inclòs el sector públic, hi hem de
sumar els avals que donam a les empreses públiques. I li
agraesc sincerament perquè els seus antecessors es negaven
a fer aquest exercici tan simple com és sumar els avals i el
deute. I no dóna una quantitat monstruosa, estic d'acord, em
pareix que és lleugerament superior a la que vostè dóna,
perquè vostè ha dit que el conjunt de les empreses públiques
tenien 24.000 milions de deute i només l'Ibasan en té més.
Clar que l'Ibasan és la part del lleó, però és igual, seran 65
com diu vostè o 74 que és el meu càlcul. Però en qualsevol
cas és igual, l'important és haver vençut la batalla de
reconèixer que efectivament les quantitats avalades perquè
les empreses públiques s'endeuten incrementen la posició
deutora de la Comunitat Autònoma, molt bé, d'acord, ja està
i no és una quantitat monstruosa. Ara bé, vostè ens reconeix
això quan han posat en marxa un altre sistema de
transferència de deute, una novetat, que és el deute no
avalat. Agafar els ajuntaments i dir-los, miri, és ver que
això, sigui un centre de salut, sigui una obra de proveïment
d'aigua, ho he de fer jo comunitat autònoma perquè és la
meva competència, però com que jo no puc incrementar el
deute perquè l'Ibasan, per exemple, ja està sobresaturat,
vostè ajuntament faci el deute i jo l'aniré pagant. I això està
al Pla 10 i això es comença a fer amb obres finançades pel
cànon de sanejament, i això sí que és una transferència de la
titularitat del deute als ajuntaments, pràctica que per suposat
és nociva i que, a més, significa una pressió i un xantatge
cap als ajuntaments perquè si no, ah, si no, no tenen la
inversió.
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Provisió d'ingressos inflats, miri, senzillament, tant de bo que
m'equivoqui. Trampes amb els immaterials, jo no he utilitzat la
paraula trampes, però és igual, el cert és que, jo no estic discutint
el concepte d'inversions immaterials, en absolut, i, a més, vostè
em fa una cosa que tampoc no voldria discutir aquí perquè és una
discussió més tècnica que política, perquè clar una cosa són els
conceptes, promoció, formació, i una altra cosa són les activitats
de les quals que sempre han de ser d'inversió, immaterial, però
inversió, de les quals es puguin comptabilitzar dins el concepte
64, perquè si no vostè Sr. Rami què m'està dient, que quan rebi
la competència d'educació tots els sous dels professors, tota la
despesa corrent dels col•legis els imputarà a capítol 6, perquè són
inversions; home, són inversions en formació, faltaria més. Vostè
m'està dient això, vostè està comptabilitzant a capítol 6 els sous
dels professors, de la formació, i vostè està comptabilitzant a
capítol 6 el pagament del deute per interessos de l'Ibasan. I això
sí que no és capítol 6 ni inversió, ho disfressi com ho disfressi,
a la comptabilitat pública, a la privada ni enlloc, el pagament
d'interessos és despesa corrent. Per tant, no, i supòs que això
sortirà aquí a reconèixer que sí.

Comprenc que s'embulli amb els papers, jo si li he xerrat
d'empreses públiques, no, li dic sincerament, comprenc que
s'embulli perquè avui vostè té un dia realment complicat
contestant a tots els portaveus, o sigui, jo el disculp, comprenc
que és un dia especialment dur i difícil; jo sí li he xerrat
d'empreses públiques, però no li he xerrat de quina s'ha de
dissoldre i quina no, li he fet una crítica global a la seva política
d'empreses públiques i li he dit que han de fer una pla de
sanejament d'empreses, que ho han dit i que la seva pràctica
política i la seva pràctica pressupostària respongui als seus
discursos en relació amb les empreses públiques, perquè és
absolutament contradictori.

I miri, per acabar, ràpidament, als consells insulars; si
descendeix el percentatge dels consells insulars en relació al
pressupost, això vol dir que el procés de transferències als
consells insulars està absolut paralitzat. I vostè diu, no, les
transferències als consells insulars pugen al 14%, a mi no em surt
el 14% però és igual, em surt un 13'59, val, d'acord; però quan
puja el 13'59% les transferències als consells insulars, a un
pressupost al qual les transferències a empreses privades pugen
al 57%, les transferències a ajuntaments a 64, miri concepte per
concepte del capítol 7, ho té a un dels toms; les transferències a
empreses públiques i vinculades el 41%; amb un 41, amb un 64
i amb un 57% de transferències a altres administracions, la dels
consells insulars puja a un 13%. Això és sectarisme?, jo crec que
sí, Sr. Rami. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President, senyors diputats, Sr. Quetglas. Intentaré
ser breu, un moment.

(Pausa)

Es veu que les seves paraules últimes eren inconsistents
perquè han desaparegut, en qualsevol cas, intentaré fer
memòria i contestar a tot el que recordi. Vostè em
continuava dient que el tema de la inversió immaterial..., ha
rectificat una mica els seus plantejaments i ens diu que les
competències en matèria d'educació i les competències...,
ens parla dels interessos de l'Ibasan. Miri, què és inversió i
què no és inversió no deixa de ser un conveni, no deixa de
ser una convenció. Quan nosaltres feim una carretera i la
feim amb medis propis, tenim un personal com pot ser el
personal caminer de la Conselleria de Foment, compram els
materials, compram la maquinària, etc., doncs, resultaria
que hauríem de comptabilitzar això com si fos despesa de
funcionament, capítol 1 dels peons caminers hauria de ser
capítol 1, seria despesa de funcionament, la compra de
material, els materials fungibles, etc., seria despesa de
funcionament, com a màxim podríem considerar inversió la
compra d'equipament i, pot ser, algunes factures de quitrà o
de no sé quins materials. Si aquesta mateixa obra, feta amb
medis propis, la contractam a una empresa de fora, (...),
Foment, qui sigui, resultaria que no només la despesa de
personal, que segurament és una de les partides més
importants de tota carretera que contractam a fora, sinó
també les despeses de funcionament de materials fungibles,
i la despesa general que és imputable a una obra
determinada de l'empresa corresponent i els beneficis
empresarials, i els interessos de l'endeutament que aquesta
empresa pugui tenir, tot això, tot ho considerarem capítol 6,
això és aquí a Balears, és a totes les comunitats autònomes
i és a tot el món. Doncs, en aquest sentit, vostè no hauria de
discrepar que es financiïn els interessos, els interessos, en
definitiva, són interessos (...) de la construcció de les
depuradores com capítol 7, si és resultat del conveni de com
es considera que s'han d'aplicar comptablement les
operacions. Si a vostè això li sorprèn o li desagrada, bé, és
una opinió, per ventura jo la podria compartir amb vostè,
però és el resultat del que són aquests convenis, aquestes
convencions de caràcter comptable o pressupostari,
generalment acceptades per tot.
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Igualment dic que així com hi ha unanimitat que les despeses
de formació ocupacional han de ser capítol 6, o capítol 7 quan és
un altre qui les produeix, en canvi, hi ha una tradició que el
funcionament de les competències en matèria educativa no poden
ser capítol 6, han de ser capítol 1, capítol 2, etc., o capítol 4 quan
les practiquen empreses, col•legis concertats, etc. Únicament,
aquí, consideram inversions a la creació, (...) dels col•legis que
creem, etc. Jo crec que la tendència del futur serà que això
s'invertirà i passarà a considerar-se, -sempre que no es donin
directament aquestes serveis, una mica per la paradoxa que abans
dèiem de la carretera-, doncs, en la mesura que la formació
educativa, l'educació reglada es presti fora de l'administració, pot
ser s'evolucionarà considerant-la, també, inversions indirectes,
en aquest cas. La qual cosa, segurament, no ens hauria de
repudiar, perquè si hi ha alguna que podem dir que són
inversions futures és l'educació dels nostres fills. Però, ja li dic
que això no es considera així, en aquests moments, a Espanya, ni
crec que quan tenguem les competències d'educació no
universitàries a la Comunitat Autònoma, -esperem que sigui a
l'any 98-, ja li avanç que, en el nostre pressupost, no estaran
pressupostades en el capítol 6.

Quins altres temes...?, bé, el tema de l'endeutament
d'empreses públiques, vostè diu que està molt content pel fet que
aquí, per primera vegada, es reconegui que s'ha de sumar
l'endeutament de la Comunitat Autònoma amb l'endeutament de
les empreses avalades públiques o no públiques, les empreses
avalades, en definitiva. Jo el que li dic no és que s'hagi de sumar
en qualsevol cas, tot depèn dels motius d'utilitzar aquesta xifra.
Si vostè ens vol dir que els avals de la Comunitat Autònoma,
sempre que siguin presentats com a avals solidaris i sense
benefici (...), són un risc de la Comunitat Autònoma, doncs,
evidentment, s'ha de sumar una xifra amb l'altra. Si vostè ens diu
que s'ha de sumar una xifra amb l'altra per poder fer
comparacions amb altres comunitats autònomes, doncs, això
dependrà de si amb la resta de comunitats autònomes també feim
la mateixa operació, cosa que, normalment, no tenim informació
sobre aquest endeutament avalat i, per tant, les comparacions
sempre les hem de fer amb l'endeutament de les administracions
públiques de totes les comunitats autònomes. Tampoc no tenim
informació, desgraciadament, de l'endeutament que
l'administració de l'Estat té avalat a les seves empreses
públiques, esperem que això es resolgui en el futur, de fet,
tampoc no hem (...) aquest nivell de risc avalat quan consideram
l'endeutament de les administracions públiques per considerar-lo
de cara al compliment de les restriccions de convergència
econòmica entre els distints països, de cara a la integració a la
Unió Econòmica i Monetària fixada en el tractat de Maastricht.
Per tant, evidentment, reconec que l'aval de l'endeutament de les
empreses públiques és risc de la Comunitat Autònoma, en la
mesura que si hi ha aval solidari i sense benefici (...), però no li
reconec que haguem d'afegir a aquest risc, el directe de
l'endeutament de la Comunitat Autònoma, en la mesura que feim
aquestes altres comparacions que he mencionat.

No sé si em deix gaire més coses importants. En qualsevol
cas, estaré encantat, ja ho he dit abans, en contestar tots els
dubtes que pugui tenir sobre el pressupost i a col•laboral en
tot allò que podem col•laboral, crec que són àmbits molt
importants i tenim la responsabilitat de donar als ciutadans
d'aquestes illes respostes als problemes que tenen. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Grosske, per què demana
la paraula?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Per al•lusions, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Un minut, per favor.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies. El Sr. Quetglas i el Sr. Rami han
muntat una simpàtica polèmica sobre les costelles d'aquest
portaveu, al final semblaria que Esquerra Unida ha donat
matrícula d'honor als pressuposts del Govern. Per si hi ha
algun dubte, el que ha dit Esquerra Unida, a la seva
intervenció, és que aspectes com el deute, la relació despesa
corrent i inversió, que ens semblen importants però
instrumentals i no essencials, li donàvem un aprovat alt al
Govern. En els temes de fons i d'orientació política, hi havia
un suspens en els pressuposts. Simplement, m'ha agradat
aclarir aquesta qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portaveu d'Esquerra Unida. Per part
del portaveu del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la
Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
aquest darrer torn, intentaré fixar la postura del Grup
Parlamentari Popular respecte a l'esmena presentada pel
PSOE a la totalitat d'aquests pressuposts. Com és natural, el
nostre grup no donarà suport a aquesta esmena. Nosaltres
estam a favor d'aquest pressupost que ha presentat el
Govern de la Comunitat. Nosaltres estam convençuts que la
quantitat que figura dins els ingressos respecte als tributs
(...) són unes xifres reals, unes xifres certes. Creim que
aquests pressuposts tenen uns objectius clars, el Govern i el
Grup Parlamentari tenim un mandat que és intentar dur
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endavant el programa electoral que vam assumir a les eleccions
de l'any 95, en aquest pressupost es van marcant tota una sèrie
d'objectius per anar complint tot allò que ens havíem marcat. Es
marquen una sèrie de prioritats, s'intenta que les inversions
siguin superiors a la despesa corrent, s'intenten prioritzar tota una
sèrie de qüestions, allà on s'intenten millorar les nostres
infraestructures, En aquest sentit, hi ha tota una sèrie de
programes, per part de les distintes conselleries, explicant totes
i cadascuna de les actuacions que du a terme el Govern en
aquests pressuposts per a l'any 97, s'intenta prioritzar en despesa
social i s'intenta, també, prioritzar en el tema del medi ambient,
distintes inversions per potenciar, per millorar la qualitat del
nostre medi ambient.

Nosaltres creim, quant a les transferències als consells
insulars, que no estan aturades. Una prova d'això serà el plenari
del pròxim divendres, aquí hi ha marcat un calendari i, en
principi, el ritme de feina serà aquest. És evident que el
pressupost ha sofert un increment important respecte al de l'any
passat, però també s'ha de dir que enguany, per primera vegada,
hi figuren partides pressupostàries d'una sèrie de transferències
que han vengut de Madrid a la nostra comunitat. L'any que ve
tenim pressupostat el tema de la Universitat, el tema de l'Inserso,
això, evidentment, ha fet incrementar el pressupost, també ha fet
que la quantitat global del pressupost, que arriba a quasi 73.000
milions de pessetes, es vegi incrementada perquè ha millorat el
nostre finançament autonòmic i també s'han incrementat les
quantitats de fons que hem rebut des d'Europa.

Amb aquests pressuposts nosaltres creim que no arribam a
l'endeutament màxim. Ens permetrien arribar a un determinat
número, a una determinat quantitat d'endeutement, quasi 15.000
milions de pessetes, amb els pressuposts que tenim avui, en
principi, demanarem endeutament per valor de 4.000 milions de
pessetes per finançar inversions. Nosaltres creim que, a nivell
global, l'endeutament de la nostra comunitat és un endeutament
acceptable, està dins el marc, dins els escenaris de les normes
que ens marca Madrid. Hem de dir que nosaltres creim que no hi
ha deute ocult, creim que el deute és clar. Crec que és impossible
amagar els deutes que té la nostra comunitat autònoma, això és
un tema clar i transparent perquè no només és l'administració
autonòmica qui marca el deute, sinó que, quan es firmen i es
contreuen aquestes quantitats, també hi estan implicades entitats
financeres, els bancs, i, en aquest sentit, si hi ha dues parts, és
impossible amargar el deute, és una cosa clara i transparent.
Entre altres coses, hi ha mecanismes de control, com pot ser
aquest mateix parlament, el Tribunal de Comptes, el Banc
d'Espanya i les distintes auditories que es fan. Nosaltres creim
que queda bastant clar quin és el deute de la nostra comunitat.

Ho tornaré a repetir una altra vegada, el tema de la
congelació dels salaris dels funcionaris, és un tema que no
és agradable, no és desitjable, dir que no és una mesura
nova, sinó que ve d'anys enrera, hi ha una norma general
d'obligat compliment per part de totes les administracions,
que és la Llei general de pressuposts de l'Estat, de l'any 97,
és una llei que tots hem de complir. La nostra comunitat, en
aquest sentit, no pot ser una excepció perquè creim que les
lleis es fan per complir-les i, en aquest moment, el Govern
té l'obligació d'aplicar aquests criteris que s'han marcat.

Nosaltres creim que les mesures d'aquests pressuposts no
són relaxades sinó que hi ha una disciplina pressupostària
seriosa. Creim que, any rera any, s'incrementen els controls
pressupostaris i es millora. Això fomenta una major
transparència en la gestió dels fons públics.

Quant a la dimensió o no del sector públic de la nostra
comunitat, hem de dir que, l'any passat, es va reduir un
determinat número d'empreses públiques. Enguany, en el
pressupost del 1997, hi ha tres empreses públiques que ja no
tenen partida pressupostària, com és l'Institut Balear del
Serveis a la Joventut, Seamasa i Agama i, en el pressupost
d'enguany, hi ha previsió, al llarg de l'any 97, d'anar reduint
una o dues empreses públiques i transformar-ne alguna.
Vull dir que el sector públic, de l'any 96 a l'any 97, ha
sofert, en conjunt, una modificació del 0,2%, crec que és
una modificació petita, que, més o manco, es menten
constant el volum total del sector públic. Nosaltres creim
que això és bo si comparam el que representa el sector
públic a la nostra comunitat respecte al Producte Interior
Brut és molt poc comparat amb altres comunitats
autònomes, allà on el sector públic té un pes bastant
important dins el global del Producte Interior Brut.

També hem de dir que nosaltres creim, estam
convençuts, que les inversions que fa el Govern balear per
a l'any 97, és una xifra bastant considerable, són uns 34.000
milions de pessetes d'inversions que redundaran en una
millora de les nostres infraestructures i, en definitiva, en una
millora dels serveis als nostres ciutadans. Els pressuposts
per a l'any 1997 intenten donar una resposta als problemes
que tenen plantejats la nostra societat, són uns pressuposts
solidaris, que s'han fet amb criteris medi ambientals. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. A partir d'aquest moment,
es procedirà a la votació, per tant, deman als serveis de la
Cambra que estiguin atents.

Atès que totes les esmenes presentades sol•liciten la
devolució del projecte de llei, procedirem a una votació
conjunta de totes elles.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les
esmenes que sol•liciten la devolució del projecte de llei dels
pressuposts, es volen posar drets, per favor? Poden seure,
moltes gràcies.
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Vots en contra, es volen posar drets, per favor? Poden seure,
moltes gràcies.

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 27; en contra, 31; cap abstenció. Queden
rebutjades totes les esmenes presentades al projecte de llei de
pressuposts.

A continuació passarem a votar les quantitats globals del
pressupost, tant al que fa referència als pressuposts propis de la
Comunitat Autònoma, com a aquelles referides a les empreses
públiques.

En primer lloc, votarem les quantitats..., per favor, votarem
les quantitats globals del pressupost de la Comunitat Autònoma
i de les seves entitats autònomes per a l'exercici 1997, per un
import de 72.894.275.310 pessetes.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure, moltes
gràcies.

Vots a favor, 31; en contra, 27. Queda aprovada la quantitat
global xifrada en 72.894.275.310 pessetes.

Passam a la votació de les quantitats globals de les empreses
públiques dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, els estats, despeses i ingressos de les quals s'eleva a
15.399.413.000 pessetes.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure, moltes
gràcies.

Vots a favor, 31; en contra, 27; cap abstenció. Queda
aprovada, també, la quantitat d'empreses públiques dependents
de la Comunitat Autònoma, 15.399.413.000 pessetes.

A fi i a efecte de poder agilitzar, i per passar al darrer punt de
l'ordre del dia, se suspèn la sessió per cinc minuts, per tractar
d'englobar les dues esmenes en un únic debat. Moltes gràcies, se
suspèn per cinc minuts.

III.- DEBAT DE LES ESMENES A LA TOTALITAT, RGE
núm. 5924/96, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, i RGE núm. 5993/96 del Grup Parlamentari
Socialista, presentades al Projecte de Llei RGE 5449/96, relatiu
a mesures tributàries i administratives.

Recomença la sessió. Deman a les senyores i als senyors
diputats, per favor, que ocupin els seus escons. He
d'informar que, per acord del portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, conjuntament amb el d'Esquerra
Unida, que són els dos grups que han presentat esmenes a la
totalitat, primer intervendrà el Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida per fer la defensa de la seva esmena a la totalitat,
després intervendrà el representant del Grup Socialista per
fer la defensa de l'esmena a la totalitat. Després,
intervendran els diferents grups a favor o en contra de les
dues, obrint rèpliques i contrarèpliques, el Govern podrà
obrir un torn incidental. Agrupam així el debat si no hi ha
cap inconvenient per part dels altres portaveus. Sr. Jaén?,
per part del PSM?, Grup Mixt? Sr. Grosske, té vostè la
paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que, després del
debat d'aquest matí sobre els pressuposts generals de la
Comunitat, tenc dubtes sobre si retirar aquesta esmena a la
totalitat, perquè, clar, és cert, que aquesta llei es pot arreglar
a base d'esmenes parcials. El que passa és que, meditant
sobre el tema, he arribat a la conclusió que, per aquest camí,
podríem arribar a fer desaparèixer la figura de l'esmena a la
totalitat, perquè tot es pot arreglar a base d'esmenes parcials.
La Llei de transferències de l'ordenació turística als
consells, tacita a tacita, i esmena a esmena, la podem
convertir en un projecte de llei de reforma de l'Estatut
d'Autonomia, és qüestió de posar esmenes parcials. Per
això, i per raonament (...) absurd, m'he decidit a mantenir
l'esmena que està centrada, efectivament, en tres grans eixos
o en tres grans diferències respecte al contingut d'aquesta
llei i, després, a una consideració de caràcter més global
sobre el que aquesta i altres lleis d'acompanyament
signifiquen.

La primera qüestió és la relativa al personal transferit a
la Comunitat Autònoma, qüestió contemplada a l'article 6
de la Llei, contemplada, des del nostre punt de vista, d'una
manera profundament injusta i, fins i tot, es podria plantejar
si dubtosament constitucional, o dubtosament correcta, des
del punt de vista jurídicoformal. És a dir, es discrimina al
personal transferit a la Comunitat Autònoma i es trenca un
principi bastant elemental, que és que, dins d'una mateixa
administració pública, aquells que duguin endavant la
mateixa feina, amb la mateixa categoria, cobrin el mateix.
Això és un principi bastant elemental. És el que està recollit
a l'article 14 de la Constitució, el principi d'igualtat, fins i
tot, a la Llei 30 de mesures per a la reforma de la funció
pública, es diu, explícitament, que es garanteix la igualtat
entre tots els funcionaris propis de les comunitats
autònomes amb independència de la seva administració de
procedència. Per tant, tot aquest protocol que estableix
l'article 6, d'adaptació de les retribucions del personal
transferit a la Comunitat Autònoma, en una seqüència de
quatre anys. És a dir, un any de moratòria per la seva
contemplació a la relació de llocs de feina i, després, en
porcions de 25%, 25%, fins a arribar a l'homologació global,
és, insistesc, injust per aquest treballadors i,  probablement,
incorrecta, des del punt de vista jurídicoformal, perquè
trenca el principi d'igualtat. Si la Comunitat Autònoma reb
transferències de funcionaris, idò, ha d'afrontar aquesta
qüestió amb valentia i donar la retribució oportuna des del
mateix moment que s'incorporin als llocs de feina,
independentment, fins i tot, d'esperar a fer la relació de llocs
de feina per tal de determinar quina és la quantia que han de
cobrar. La quantia que han de cobrar, l'han de cobrar, des
del nostre punt de vista, amb efectes des de la seva
incorporació a l'administració autonòmica.
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El segon gran eix del nostre dissens amb aquesta llei és el
tema de l'article 8 i la modificació de la Llei 2/93 del Parc BIT.
Nosaltres pensam que aquí el Govern es dota d'uns mecanismes
i d'uns instruments d'actuació absolutament desorbitats per dur
endavant el seu projecte. És a dir, es passa d'un procediment de
plans parcials a plans especials que, entre altres coses, tenen la
conseqüència que s'escapen amb la tramitació del Consell Insular
de Mallorca pel que fa a l'aprovació dels plans parcials.
S'explica, des del punt de vista polític, l'interès del Govern per
escapar d'aquest tràmit, però jo crec que és molt incorrecte que
el Govern utilitzi un mecanisme de caràcter legislatiu per crear
una situació d'excepcionalitat i autodotar-se d'un marge de
discrecionalitat que cap altra administració, per exemple local,
de la nostra illa, gaudeix. Amb aquest canvi d'instrument, d'altra
banda, es deixen de percebre els aprofitaments a zones verdes,
serveis dotacionals, per part de l'ajuntament de Palma, la seva
opinió no la sé, però, en principi, hauria de ser contrària a aquest
tema. Fins i tot, s'afegeix una disposició addicional segona a
aquesta llei 2/93, que permet al Govern dur endavant
autoritzacions d'obres, etc., d'acord amb les normes subsidiàries,
en el parc, fins i tot, prescindint dels plans especials. És a dir, és
un autèntic paradís des del punt de vista de la discrecionalitat,
del marge de maniobra del qual s'autodota el Govern, o del que
dotaria al Govern aquest parlament, per dur endavant el Parc
BIT. Jo comprenc l'interès polític del Govern en aquest projecte
estrella, comprenc que és molt llépol per part d'una determinada
institució no haver (...) ni a Déu ni al diable, però jo crec que és
un precedent molt dolent per la subjecció de totes les
institucions, en definitiva, a les normes establertes en matèria
d'urbanisme i en matèria de creació de determinades
infraestructures.

Hi ha l'article 10, crec, de la Llei d'acompanyament que, en
un altre terreny, va amb la mateixa direcció. És a dir,
pràcticament, aquí és un "mans lliures" per dur endavant la
gestió dels serveis i de les activitats de l'administració de la
CAIB, d'una manera..., bé, per privatitzar allò que es vol
privatitzar, per gestionar així com es vulgui gestionar, és un xec
en blanc pel Govern en matèria de gestió. Jo crec que ni el
Govern, ni ningú, ha de tenir xecs en blanc en el
desenvolupament de les seves funcions i de les seves activitats.

Això són els tres grans eixos que, en tot cas, podem
comentar al llarg del debat, sobre els quals es basa
l'oposició d'Esquerra Unida a aquesta llei, independentment
de qüestions més detallades que afecten a altres qüestions
contemplades. Però, hi ha una qüestió de caràcter més
genèric, -esper que serveixi al Sr. Rami per concedir-nos, no
el dret, però sí la possibilitat de presentar i mantenir aquesta
esmena a la totalitat-, la figura de la Llei d'acompanyament
així com es planteja, en aquest cas, l'any passat i enguany,
és a dir, les dues vegades que aquest grup parlamentari ha
tengut ocasió de discutir-les, és una figura antipàtica des del
punt de vista polític. Vostès aprofiten, no per determinar
algunes qüestions molt lligades a l'execució del pressupost,
per ficar coses d'una norma (...) a una tramitació
parlamentària normalitzada. Aprofiten el marc diluït, és a
dir, es fa paral•lelament a la Llei de pressuposts, es fa
parlant de mil i una coses a la vegada, aprofiten això per
passar les coses més inconcebibles, l'any passat, ni més ni
manco, aquest tema del finançament dels consells insulars,
entre altres coses. És a dir, solen aprofitar per donar dues o
tres bufetades al personal de la Comunitat Autònoma, depèn
de l'any el tipus de bufetada, i ficar coses com el tema del
Parc BIT. Vostès, probablement, no tendrien..., o els
costaria molt presentar una modificació de les
característiques de la Llei del Parc BIT amb una tràmit
parlamentari normal. Aprofiten la Llei d'acompanyament
per ficar aquesta qüestió. Això fa que la figura de la Llei
d'acompanyament ens sembli, en aquest cas, desvirtuada.
Sabem que és una figura que vostès no han inventat, sabem
que és una figura que està generalitzada, però, s'ha de ser
acurat amb el seu redactat i amb la seva utilització. No pot
ser una llei gran via, on es vagin penjat tot tipus de
qüestions que interessen al Govern, aprofitant, precisament,
que seran qüestions que no tendran la tramitació
parlamentària, sí formalment adequada, però no la
políticament adequada.

Per acabar, una darrera observació, m'agradaria que si hi
ha algun enginy apuntat (...) de l'estil que Esquerra Unida no
vol guanyar les eleccions i coses d'aquestes, ho digui ara, en
el primer torn, i em doni el dret a rèplica, no aprofiti la
contrarèplica per colar aquests fruits depurats de l'ingeni
polític perquè em resulta irritant. Igualment ho diria a la
Sra. Salom, -si hi fos-, respecte a allò de la planificació
centralitzada i aquest tipus de coses que jo crec que lleven
qualitat al debat. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per defensar l'esmena número
5993/96 del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el
diputat Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, perquè el Sr.
Grosske ja ho ha dit pràcticament tot, nosaltres (...) el retorn
al Govern d'aquest projecte de llei per tres raons: una,
l'article 6, dues, l'article 8, i tres, l'article10. No n'hi ha més,
perquè és una llei amb deu articles, dels quals més de la
meitat són arranjaments de taxes que no tenen excessiva
importància, ja és suficientment important.
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Comencem per l'article 6. Resulta curiós, així enllaç amb un
dels arguments exposats a la meva defensa de l'esmena de retorn
del pressupost general de la Comunitat Autònoma per al 1997,
que acompanyant a aquest pressupost absolutament expansiu,
que no té límits quant a transferències de capital i de renda a
empreses públiques, a empreses privades, a famílies, a
ajuntaments, a tots menys als consells insulars, resulta realment
irritant que els únics castigats per aquests pressuposts i per la
Llei d'acompanyament siguin, per un costat, els consells insulars
i, per l'altre, els funcionaris. Aquestes són les dues bèsties negres
d'aquests pressuposts. Ja diuen que tots els mals governs tenen
tres enemics: l'enemic interior, l'enemic exterior i l'enemic
anterior. Vostè és l'enemic interior, van prou servits, no vull fer
sang amb aquest tema, (...). L'enemic exterior ja se sap qui és,
som els que seiem a aquestes cadires de davant, i l'enemic
anterior són els governs socialistes dels anys 1982 al 97, això...,
vostès tenen totes les característiques de ser un pèssim govern,
que necessita les tres excuses, les tenen. Però, ara,  n'hi ha un
altre, hi ha un altre enemic dins d'aquesta trilogia: els
funcionaris. Els funcionaris són els que s'han de carregar tot, la
contenció salarial, irrisòria en termes econòmics, però molt
important en termes d'exemplaritat, ara, als funcionaris
transferits els imposen una cosa que, a més, crec que vulnera dos
principis fonamentals. El primer és un principi de la Llei 30, un
principi bàsic, per tant, molt discutible jurídicament, que és
aquell..., quan l'article 12 diu que es garanteix la igualtat entre
tots els funcionaris propis de les comunitats autònomes amb
independència de la seva administració de procedència. Aquest
article, de caràcter bàsic, els obliga a tractar als funcionaris que
vénen transferits, a partir de l'any que ve, exactament igual que
als que duen 12 anys transferits, o exactament igual que als
incorporats per oposicions pròpies de la Comunitat Autònoma en
el servei de la funció pública. És la seva obligació, per tant, estan
vulnerant aquesta llei, la vulneren. A més, estan vulnerant un
altre principi, que és el de la negociació.

Per tant, raons d'oportunitat, aquest pressupost no és l'adequat
per la contenció de despesa, amb una quantitat que no està
quantificada però, en qualsevol cas, serà irrisòria comparada amb
la generositat expansiva. Per raons d'oportunitat, perquè no
resulta convenient introduir com un trágala als funcionaris que
encara han d'arribar a la Comunitat Autònoma, unes condicions
sense haver tengut, ni tan sols, oportunitat de negociació. Un
inconvenient de caràcter jurídic perquè va en contra d'una
obligació legal i formal que la Comunitat Autònoma té, que és
tractar a tots els funcionaris igual. Per tant, és un article
desgraciat que convendria que desaparegués d'aquest projecte.

Segon, l'article 8, l'article relatiu al parc Balear
d'Innovació Tecnològica, que és, com ja s'ha dit moltes
vegades, una urbanització de luxe, una urbanització de
disseny, amb la característica especial que té una estranya
confusió entre usos industrials i usos residencials i, a més,
el promotor és el Govern de la Comunitat Autònoma, per la
resta, un projecte d'urbanització, com tants d'altres que es
fan a aquesta comunitat autònoma. Ara, això sí, té un règim
jurídic excepcional, d'estat d'excepció, és a dir, aquesta llei,
aquest projecte, com que el promotor és el Govern de la
Comunitat Autònoma, l'excepcionam de la tramitació legal
que nosaltres, Comunitat Autònoma, imposam a la resta de
ciutadans, com que és molt incòmode això de les
modificacions de planejaments, passa per la comissió,
informació pública, al•legacions, no, això, nosaltres, som
especials, som el Govern, ens excepcionam, però ah!, la llei
del Parc BIT no ens basta com a excepció, encara n'hem de
fer més d'excepcions, que és el que ens proposen ara, encara
n'hem de fer més, és a dir, ara podrem fer naus no ja abans
de desenvolupar el projecte d'urbanització, podrem fer naus
abans del pla parcial, que ara ja no es diu pla parcial, es diu
pla especial. Això, el president de la Comunitat Autònoma
ho qualificava com a corrupció, s'equivocava en l'exemple
concret, però deia que era corrupció, ho deia ell, ara aquí,
mànega ampla, podrem fer naus, podrem fer projectes abans
del pla parcial, això és bastant sorprenent i a més els
dificultarà molt i dificultarà molt els organismes que tenen
competències en matèria urbanística per exigir disciplina,
perquè, qualsevol ciutadà que passa el calvari administratiu,
burocràtic, necessari, evidentment, però que ha de passar un
calvari per a una promoció qualsevol, es troba amb el mal
exemple que la Comunitat Autònoma, quan ella és la
promotora, es fa una llei a mida, pot fer qualsevol cosa, es
pot botar el propi planejament seguint la màxima aquella,
no ja anterior a l'estat de dret, sinó anterior al tomista,
perquè era de la patrística, aquella que deia, la llei no obliga
qui la fa. Amb aquestes estam, nosaltres, com que nosaltres
hem escrit la llei, nosaltres no estam obligats a aplicar-la, i
ja està. I ens quedam tan amples, crec que era sant Agustí,
probablement el Sr. Jaén que en sap, d'aquestes coses, se'n
recordarà.

Però més, li llevarem als ajuntaments, fins i tot, la
capacitat de donar llicències, això de les llicències també és
un problema, això d'haver d'anar a demanar llicència a
l'ajuntament, hem de comprendre que és molt molest, per
tant, què hem de fer?, no, no, que l'autorització la doni el
Govern, ni pla, ni pla especial, ni projecte d'urbanització, ni
llicència, però això què és?, això no és seriós. Aquest estat
d'excepció ja es converteix en un estat de guerra, amb
aquest article, ja és allò de dir "bé, com que els nostres
objectius passen per damunt de ...", això és fonamentalisme,
objectius que passen per damunt de tot, per damunt de
qualsevol cosa, i per damunt de les pròpies lleis. No, no és
exemplar, no té la més mínima justificació, no criticam la
licitud del Govern per dur una iniciativa com aquesta en la
qual políticament podem tenir discrepàncies, no discutim la
legitimitat, però sí discutim les maneres amb què el Govern
es fa la legislació a mida només per a ell, excepcionalment
amb comparació de greuge respecte de la resta de personal,
per fer la seva promoció de disseny, la seva promoció
estelar.
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Tercer argument, l'article 10, és que l'he de llegir, no puc fer
menys, perquè crec que hi ha molta gent que no l'ha llegit, i val
la pena, vostès saben el que diu l'article 10 d'aquest projecte de
llei? El llegirem: "La gestió i administració dels centres, serveis
i activitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears podrà dur-se a terme directament o indirectament
mitjançant qualsevol entitat admesa a dret creada per persones o
entitats públiques o privades, així com mitjançant la constitució
de consorcis, fundacions o altres ens dotats de personalitat
jurídica i es podran establir, a més, acords, convenis i fórmules
o gestió integrada o compartida previ decret del Consell de
Govern que fixi l'àmbit i les condicions de desenvolupament."
Horror, ens arriba aquí la privatització en forma de decret del
Govern, la privatització absoluta de tots els serveis de la
Comunitat Autònoma, la possibilitat de fer allò que el Sr. Aznar
no es va atrevir amb els seus decrets, aquells famosos, els
primers decrets que després varen ser tan corregits i canviats per
la via subreptícia de correcció d'errors, ni tan sols el Sr. Aznar es
va atrevir a fer això. Ens arriba la revolució conservadora en
forma de disposició addicional o d'article d'una llei
d'acompanyament als pressuposts, la revolució conservadora, les
mesures de la Sra. Thatcher i el Sr. Reagan arriben a Balears,
això sí, amb deu anys de retard, arriben passades de moda, quan
ja en el món tot això està en regressió, aquí ens arriba la
possibilitat de privatitzar tots els serveis públics, qualsevol
centre, qualsevol activitat de l'Administració de la Comunitat
Autònoma.

Jo crec que això, a part de ser una amenaça ideològicament,
em sembla que és, sota un punt de vista legal, absolutament
incomplible, el Govern de la Comunitat Autònoma, per
prescripció constitucional i per prescripció estatutària, ha
d'atorgar els serveis i molt d'ells no té altre remei, per imperatiu
legal, que fer-ho directament, per tant és una absoluta exageració
mancada de qualsevol fonament que tots els serveis, activitats i
centres de la Comunitat Autònoma, es puguin conveniar amb
consorcis, amb empreses públiques i privades, en fi, en tot aquest
conjunt de possibilitats que jo supòs que abasta tot l'univers de
figures jurídiques possibles que el redactor del projecte hagués
pogut concebre, per desgràcia dels ciutadans de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Per tant, són tres raons suficientment sòlides, suficientment
de pes per poder demanar, per poder exigir el retorn al Govern
d'aquest projecte de llei, simplement perquè hi faci una altra
pensadeta, li doni una altra redacció, perquè realment jo
comprenc que la part relativa a les taxes, hi ha alguns aspectes
que s'han d'aprovar, però no poden anar juntament amb aquests
tres nefastos articles per a la Comunitat Autònoma, Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la
paraula i obre un torn incidental amb els dos grups que han
intervengut. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. Sr. Quetglas, volia contestar-li a alguna de les
qüestions que bàsicament són les mateixes que s'han pogut
sentir, en relació a les esmenes que fan tant a l'article 6, com
al 8 i al 10, d'aquesta llei d'acompanyament.

El primer article, l'article 6, el que denominam entre
l'article d'homologació als funcionaris que rebem de
competències transferides, vinguin de l'Estat o vinguin de
qualsevol altra organització administrativa, jo crec que lluny
de ser un article rebut amb rebuig, hauria de ser un article
que des del punt de vista de la defensa dels interessos
d'aquests funcionaris que han de venir en el futur, bé, jo crec
que és un article esperançador, no hi ha ningú que garanteixi
a cap dels funcionaris que han de venir al futur, que la
Comunitat Autònoma els homologarà el sou, no hi ha cap
obligació d'homologar el sou a cap funcionari, quan es diu
que es pot recórrer aquest article o es pot recórrer el fet de
no estar homologat, aquest terme "homologat" no és un
terme jurídicament determinat, però tots sabem a què ens
referim, hi ha diverses sentències que estableixen la no
obligació de l'Administració d'homolgar ni ens uns terminis
ni en uns termes, és una pura decisió discrecional de
l'Administració, l'Administració del Govern, de la
Comunitat Autònoma, i, per tant, cap d'aquests funcionaris
que han de venir a la Comunitat Autònoma transferits, té el
dret d'homologar-se, dret d'homologar-e, entre cometes,
perquè, com dic no existeix jurídicament ni el terme
homologació ni el dret a homologar-se.

Llavors, què és el que feim amb aquest article?, en
definitiva, el que volem és evitar la conflictivitat laboral que
hi pot haver d'aquesta indeterminació del dret
d'homologació, dret inexistent, com dic, i, per tant, el que
establim és que ja d'entrada, sense necessitat de pressions,
de discussions, etc., etc., tothom sàpiga que en un termini de
cinc anys estarà homologat al que s'hagi d'homologar, que,
en definitiva, com dic, el terme homologació és una forma
de parlar.
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Això és just, injust? Bé, no sé si és just o injust, en qualsevol
cas és clar, és donar seguretat jurídica a les persones que vindran
a treballar a la Comunitat Autònoma, i en aquests moments
saben, els 6.000 professors i altre personal que ha de venir en
matèria de competències d'educació no universitària, que està
previst que l'1 de gener del 98 s'incorporin a la nostra comunitat
autònoma, saben sense necessitat de preocupar-se, d'organitzar-
se, de començar a pressionar, etc., etc., saben que hi ha un règim
establert d'homologació, que hi ha algunes forces que això potser
perjudica a l'activitat sindical perquè els sindicats no podran
exercir la seva funció de defensa dels interessos dels
treballadors? Jo crec que no, crec que els sindicats tenen un
paper a jugar, però, sobretot, el paper dels sindicats no pot ser el
de crear conflictivitat, en tot cas ha de ser el paper d'intentar
defensar els interessos dels treballadors, però no de rebutjar un
sistema que garanteix d'entrada una via d'homologació i a més
una via d'homologació que en definitiva és la mateixa que per via
sindicat s'ha arribat en matèria del personal transferit mitjançant
els hospitals. Si veim l'acord al qual s'ha arribat, l'acord pres via
sindical amb el personal transferit pels hospitals, en definitiva el
que s'ha produït ha estat una homologació funcionarial, una
homologació retributiva d'aquests funcionaris que s'ha produït
també en cinc anys, només que amb una distribució diríem que
menys homogènia que la que proposam en aquest article 6.
L'homologació ha estat també en cinc anys, ha estat zero el
primer any, zero el segon, 60% el tercer, teòricament hauria de
ser, no sé si el 96 o el 97, 20% el quart i 20% el cinquè.
Financerament, jo crec que és més interessant per a tothom la
mesura que es proposa a l'article 6, és financerament més
homogènia l'homologació que es planteja a l'article 6, és
pràcticament equiparable a l'homologació que s'ha produït,
insistesc via conflicte treballadors/empresa, conflicte sindical
mitjançant vies de pressió, etc., etc., doncs creim que
l'homologació que proposam és estendre a la resta de funcionaris
la mateixa via d'homologació que s'ha produït per aquesta via i
en aquest sentit jo crec que és justa i és equitativa amb els
primers funcionaris que ha rebut aquesta comunitat autònoma,
els dels consells insulars que varen venir.

Quant al Parc BIT, bé, a mi la veritat és que em desencanta
una mica que es pugui dir de la iniciativa del Parc BIT que és un
projecte urbanitzador com tants d'altres, jo crec que no ho és un
projecte com tants d'altres, jo crec que s'ha fet un intent, des de
fa ja molts d'anys, de tractar d'explicar l'importància que les
noves tecnologies poden tenir per a un dels grans objectius de la
nostra economia, com és la diversificació econòmica de la nostra
activitat, ens hem d'assegurar el futur intentant diversificar les
activitats econòmiques que es presten des de les Illes i en aquest
sentit estam molt limitats, no vull parlar del règim econòmic i
fiscal, però és evident que les activitats industrials i les activitats
agrícoles, no tenen la mateixa capacitat per desenvolupar-se a les
nostres illes que al territori continental, en canvi hi ha unes altres
activitats, com són les anomenades activitats del sector
quaternari, que sí poden veure, amb major mesura, limitat aquest
handicap de la insularitat, i que, per tant, podem aspirar a
desenvolupar un cert sector econòmic relacionat amb aquest
sector quaternari, el sector que ven bàsicament informació, que
els seus imputs, les seves matèries primeres són dades, i els seus
productes són informació. En la mesura que siguem capaços de
desenvolupar aquestes activitats econòmiques a les nostres illes,
estam assegurant el nostre futur com a societat, el nostre futur
econòmic i ens estam desvinculant de tenir tots els ous a la
mateixa cistella. 

Per tant, jo crec que és francament desencantador que es
pugui dir que aquesta iniciativa del Parc BIT és un projecte
urbanitzador com qualsevol altre, quan se sap que aquest
projecte és un projecte que forma part del conjunt de les
actuacions de l'estratègia BIT, actuacions dirigides a un
munt de coses, no vull fer d'això una compareixença sobre
l'estratègia BIT, però el Parc BIT forma part d'una estratègia
de desenvolupament econòmic de les nostres illes, estratègia
que jo crec que afortunadament cada vegada menys està
posada en entredit, fa cinc anys, ho record perfectament,
això provocava somriures de superioritat, de displicència
sobre els que defensaven aquestes idees, avui, amb
l'explossió de les autopistes de la informació, de l'Internet,
etc., etc., els que reien abans, se'ls ha quedat congelat el
somriure, i el menys que poden fer és callar.
Desafortunadament encara se senten inèrcies d'aquestes
reaccions de displicència cap a aquestes activitats quan es
diu que aquest és un projecte urbanitzador més.
Afortunadament, aquest parlament, amb competències
normatives en l'àmbit urbanístic, les competències
normatives són del Govern balear, d'aquest parlament, el
Govern balear és la proposta de normativa, i la normativa
reglamentària i dels consells insulars són les competències
en matèria de gestió urbanística, per tant el Govern balear
en ús de les seves competències, va crear una normativa
urbanística d'excepció per facilitar la creació del que es
denominaren el parcs BIT, els parcs BIT s'han materialitzat,
en el cas actual, en el Parc que s'ha establert a Son
Espanyol, al costat de la Universitat, però no és una
actuació reduïda a aquest parc, també es poden establir, de
fet es preveuen a la llei del Parc BIT, a les altres illes, a
Menorca, a Eivissa.

Per tant, crec que el que s'ha establert és des de les
competències autonòmiques, un règim urbanístic d'excepció
que el que es fa en aquest article és, també en ús d'aquestes
competències urbanístiques, modificar aquesta norma
especial amb l'objectiu de procurar que aquesta iniciativa
tengui els màxim efectes, en definitiva que si hi ha una
empresa que pot ser interessant per impulsar aquest objectiu
de l'estratègia BIT, que no la puguem perdre pel fet que no
s'hagin acabat els tràmits urbanístics corresponents i es
pugui fer que aquesta empresa no es perdi, es pugui
instal•lar al Parc BIT, i d'aquí ve aquest segon concepte que
permet autoritzar obres, instal•lacions abans que els plans
especials puguin estar resolts, i, per altra banda, la via
d'autorització dels plans especials, ve precisament de
facilitar aquest desenvolupament urbanístic que, repetesc,
va ser d'excepció perquè el Parlament, l'òrgan competent
per definir aquesta excepcionalitat, va decidir que fos així,
i no entenc que es pugui dir que això és una invasió de les
competències dels consells insulars, quan les competències
dels consells insulars són les de gestionar la normativa
urbanística que surt d'aquest parlament.
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Quant que l'article 10 és una autorització per privatitzar, mans
lliures per privatitzar, xec en blanc, etc., jo crec que són
expressions potser periodísticament afortunades, però que casen
poc amb la realitat. L'article 10, de fet, és un article ben poc
innovador amb la tradició administrativa espanyola, jo diria que
des de la Llei de règim jurídic de l'estat, l'any 48, si no record
malament, pràcticament gairebé totes les activitats
administratives de l'Estat es poden crear, es poden desenvolupar
a través d'aquests mitjans exteriors, a través d'això que vostès en
diuen privatització i que potser la gestió dels serveis per part de
concessionaris, etc., no? Per tant jo no veig aquest article tan
escandalós ni tan problemàtic, evidentment permet externalitzar
alguna de les activitats que es poden prestar actualment amb
mitjans propis, i això es farà d'una forma prudent quan es
consideri adient i que es consideri que per raons de costos, per
raons de qualitat de serveis, etc., pugui ser millor prestar els
serveis mitjançant qualsevol d'aquestes vies que mitjançant la
prestació directa d'aquests serveis.

Bé, jo crec que aquestes són les tres qüestions que s'havien
d'explicar i ja estan explicades. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, Sr. Rami.
Referent a la primera qüestió, jo no sé quines sentències maneja
vostè, nosaltres n'hi podem passar un parell del Tribunal Suprem,
que van en un sentit contrari, però més enllà del tema de la
legalitat o no, o de l'adequació a la norma jurídica d'aquesta
norma, el problema és de la justícia o injustícia d'aquesta norma,
i nosaltres pensam que és una norma injusta i que discrimina uns
treballadors que veuran ajornat durant un període de temps
important, cinc anys, el fet de rebre allò que normalment els
correspondria com a funcionaris de la Comunitat Autònoma.

Segon tema, Parc BIT, no es tracta ara de polemitzar sobre la
virtualitat o no del Parc BIT, les seves funcions, les seves
disfuncions,e ls seus inconvenients i els seus avantatges, el
problema és que hi ha molts d'ajuntaments, per exemple, que
tenen ganes de fer coses en matèria urbanística i han de passar
per totes les tramitacions i per totes les garanties que la mateixa
normativa urbanística estableix per dur endavant aquests
projectes, i hi ha particulars que volen posar i tirar endavant
projectes que tenen una plasmació urbanística i que han de passar
per totes les tramitacions i per tots els paràmetres, en definitiva,
que contempla la normativa urbanística. I ve't aquí que el
Govern, com que té molt d'interès en un tema, es crea una norma
ad hoc, nosaltres pensam que això és políticament molt negatiu
i políticament desagradable perquè projecta cap a la societat una
idea molt poc cívica que efectivament qui està en condicions de
modificar la norma es pot adaptar de manera excepcional i
aïllada la norma a les seves pròpies necessitats i als seus propis
interessos.

Tercer, el tema de l'article 10, vostè el vol
desdramatitzar, diu que és poc innovador, que permet
externalitzar algunes de les ..., no permet externalitzar totes
les activitats i tots els serveis, i nosaltres pensam que sí és
innovador i, en tot cas, pensam que la innovació és de prou
importància, i aquí enllaç amb una qüestió que vostè no ha
tocat a la rèplica, i que tal volta seria interessant que tocàs,
que és el procediment. A mi m'agradaria saber i poder
discutir parlamentàriament, amb calma, què és el que
significa aquest article 10, i no sé què fa aquest article 10 a
la Llei d'acompanyament dels pressuposts, la veritat és que
no ho sé, si vostès pensen que l'administració autonòmica
s'ha d'agilitar en la seva gestió i ha de contemplar més
mecanismes d'externalització d'activitats i serveis,m d'acord,
presentin una iniciativa legislativa i la discutirem amb
tranquil•litat, no me la pengin d'una llei d'acompanyament
d'uns pressuposts, perquè no pinta res en aquest context.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Rami, John Lennon té una
preciosa cançó titulada Dóna una oportunitat a la pau. Dóna
una oportunitat a la pau, Antoni Rami, donau una
oportunitat a la negociació, a la pau social, a la pau sindical,
si és que tal vegada resulta que de les negociacions amb els
funcionaris que han de venir transferits, tal vegada la
solució que es pot pactar és aquesta que vostès proposen?,
per ventura, per què no?, però, per què ho han de fer a través
d'una llei? 

Li dic el mateix argument que li ha dit el Sr. Grosske, jo
no sé quines sentències maneja vostè, però les que manejam
nosaltres no diuen exactament aquestes coses, m'agradaria
que em concretàs quina és la sentència de què parla, perquè
les sentències que es manegen des d'aquests bancs, van més
bé en el sentit contrari, de l'aplicació estricta de la Llei 30,
que diu "els funcionaris transferits tenen els mateixos drets,
característiques i estructura retributiva que els funcionaris
propis, i a continuació diu, se'ls respectaran els drets, és a
dir, el respecte de drets és mínim, però després ..., el de
l'homologació, per tant, no és un invent retòric, el de
l'homologació és una manera de parlar d'un imperatiu legal,
que ve confirmat per una sentència pel caràcter bàsic
d'aquesta llei. 

En conseqüència, això que l'homologació no és
obligatòria, a mi em sembla, com a mínim, com a mínim
discutible, i insistesc, m'agradaria que em mostràs aquesta
sentència, jo n'hi facilitaré d'altres, a canvi, que
probablement són completament distintes.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 58 / Fascicle 2 / 26 de novembre del 1996 2293

Parc BIT, l'estratègia del Govern de la Comunitat Autònoma
en relació a les noves tecnologies, que és un altre debat, no té res
a veure amb el que estam parlant, quan parlam de la promoció
del Parc BIT parlam d'una urbanització, que serà de disseny, que
serà de la Richard Rogers, que serà tot el fantàstica que vostè
vulgui i que a més durà uns cablejats superespecials per a les
noves tecnologies, però al cap i a la fi, una urbanització, un
projecte d'urbanització. Exactament igual que qualsevol altra i
que ha de seguir les mateixes tramitacions que una altra, o és que
el fet que l'estratègia BIT sigui d'especial interès públic per a
aquesta comunitat autònoma canvia les coses? Si?, idò per què
no les canviam als ajuntaments quan vulguin fer habitatges
socials?, o no és important fer habitatges socials? Idò, els
excepcionem, els habitatges socials no han d'estar subjectes a
planejament urbanístic, per què?, si és una necessitat tan
imperativa, o per fer escoles, què més important que fer escoles?,
les podem extreure del planejament, per què hem d'anar a fer un
planejament que és una cosa molesta, burocràtica i estúpida, un
estúpid inconvenient per a una promoció tan important com el
Parc BIT, com una escola o com uns habitatges socials? No se'n
tem de l'absurd del raonament?

Fer-se la llei a mida, insistesc, és un greuge comparatiu al
ciutadà que ha de passar pel tub de la legislació, i és normal que
hi hagi de passar, i l'administració ha de donar exemple, no pot
venir aquí fent abús de les seves facultats, això va en contra dels
principis de submissió del Govern a la llei comuna, que és
absolutament imperativa, i en això han de ser especialment
exemplars.

Jo no he dit que s'han invadit les competències dels consells
insulars, he dit que invadia les competències dels ajuntaments
amb el tema de llicències, perquè vostès el que fan aquí és
extreure de la capacitat municipal la concessió de llicències, i
diuen, "no, nosaltres donarem autorització, i abans que hi hagi
pla parcial i tot", això no és que vagi només contra les
competències dels ajuntaments, això és pitjor, va contra el sentit
comú, Sr. Rami.

I, per cert, vostè ha parlat de règim econòmic i fiscal, diu "jo
no puc parlar de règim econòmic i fiscal", segons veim aquesta
és la nova estratègia. El Sr. Matas, al Senat de Madrid, quan va
anar a parlar de finançament, tampoc no va dir ni paraula del
règim econòmic i fiscal, i era el fòrum, era el fòrum adequat,
però va callar, segons veim ara ja l'estratègia és no parlar del
tema.

Article 10. Miri, vostè parla de l'inconvenient de la regulació
sectorial o parcial, si l'han feta, amb la gestió hospitalària, per
exemple, però és que a més, aquest article és absolutament
il•legal, perquè a més hi ha normativa de caràcter superior, les
empreses públiques s'han de crear per llei, sí o no?, s'han de crear
per llei, tant que des d'aquest parlament se'ls ha discutit moltes
vegades que la simple autorització de creació d'una empresa
pública per decret, sigui suficient, ho hem discutit, però vostès,
fins ara, han consentit que per crear una empresa pública,
almanco havien de disposar d'una autorització legal per crear-la
per decret. Amb aquest article deslegalitzen la creació
d'empreses públiques, a partir d'ara qualsevol empresa pública
podrà ser creada per decret, això és el que fan. I, per tant, això ja
xoca directament contra l'imperatiu de norma, de rang superior,
que les empreses públiques han de ser creades per llei. Per tant,
repensin-s'ho, retirin-ho, de ver, bastaria que aquí ens assumissin
un compromís de retirada, via esmena, dels articles 6, 8 i 10, i
nosaltres retiraríem de ver la nostra esmena de totalitat a aquest
projecte de llei.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Breument, per tancar
aquesta qüestió, Sr. Rami té vostè la paraula.

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

Bé, molt breument, per contestar les dues intervencions.
Primer tema, homologacions, les sentències, bé, no li puc
donar la data exacta, però serà molt fàcil de trobar, si vostè
mira la sentència que hi va haver sobre l'homologació de
personal funcionari dels hospitals d'aquesta comunitat
autònoma, vostè podrà veure que se li ha donat la raó, que
han estat favorables les tesis que mantenia el Govern balear
en aquest sentit i en el sentit que aquests funcionaris no
tenien dret a ser homologats, que era una decisió
discrecional del Govern balear homologar-los. Li repetesc,
perquè no m'escoltava, les sentències del personal
funcionari dels hospitals transferits dels consells insulars.
Això no vol dir que no hi pugui haver altres sentències, no,
no, no li ho discutesc. Igual hi ha altres sentències, però el
que li dic és que aquestes sentències en particular, dóna la
raó a la interpretació que ha fet el Govern balear, és la
sentència que tenim més pròxima i és amb la qual jutjam
quin entenem que ha de ser el procés d'homologació de
personal funcionari. Jo crec que és important ressaltar la
base de què partim, el Govern balear és qui dóna la passa
endavant respecte que s'han d'homologar els funcionaris
transferits, no deim que no vulguem homologar, tot el
contrari, el que deim és "volem homologar", però això s'ha
de fer d'una forma raonable. Hem de pensar que l'1 de gener
del 98 rebrem 6.000 persones, 6.000 professors i personal
administratiu del Ministeri d'Educació i Ciència, i aquesta
comunitat autònoma no es pot permetre el luxe d'homologar
aquest personal directament d'un any per l'altre, de fet jo
crec que és un compromís extraordinàriament important el
que pren aquesta comunitat autònoma quan acorda que
s'homologarà aquest personal en un termini de cinc anys, i
no només aquest personal, sinó també el personal de
l'Insalud el dia que estigui transferit, que és un volum de
personal extraordinàriament important i que té uns referents
amb uns diferencials retributius relativament importants en
el personal sanitari que hi ha a la Comunitat Autònoma.
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Per tant, jo crec que és una passa envant, una passa que ha
d'omplir de tranquil•litat els funcionaris que han de venir a la
nostra comunitat autònoma i a mi, la veritat és que m'agradaria
que a altres entitats públiques, com s'ha sentit a dir en aquest
parlament, es rebin els funcionaris que es transfereixen, que s'han
de rebre i que no se'ls classifiqui entre funcionaris bons i dolents,
nosaltres estam convençuts que els funcionaris que rebrem, tant
de l'Inserso, del Ministeri d'Educació, com de L'Insalud seran
tots bons, i estigui ben convençut que la voluntat d'homologar-
los i de pujar-los el sou en aquest dret d'homologació, entre
cometes, que no és tal dret, és precisament perquè estam
convençuts que aquest personal mereix ser homologat
retributivament i ser millorat en les seves retribucions.

Miri, vostè diu que aquesta modificació va contra el sentit
comú, i jo crec que no, jo crec que és tot al contrari, aquesta
modificació va en la línia de regular el sentit comú, i
evidentment no és el mateix un règim d'excepció sobre un tros de
l'espai que tenim per regular urbanísticament, el que s'està
produint és una regulació d'excepcionalitat en una porció d'espai
del nostre territori, atès que està afectada al servei d'una
determinada estratègia de desenvolupament econòmic. Jo crec
que no va contra el sentit comú, sinó ben al contrari està carregat
de sentit comú, ateses les dificultats que tindrien aquests
projectes si hagués d'esperar que se substanciïn el que vostès
mateixos ens han reconegut que és l'enorma càrrega burocràtica
i vull ressaltar el de càrrega burocràtica, perquè una cosa és que
hi hagi valor afegit al procés, i una altra cosa que el valor afegit
sigui càrrega burocràtica. Per tant, no dic que les activitats de les
administracions públiques siguin simplement càrrega
burocràtica, efectivament, evidentment que no, però el que sí els
assegur és que el valor afegit que les administracions públiques
que intervenen en el procés urbanístic puguin afegir, serà afegit
igualment a aquest règim urbanístic excepcional que es preveu
per al Parc BIT. Per tant, no es preocupi vostè, les actuacions que
es facin en desenvolupament d'aquesta modificació de la llei del
Parc BIT es faran carregades de sentit comú.

Quant al règim econòmic i fiscal, jo no en volia parlar, però
era més per fer-los un favor a vostès, més que per ...

(Remor de veus)

Jo vaig prendre una decisió voluntària que aquest debat sigui
conciliador i tractem de buscar l'acord entre tots i, per tant, per
aquests motius no vull parlar del règim econòmic i fiscal i menys
amb el Grup Socialista, i com que això és el que m'he proposat
i procur ser disciplinat amb mi mateix, doncs no hi entraré, però
només rectificar-li dues errades que vostè fa quan parla del règim
econòmic i fiscal. Primer, que vostè diu que l'estratègia és no
parlar i és tot el contrari, si vostè vol, si vostè no s'ha d'irritar
cada vegada que parlem del règim econòmic i fiscal, en parlarem
totes les vegades que faci falta. I en segon lloc, no és cert que el
president, el Sr. Matas, no parlés del règim econòmic i fiscal en
la seva intervenció al Club Siglo XXI, i que la va repetir aquí, al
Centre Cultural de Sa Nostra, i bé, hi ha testimonis, tant a
Madrid que li poden explicar, fins i tot del seu mateix partit, li
poden explicar la referència que es va fer, i aquí a Palma, tots els
que van assistir a la conferència que es va donar al Centre
Cultural de Sa Nostra, magnífic centre, per altra banda, també li
ho podem explicar.

També rectificar-li que el fet de l'aprovació de l'article
10 de la llei d'acompanyament no suposa una
deslegalització de la creació d'empreses públiques, no té res
a veure, una cosa és que s'autoritzi l'administració a prestar
serveis externalitzadament, i una altra cosa és la creació
d'ens amb personalitat jurídica pròpia i amb propietat o
vinculats d'una forma majoritària amb la Comunitat
Autònoma, quan s'hagin de crear aquests ens, doncs s'haurà
de sol•licitar l'autorització que legalment correspongui, i
una altra cosa és externalitzar les activitats de les quals sigui
titular l'administració de la Comunitat Autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. S'obre un torn a favor de
les esmenes a la totalitat. Per part del Grup Mixt? Per part
del grup Nacionalista-PSM, Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. El Grup Nacionalista-PSM no va
presentar esmena a la totalitat a aquesta llei
d'acompanyament, encara que va presentar tres esmenes de
supressió dels articles 6, 8 i 10, els únics articles als quals
han fet referència els esmenants. Per tant, ens hem de
pronunciar sobre si estam d'acord amb la devolució d'aquest
projecte de llei al Govern o si deixam passar aquest projecte
de llei, confiant a esmenar en la tramitació de les esmenes
en ponència, comissió i plenari. 

A la vista de la qüestió incidental oberta pel conseller
d'Economia i Hisenda, començ per anunciar el vot afirmatiu
a les dues esmenes a la totalitat perquè no ens han
convençut les explicacions del conseller. 

A part d'això, intentarem aportar, és difícil, però algun
element nou al debat. Quant a l'article 6, bàsicament el punt
en conflicte és l'apartat 5, que fa referència a l'establiment
de l'homologació en un període cinc anys, jo crec que el
tema fonamental, i crec que s'ha dit, és que ha provocat una
certa irritació sindical perquè el Govern ha pres una mesura
unilateral en aquest projecte de llei. Pensam que aquests
temes avui estan molt reglats, els canals de participació dels
funcionaris a través de la representació sindicals i de les
juntes de personal, i és un tema que s'hauria d'haver
negociat, tots els grups parlamentaris hem rebut les visites
i cridades de tots els sindicats que s'oposen a aquesta
mesura, per tant ja no insistiré més en aquest tema.
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Passem, per tant, al tema de l'article 8, el famós Parc BIT, la
modificació de la Llei del Parc BIT. El conseller ha dit, ha
desmentit una afirmació dient que "no és un projecte
d'urbanització com tants d'altres". Permeti'm que li llegeixi unes
frases, i després li diré qui les va pronunciar: "una empresa que
es crea amb 10 milions de pessetes i que a continuació té una
activació de capital per l'aportació de terrenys classificats, aquí
evidentment hi haurà un problema, determinar l'import d'aquesta
activació, un problema que el Registre Mercantil ha de
determinar de forma clara", i continua en un altre apartat: "per
llançar la inversió hem de menester un instrument societari
financer, serà aquesta empresa qui tendrà el benefici d'una
classificació urbanística, aquesta activació pot determinar un
capital social de l'ordre dels 2.000 milions de pessetes, i això pot
ser un instrument financer que realment pot abordar una política
de parcs sense grans fluxos de recursos balears, és a dir, una
plusvàlua immobiliària activada ens dóna un capital social que
pot ser molt rendible als efectes de definir polítiques
d'infraestructures, polítiques comercials (...". És a dir, una
inversió, una aportació de capital de 10 milions de pessetes
generarà una plusvàlua de 2.000 milions de pessetes. L'única
diferència és que això no ho diu un dels urbanitzadors que
acostumen a operar per aquesta terra, sinó que això ho diu el Sr.
Reus, i ho diu en nom del Govern, és un conseller del Govern.

No només això, sinó que no pagarà aquesta plusvàlua i les
obres no pagaran llicència, no cediran aprofitament a
l'ajuntament, i jo voldria, jo esper sentir la santa indignació del
Sr. Ripoll quan una administració entra a sac dins els seus drets
i li furta centenars de milions de pessetes mitjançant la llicència
d'obres corresponent o la plusvàlua o l'impost sobre la plusvàlua
que hauria de percebre i sobre els terrenys que deixarà de
percebre, mitjançant les cessions, l'Ajuntament de Palma. Si
s'han posat histèrics perquè, per primera vegada, una institució
amb molts d'anys, els incorpora, modestament, dins un pla
d'obres i serveis, abans no deien res, què diran ara quan una altra
administració ...

(Se sent que es produeix un cop)

... els retira, perdó, no es que em posi violent, eh?, ha estat un
accident.

... els retira els seus drets mitjançant una llei
d'acompanyament distreta dins un debat pressupostari. Si això no
és especulació, ja em diran què és, si això no és una especulació
descarada, encara que els beneficis en aquest cas, sembla que
seran per al Govern de les Illes Balears.

Aquí també s'ha parlat si s'està d'acord amb el concepte
del treball a distància o no. Jo també hi voldria dir la meva,
perquè sembla que oposar-se a aquest article 8 o oposar-se
a la urbanització del Parc BIT és anar contra el progrés, no
sé si em tornarà enviar, com al meu company, a passejar en
globus, perquè parlar de tren, sembla que és tornar al segle
XIX. No, nosaltres volem entrar de la mà d'Internet al segle
XXI, els nostres joves estan connectats, ja tenen una
pagineta, per tant no rebutjam les noves tecnologies, no els
deim va de retro, sinó que els acceptam i modestament
intentam aprofitar-les. Ara, el concepte que teníem del
treball a distància és d'ajudar que des de domicilis
particulars de qualsevol nucli de població o qualsevol lloc,
per apartat que sigui, de qualsevol de les nostres illes, es
pugui estar connectat telemàticament en qualsevol lloc del
món. I; per cert, li feim una esmena que són 308 milions de
pessetes del programa del Parc BIT, proposam que els
destinin a rehabilitació d'habitatges particulars i a
subvencionar la connexió en xarxa, i això és fomentar el
treball a distància, creim que és un concepte totalment
distint. Vostès han optat, tal vegada, per construir la casa
per la finestra, per començar a construir la casa per la
finestra, fent una urbanització on concentraran, no sé, una
espècie de cervellets telemàtics, que tots voldran estar allà,
precisament, jo crec que la gent que vendrà a instal•lar-se a
Mallorca, voldrà fugir de centres urbanístics, i tal vegada
cercarà la tranquil•litat d'un Valldemossa, d'un Pla de
Mallorca o d'una vorera de mar, i no necessàriament anar a
una urbanització. Però, en fi, vostès han preferit aquesta via,
ara no ens enviïn a l'Edat Mitjana si no compartim el criteri
que tenen vostès.

I finalment, l'article 10. Sincerament, al nostre entendre,
i n'hem parlat, conceptualment aquest article 10 es carrega
la funció pública; la funció pública entesa com una garantia
de seguretat jurídica, és a dir, la funció pública és la
garantia d'imparcialitat de l'administració, és la garantia de
la independència de l'administració. Diu aquest article 10
que es podrà gestionar per persones o entitats públiques o
privades, és a dir, es podrà gestionar privadament, la gestió
i administració dels centres, serveis i activitats de
l'Administració de la Comunitat Autònoma. He duit un tom,
un dels dos toms dels pressuposts, i el 30 o el 40% de les
pàgines són descripció d'activitat. Per tant, tot el que hi ha
en aquests pressuposts es pot gestionar privadament amb
aquest article que vostès posen a una llei d'acompanyament.
Al nostre entendre això és un cop molt fort. Per aquí s'ha
parlat de Reagan i Tatcher, jo no crec que Reagan i Tatcher
arribassin a aquest nivell. No sé quina aplicació en voldran
fer vostès, això ho veurem; afortunadament hi comença
haver reculades amb aquests intents privatitzadors.
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En tot cas, amb el que sí estam d'acord és també amb un
concepte que ja ha exposat anteriorment el Sr. Grosske; és una
pràctica viciada provocar modificacions tan importants de la
legislació vigent mitjançant lleis d'acompanyament. Sincerament,
o mitjançant les lleis pressupostàries i tot, avui agafam el
compendi legislatiu, que el darrer que es va editar deu tenir 3
anys, i consultam determinades i ja no sabem si estan
actualitzades; i si anam als serveis de documentació de la cambra
i ja tenen vertaderes dificultats per assessorar adequadament els
diputats sobre l'actualització de determinades lleis. Aquesta és
una pràctica que no és només de vostès, també el Govern central
d'ara i d'abans la va iniciar i, sincerament, creim, des del nostre
punt de vista, que va en detriment de la qualitat de les lleis o,
com a mínim, provoca una inseguretat jurídica sobre els
ciutadans. Si els diputats ja ens començam a trobar amb aquestes
dificultats, imaginin-se el ciutadà de peu. Crec que és un tema
que hauríem de reflexionar i en el futur no fer un ús i abús
d'aquestes pràctiques que, en definitiva, van en detriment de la
qualitat legislativa i, per tant, del Parlament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn en contra? Fixació de
posició? Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Jaén i Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
La figura de la ley de acompañamiento expresada aquí como una
ley tranvía por algún portavoz es verdad que es criticada, pero
que es una práctica legislativa relativamente reciente y que
responde a una voluntad política, a una voluntad de política
presupuestaria, al objeto de delimitar el contenido y el alcance de
los presupuestos. Y por supuesto y por añadidura, para dar
cumplimiento a una sentencia y, en general, a la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional.

Recordarán sus señorías, las señoras y señores diputados, que
la doctrina de este alto tribunal, cuando habla de los
presupuestos, por recursos que se han interpuesto contra ellos,
además de reconocer que los presupuestos, como es evidente, por
otra parte, son previsiones de ingresos y de gastos, además de
eso, se señala en las sentencias que los presupuestos pueden
contener disposiciones de carácter general que sean propias de
una ley ordinaria, pero con un requisito exclusivo, y es que
tengan relación con la materia presupuestaria. Hay una sentencia
del año 1994, de 16 de junio, que declaró inconstitucional la
Disposición final décima de los presupuestos del año 94, de los
presupuestos del Estado; y declaró esta disposición
inconstitucional justamente porque los presupuestos, hasta esa
fecha, habían venido siendo como una especie de cajón de sastre
donde todo tenía cabida. Y de ahí la necesidad, a partir de los
presupuestos del 95, de la ley de acompañamiento que
incorporan modificaciones singulares. Hacerlo de otra manera,
de otra manera como antaño, supondría reincidir en una más que
posible inconstitucionalidad.

Se dice de las leyes de acompañamiento que son auténticos
cajones de sastre, aquí se les ha denominado como ley
tranvía, ley bus y otras expresiones coloquiales, porque
hacen referencia a un contenido heterogéneo, y es verdad,
como aquí se ha dicho por algún portavoz, que posiblemente
esas modificaciones específicas que se tratan o se deben
tratar a juicio de algún portavoz en leyes sustantivas, a
veces es difícil de encajar en la ley de acompañamiento.
Nosotros vemos la ley de acompañamiento como lo que es,
como una ley que es complementaria de los presupuestos y
que tiene ventajas e inconvenientes; aquí se han dicho sus
inconvenientes que nosotros compartimos, el riesgo de la
dispersión normativa puede ocasionar inseguridad jurídica
en quienes interpretan y aplican las normas, y también en
quien las estudia, alguna referencia se ha hecho
expresamente por algún portavoz; pero también hay
ventajas, la ventaja es de que hay una visión de globalidad
en la ley de acompañamiento sobre las modificaciones
específicas que se hacen en las leyes ordinarias. Por tanto,
nosotros defendemos un uso mesurado de las leyes de
acompañamiento, buscando un equilibrio entre esas ventajas
e inconvenientes y sopesando los pros y los contras que
presentan; tomamos buena nota de algunas observaciones
que aquí se han hecho.

Yo, la verdad, creo que de la lectura de la Ley de
medidas tributarias y administrativas que aquí se presenta
acompañando al presupuesto del año 97, no se deduce, a mi
entender, que las modificaciones que se hacen sean
extensivas, porque afecta a muy pocas leyes, ni tampoco las
modificaciones sean excesivamente incisivas, que olviden
o que deterioren o que menoscaben el objeto de las leyes
que afectan, sobre todo si hacemos una visión comparada de
lo que es esta ley de acompañamiento con las habituales
leyes de acompañamiento de los presupuestos generales del
Estado que sí que se afectan a casi un centenar de
disposiciones.

También hemos hablado de las tasas, por tanto yo me
voy a referir a ellas; hay unas modificaciones concretas, que
se suprime una tasa, se crean dos nuevas, y una, muy
necesaria, porque obedece a una transferencia de funciones
y servicios en materia de actividades náuticas, y es claro
que tiene que haber una tasa por la prestación de ese
servicio cuando se habilita a las personas para que practique
el deporte náutico en las distintas modalidades, eso es
preciso. Pero yo creo que hay que distinguir en las tasas lo
principal de lo accesorio; para nosotros, por ejemplo, lo
fundamental es comprobar si hay una correspondencia entre
lo que se paga y los servicios que presta la administración,
y otros muchos pormenores porque obedecen a los estudios
económicos que se hagan. Pero como nadie se ha referido a
este tema ni a los estudios que acompañaban, yo paso
página y me referiré a otros aspectos.
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La afectación a la modificación de la Ley de la función
pública. Bien, por una parte hay la modificación que afecta a esta
ley con un objetivo muy claro, que es el cumplimiento de la
Disposición adicional tercera de lo que es el convenio colectivo
actualmente vigente. Se habla en ese caso del acceso por el turno
restringido, no por el turno libre, por supuesto respetando los
principios constitucionales del Título I, el artículo 23.2, de
capacidad, de mérito y de igualdad. Y se han referido con
preocupación como aquí en el Gobierno del personal transferido,
se han referido y hay visiones muy dispares, nosotros
evidentemente compartimos la visión del Gobierno, no por
apoyar al Gobierno sino porque creemos firmemente que es así.
Y alabamos la predisposición del Gobierno a esa
homogeneización de las retribuciones, porque la verdad es que,
como decía el Conseller de Economía y Hacienda, pues esto es,
más que otra cosa, esperanzador, porque no es nada gratificante,
evidentemente, que existan personas que realicen unas funciones
y tengan retribuciones distintas. En este sentido va la ley, de
contemplar el tratamiento justo, no el tratamiento injusto de lo
que sería un agravio comparativo.

Paso por alto también el tema de caza, que tampoco ustedes
se han referido. Y hay una referencia a la ley que modifica el
Parque Balear de Innovación Tecnológica. Bien, son visiones
distintas que ustedes han expuesto aquí, nosotros solamente
creemos que no es dotar al Gobierno de mecanismos excesivos,
sino que justamente lo que se intenta es acortar los períodos de
tiempo para acometer ese gran proyecto, ese es su único objetivo,
ese es el objetivo del Gobierno. Porque a veces, todos lo
sabemos, cuando entramos en materias de esta naturaleza los
plazos se alargan muchísimo y lo que el Gobierno busca es sólo
ese objetivo, acortar el tiempo en las tramitaciones.

También afecta esta ley al nombramiento genérico de
habilitaciones para defensa en juicios, que tampoco se han
referidos y no voy a entrar. Pero sí ha habido una exposición
coincidente de todos los grupos de la oposición en el artículo 10
del proyecto de ley; ahí ha habido una exposición que yo no voy
a intentar contradecir, porque sino ustedes tendrían el derecho de
réplica y yo estoy fijando la posición, y la posición de nuestro
grupo es que no se aumenta la discrecionalidad del Gobierno y
que, desde luego, discrepamos de que se puedan privatizar todos
los servicios, como se ha dicho. Yo creo que no hay ese afán que
ustedes hablan de privatización, y que lamento que a veces se
demonice esa privatización. Por supuesto hay unos que están más
legitimados que otros para hablar de privatizaciones, porque en
este país, del 86 al 95, se ha privatizado por importe de 1'1
billones de pesetas, y no cuento enajenaciones de bienes
inmuebles, ni otros aspectos que no quiero entrar. Por tanto, hay
unos que están más legitimados para hablar de privatizaciones y
otros lo están menos, porque a veces privatizar una cosa, no
porque uno crea en eso sino porque es bueno para el balance
presupuestario y disminuir el déficit, pues bueno, es importante;
pero en fin, nosotros no queremos hacer de eso un motivo de
debate.

¿Qué me parece a mí que el Gobierno intenta con el
artículo 10? Pues yo creo que lo que hace es, o lo que trata,
lo que busca, es acomodar, y esto convendría que lo
revisasen, lo veremos en el tiempo de ponencia y comisión,
acomodar este aspecto a lo que son la Ley de contratos de
las administraciones públicas. Hacía referencia el conseller
al año 40 y tantos, y yo hago referencia a una ley mucho
más reciente, del año 95; bien, con esta ley en la mano se
permite todo, todo es posible, salvo dos cosas, hay dos
impedimentos de gestión, dos impedimentos: un aspecto
que hace referencia al mantenimiento de los poderes de
policía, y otro la prohibición de delegación de autoridad;
todo lo demás es posible, se puede hacer por concesión, por
gestión interesada cuando participa la administración, se
puede hacer por concierto, se puede hacer por sociedad de
economía mixta, ya sea limitada, anónima, laboral,
cooperativa, en cualquiera de sus abanicos. Y esto es una
ley que salió a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista
en el Congreso. Por tanto, todo es susceptible de
gestionarse, de acuerdo con esta ley (...) públicas, por
cualquiera que el Gobierno considere, la manera que el
Gobierno considere oportuna.

No es el momento de sentar un axioma liberal, ni
tampoco referirse a otros aspectos del Obispo de Hipona,
que algún portavoz ha hecho aquí referencia, porque habrá
que hablar de la ciudad de Dios, de las confesiones y de la
filosofía como puerto y refugio del alma, y creo que en estas
horas no es el momento de abrir ese debate. Pero sí es cierto
que hay experiencias muy interesantes en el Reino Unido,
que ustedes a veces critican, y también en Francia; pero
también en Estados Unidos, con un gobierno demócrata,
más afín a unos que a otros, y hay un estudio del
Vicepresidente Algore que hace referencia a crear una
administración pública que funcione más y cueste menos,
que es un principio que, al menos, creo que todos debemos
compartir.

Bien, por tanto, yo creo que el Gobierno aquí ha hecho
una cuestión fundamental, el conseller hablaba de sentido
común; yo creo que a un gobierno, antes de pedírsele que
sea socialista, que sea popular o un gobierno que se quiera
que sea nacionalista, lo primero que hay que pedirle es que
sea sensato, que vaya por el camino de la sensatez, y yo
creo que este proyecto de ley de medidas tributarias y
administrativas va por la vía de la sensatez, y esa línea
queremos apoyar al Gobierno y, por supuesto, rechazar las
enmiendas que ustedes presentan a la totalidad. Muchas
gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I atès que les dues esmenes
sol•liciten la devolució del text del projecte de llei,
procedirem a la votació conjunta de les mateixes.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les dues
esmenes que sol•liciten la devolució del text del projecte de
llei, es volen posar drets per favor? Poden seure, moltes
gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra, es volen
posar drets per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots a favor, 25; en contra, 29; cap abstenció. Queden
rebutjades les dues esmenes a la totalitat i, per tant, es
procedirà a la tramitació del projecte de llei.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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