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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller d'Economia i Hisenda i alts càrrecs que
l'acompanyen, bon dia. Començam la sessió de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts relativa a la tramitació dels pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2000. En primer lloc, deman si hi ha substitucions.
Substitucions?

EL SR. BUELE I RAMIS:

Sí, Cecili Buele substitueix Bosco Gomila, del PSM-Entesa
Nacionalista.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda,
Pressuposts, Energia i Innovació Tecnològica per tal d'informar
sobre el projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2000 (RGE núm.
3585/99).

Passam, idò, a tractar la compareixença de l'Hble. Conseller
d'Hisenda, Pressuposts, Energia i Innovació Tecnològica, Hble.
Sr. Joan Mesquida i Ferrando, per tal d'explicar els pressuposts
de la seva conselleria. Sr. Conseller, té vostè la paraula. Perdó.
Abans de donar-li la paraula, el Sr. Conseller ve acompanyat de
l'Hble. Sra. Misericòrdia Ramon i Juanpere, consellera sense
cartera, l'Il•lm. Sr. Carles Bona i Garcia, director general de
Tecnologia i Comunicacions, l'Il•lm. Sr. Cristòfol Milán Mateu,
director general de Pressuposts i l'Il•lm. Sr. Pablo Rivero Corte,
secretari general tècnic.

Per informar sobre el tema, té la paraula l'Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan Mesquida i
Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el passat
dia 28 vàrem presentar en aquesta cambra, on està residenciada
la sobirania popular dels ciutadans de les nostres illes, la
proposta del Govern de les Illes Balears, de pressuposts generals
de la comunitat, per a l'exercici corresponent a l'any 2000. Sense
perjudici de l'exposició general que es farà del conjunt dels
pressuposts davant el Ple d'aquest parlament, comparesc avui per
retre compte davant aquesta comissió de les directrius bàsiques
i de les línies d'actuació de les seccions pressupostàries
assignades a la conselleria de la qual en som responsable.

Aquestes seccions són, com vostès saben perfectament, la
secció 14, relativa estrictament a la Conselleria d'Hisenda, la
secció 31, definitòria del pressupost dels serveis comuns, la
secció 32, ens territorials, i per últim, la secció 34 que conté el
servei de deute. de la secció d'energia i innovació tecnològica en
retrà compte la consellera Ramon.

En primer lloc, cal destacar que en els pressuposts d'aquestes
seccions pressupostàries per a l'any 2000, hem introduït ja
les dotacions necessàries per començar a impulsar els
projectes que la conselleria vol desenvolupar al llarg
d'aquesta legislatura i dels quals vàrem donar compte a la
compareixença específica que va tenir lloc davant aquesta
mateixa comissió per exposar el nostre programa de govern.

Permetin-me, doncs, que, per emmarcar l'elaboració del
nostre primer pressupost, recordi els dos objectius claus de
la conselleria que en fixaren llavors: desenvolupar l'activitat
d'un departament que té un paper fonamental de suport als
diferents centres gestors del Govern des de la transparència
i l'eficàcia, i fer de la qualitat l'eix que regeixi una millora
molt necessària del servei que l'administració autonòmica
presta als ciutadans, amb el ciutadà i els seus problemes,
com a centre de gravetat al voltant del qual s'organitzen els
nous processos.

Bé, idò, amb els nostres primers pressuposts, ja donam
les primeres passes per assolir aquestes dues fites que, com
ara comprovaran, han marcat la pressupostació de noves
actuacions i el redreçament d'altres. Passem, per tant, a
analitzar de forma diferenciada cadascuna de les seccions.

El pressupost de la conselleria ascendeix a una xifra
propera als 2.000 milions de pessetes, 1.992, uns 250
milions per damunt del pressupost d'enguany, aquest
finançament addicional que suposa un increment del 14%
respecte d'enguany, en gran part, en forma de despesa
corrent i d'inversió es destinarà a la millora de la gestió
financera de la comunitat autònoma en els àmbits que ara
els passaré a concretar.

Com ja vàrem anunciar, aquesta Direcció General de
Tresoreria posarà en marxa un nou pla de millora de la
gestió de Tresoreria amb la finalitat de simplificar i agilitar
les tasques de comptabilització, de control de saldos, de
gestió de cobraments i pagaments a través de suport
magnètic i, en general, d'optimitzar la feina en aquest àmbit,
que no utilitzava fins ara totes les eines que li ofereixen les
noves tecnologies per desenvolupar amb una major eficàcia
la seva gestió.

Quant a la política financera, la Direcció General del
Tresor incidirà en el control de les empreses públiques, és
per això que superà l'acord del Consell de Govern vigent
fins ara, el nou govern de les Illes ha regulat mitjançant el
projecte de llei de pressuposts de l'any 2000 una millora de
control financer sobre les empreses públiques que haurà de
presentar obligatòriament un pla financer en el termini d'un
mes a partir de la seva entrada en vigor i preveure les seves
necessitats d'inversió, amb l'objectiu que la conselleria
pugui negociar les millors condicions possibles amb els
bancs i caixes d'estalvi i reduir així la càrrega financera que
suporten els comptes autonòmics.
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Respecte de les disposicions que les empreses públiques feien
fins ara del finançament negociat per la Direcció General del
Tresor, cal considerar que moltes vegades eren irracionals, ja que
disposaven del total del crèdit i el tenien en compte corrent, de
manera que els preus durament negociats perdien el seu sentit. És
per això que per a l'execució del pressupost de l'any 2000, les
empreses públiques hauran d'informar de com i quan disposaran
del finançament sol•licitat d'acord amb l'execució de la inversió
i les necessitats de pagament.

També a l'àmbit de la política financera, el Govern manté la
participació d'uns 20 milions de pessetes a la Societat de
Garantia Recíproca de les Illes, una iniciativa de millora de les
condicions amb les quals les petites i mitjanes empreses de
Balears accedeixen als mercats financers, si bé modifica els seus
objectius respecte d'aquesta aportació, que durant l'any 2000 es
farà amb les finalitats de contribuir a la reorientació de la tasca
desenvolupada per la societat conforme a les noves condicions
dels mercats financers.

Des de la Direcció General del Tresor també mantendrem la
coordinació de l'execució de les aportacions econòmiques a les
iniciatives de lluita contra l'efecte 2000 i adaptació a l'euro, com
dos dels processos que afronten les nostres illes. Per això, els que
volem donar entrada al màxim nombre d'entitats de l'arxipèlag en
aquests projectes que es desenvoluparan des del Centre Balears
Europa i des de la Fundació per a la innovació tecnològica que
actualment gestiona la plataforma de l'efecte 2000, als
pressuposts del quals em referiré més endavant.

Els pressuposts de les direccions generals de Pressupost i de
Programació i Ordenació Econòmica, de 72 i 116 milions
respectivament, mantenen lògicament les línies fonamentals
pròpies de les seves tasques que s'orientaran cap a l'adequació a
la modernització tecnològica en el cas de la confecció dels
pressuposts, i cap a la definició de determinats temes relacionats
amb aspectes de model econòmic de les nostres illes.

D'altra banda, una altra variació significativa correspon a la
Secretaria General Tècnica que experimenta una expansió
d'aproximadament 78 milions per l'increment del seu capítol 2
que inclou la dotació econòmica prevista per efectuar les
auditories dels comptes de la comunitat autònoma.

Respecte de la distribució del pressupost de la conselleria per
capítols, ens trobam amb una pujada de les despeses de personal
de 37 milions de pessetes, després de la reassignació de recursos
que s'ha fet a cada departament i de completar el quadre de nous
alts càrrecs a dos dels quals se'ls ha reduït el sou, per equiparar-
los als directors generals.

Quant a la creació de noves places, cal destacar que es
deu a la intenció d'incrementar el nombre de places a l'àrea
tributària en el marc de desenvolupament del Pla de lluita
contra el frau fiscal, ja iniciat per l'actual govern en
col•laboració amb l'Agència Tributària que crearà nous
sistemes de localització del frau comès pels residents i no
residents, objectiu de l'àmbit dels tributs, on també es
preveu desenvolupar una fiscalitzat diferenciada per als no
residents, tal i com ja ha fet l'Estat amb la Llei 41/98, sobre
renda, patrimoni i societat de no residents.

És en aquest mateix sentit, de replantejar la fiscalitat per
als no residents, que estam millorant el control sobre la seva
activitat per assegurar el compliment de les seves
obligacions tributàries, a la vegada que volem localitzar els
presumptes residents. És per això que l'activitat que
desenvoluparà el Departament Jurídic Tributari de la
conselleria i la Direcció General de Recaptació i
Coordinació amb les hisendes locals puja aproximadament
a 70 milions de pessetes i se situa al voltant dels 600.

Tornant a la distribució per capítols, de tota la secció, i
pel que fa al capítol 2, despesa corrent, s'han pressupostat
350 milions de pessetes, aproximadament 130 milions més
que enguany, en aquest sentit cap recordar el nostre propòsit
de fer uns pressuposts més realistes i acostar la despesa real
de l'any 99, a la previsió que es faci per a l'any 2000.

Respecte del capítol 6, cal assenyalar que per a les
inversions es produeix un increment respecte de l'any 1999,
de 99 milions, de manera que pugen fins als 264 milions de
pessetes. Fonamentalment, aquest increment es destinarà a
la reforma de l'edifici de la conselleria, situat al carrer
d'Estudi General, que s'habilitarà per acollir l'expansió de
l'àrea de Tresoreria que els he explicat abans.

D'altra banda també s'incrementa a dotació
pressupostària de la partida destinada al finançament del
servei d'atenció al contribuent durant la campanya de la
renda, que es vol potenciar i millorar l'any 2000, com
demostra el fet que s'hagin previst 20 milions addicionals
sobre la quantitat que figurava enguany.

És aquesta només una de les actuacions que la
conselleria desenvoluparà amb el propòsit de millorar el
servei al ciutadà que a l'àmbit tributari sempre té com a
conseqüència la reducció de la pressió fiscal indirecta. Així,
mitjançant la modernització del sistema informàtic, es
millorarà la informació al contribuent a través de
l'homogeneïtzació del procediment de gestió dels tributs, la
interconnexió de les diferents oficines liquidadores, el
desenvolupament de programes d'ajuda per al compliment
de les declaracions tributàries en l'àmbit autonòmic, l'ús
d'Internet i de l'atenció telefònica com a nous canals
d'informació, la reducció del temps de resposta als recursos,
la simplificació de tràmits i el foment de la transparència en
els mètodes de valoració de béns immobles entre d'altres
qüestions.
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Fins aquí les grans xifres del pressupost de la conselleria que
s'executarà amb la idea de millorar la coordinació econòmica i
financera des del punt de vista transversal respecte de les altres
seccions pressupostàries.

Respecte de la secció que agrupa totes aquelles actuacions i
contractacions de caràcter corporatiu que per la seva importància
i la seva extensió transversal a tot el Govern són coordinades per
la nostra conselleria, cal destacar que el seu pressupost s'ha
organitzat des de l'objectiu d'aconseguir una millor eficàcia en la
seva gestió i una optimització. El muntant global d'aquesta
secció descendeix de 2.174 milions per a l'any 1999, a 1.605 per
a l'any 2000. Fonamentalment, per una davallada de 622 milions
en el capítol 7, corresponents a la despesa de capital per a Parc
Bit, que passa a la secció 22, com després li detallarà la
consellera d'Innovació i Energia és de nova creació i serà la
secció adscrita al seu departament.

Deixant aquesta qüestió al marge, en el capítol 6, en el qual
es fa una previsió de 591 milions, destaquen l'adquisició d'un
servidor corporatiu per una quantitat al voltant del 100 milions
de pessetes, la previsió d'adquisició d'altres equipaments
informàtics, que suportin la nova plataforma informàtica del
Sicode 2000, o els quasi 200 milions relatius a la inversió
necessària per a la implantació d'aquesta nova eina
econòmicofinancera que permetrà al Govern iniciar la
implantació de l'anomenada administració digital, en la seva
gestió financera a la qual ja hem començat a donar cobertura
legal amb una modificació de la Llei de finances de la comunitat
autònoma que preveu el Projecte de llei d'acompanyament dels
pressuposts de l'any 2000. Així es pretén impulsar la desaparició
gradual del gran moviment de paper que suposa la gestió
financera de la conselleria, factures, documents comptables,
impresos, estats de comptes, internament durant l'any 2000 i a
més llarg termini, a les relacions externes, proveïdors, creditors,
bancs, Parlament, Tribunal de Comptes, etc. L'objectiu és que,
per exemple, una factura o un estat de comptes que siguin
transmesos a través d'Internet siguin tan vàlids com si s'hagués
enviat en paper signat i amb segell. A més, es pretén que la
signatura i la identificació electròniques s'utilitzin com s'usen ara
les signatures tradicionals per validar, autoritzar, fiscalitzar i
autenticar.

La finalitat final d'aquest programa d'actuacions és arribar a
l'entrada en funcionament dels gestors virtuals, programes
informàtics que desenvolupin tasques fins ara realitzades pels
funcionaris, com ara són les decisions respecte que si una
determinada proposta de modificació de crèdit pot tramitar-se o
no, si una despesa té o no crèdit, si l'òrgan proposat és competent
o no.

Per altra banda, al capítol 7 de la secció corresponent a
serveis comuns hi figura el conveni amb Telefònica d'Espanya,
amb una despesa signada de 307 milions, així com distints
convenis amb ajuntaments de les nostres illes dels quals convé
destacar el conveni amb l'Ajuntament de Palma, per consorci del
Parc de les Estacions, el conveni amb l'Ajuntament d'Inca, el
conveni amb l'Ajuntament de Selva.

Al capítol 8 destacam, a més de l'aportació de capital a
la Fundació per a la innovació tecnològica per import de 63
milions, l'aportació patrimonial, el Centre Balears Europa,
que en aquest cas ascendeix a 178 milions i que permetrà
aquest consorci dur a terme les seves activitats. Respecte de
la primera aportació, el seu propòsit és potenciar la línia de
desenvolupament de projectes europeus per fomentar la
transferència tecnològica i la innovació en els àmbits de la
millora dels serveis prestats per les diferents
administracions públiques, la informació i promoció de les
Balears com a destinació turística, la formació i l'educació,
la sanitat, el teletreball, el comerç electrònic, la promoció
exterior dels productes de les Illes. Tot això, considerant, a
més, la necessitat dels consells insulars i dels ajuntaments
d'accedir també a les noves tecnologies per modernitzar el
seu funcionament.

Quant al pressupost del Centre Balears Europa, cal
destacar com a novetat l'increment del nombre de beques de
postgrau amb la finalitat de promoure la formació a un
àmbit estratègic com és el coneixement de la realitat de la
Unió Europea. També es milloraran els canals de
comunicació i transmissió d'informació a les conselleries i
departaments del Govern i ens consorciats sobretot davant
la necessitat de donar un especial suport davant la
configuració dels nous programes de fons comunitaris.

Pel que fa referència a la secció 32, relativa als ens
territorials, s'ha de dir que la seva pujada és en la major part
la manifestació de la voluntat d'aquest govern de millorar el
finançament de les competències transferides als consells
insulars. Com tots vostès saben, és voluntat del nou govern
construir una comunitat autònoma integrada, amb un govern
fort, amb un parlament eficaç, i que reculli les inquietuds i
les necessitats de la gent, amb uns consells insulars enfortits
políticament i ben finançats. En el disseny d'aquesta
estructura institucional, els consells insulars han de ser el
vèrtex essencial de la vida política de cada illa i en
consonància amb aquesta idea, enguany s'ha incrementat
notablement la dotació corresponent als ens territorials
perquè es converteixin en autèntics governs de cada illa.

Aquesta millora del finançament s'ha fet mantenint un
escrupolós respecte de la normativa vigent, és a dir de
l'Estatut d'Autonomia, de la Llei de consells insulars, de les
lleis d'atribucions de competències i de les lleis
d'acompanyament del pressupost general de la comunitat
autònoma, constituint el que es coneix com bloc estatutari
balear.
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S'ha d'assenyalar, a més, que la comunitat autònoma,
precisament en aplicació de la normativa anteriorment
esmentada, es troba en els prolegòmens d'una revisió tècnica
jurídica del sistema de finançament dels consells, tant mitjançant
la posada en marxa d'un sistema definitiu de finançament com
també de la figura del fons de compensació interinsular, tots dos
amb una data prevista d'entrada en vigor per a l'any 2000.

Dins aquest pressupost de l'any 2000, la solució de transició
passa per aquestes dues figures, primer, major dotació pels
serveis assolits, amb anterioritat a 15 de març del 1995,
mitjançant una adaptació tècnica a l'acord del Consell de política
fiscal i financera de la mateixa data, i activació d'un muntant
financer ad hoc que precisament rep el nom de Fons interinsular
d'inversions i millora de servei, part de la dotació del qual es
podrà aplicar al conjunt dels serveis assumits en virtut de les lleis
de transferències vigents abans de 31 de desembre del 99, aquest
fons d'altra banda, també, s'erigeix com un antecedent del futur
fons de compensació interinsular.

El que es pretén amb aquesta manera de procedir és un doble
objectiu, respectar, com no podria ser d'altra manera, la
legislació vigent i facilitar als consells insulars la seva gestió
pressupostària.

Pel que fa a l'activació de l'esmentat fons interinsular
d'invesions i millora de serveis, es concretarà en un muntant
global de 3.333 milions de pessetes que es repartiran en dos
trams, un 45% es destinarà per part dels consells insulars durant
l'exercici pressupostari de l'any 2000 a escometre inversions i
despeses que redundin en la potenciació dels serveis transferits,
i la resta, és a dir, el 55%, es destinarà a activar l'antecedent del
Fons de compensació interinsular.

En general, amb aquesta substancial millora de finançament
dels consells insulars, que fa que la quantitat pressupostària en
aquesta secció arribi als 7.003 milions, es pretén acabar amb les
dificultats de finançament que històricament s'han posat de
manifest en relació amb competències transferides i, en
conseqüència, dotar els consells insulars d'una veritable capacitat
financera perquè puguin desenvolupar la seva funció
constitucional i estatutària.

La secció 34, la del servei de deute, ascendeix a 5.083
milions, la qual cosa suposa una davallada de 32 milions respecte
dels 5.115 pressupostats per a l'any 99. Tot i que aquesta
davallada sembli petita, hem de fer una anàlisi del pressupost per
adonar-nos de la seva importància. Les despeses financeres,
malgrat l'increment del tipus d'interès dels darrers mesos i el nou
endeutament previst per a l'any 2000, d'acord amb els escenaris
de consolidació pressupostària pactats, davallen la quantitat de
472 milions, la qual cosa suposa un 10'43% de reducció respecte
de la quantitat pressupostada per a l'any 99.

D'altra banda, el pressupost, amb 975 milions per a
amortitzacions de capital, realitzant així una previsió
realista d'aquestes amortitzacions. 

No voldria acabar sense remarcar l'esperit amb el qual
afrontam l'execució d'aquest pressupost que avui presentam
aquí, una vegada que hagi acomplert la seva tramitació
parlamentària. La nostra conselleria, motor d'impuls a la
millora de gestió pressupostària d'altres departaments del
Govern, tindrà com a eixos de la seva actuació la intenció
de potenciar l'eficàcia, l'eficiència i l'economia en la gestió.

Amb això crec que he fet un repàs a les línies generals
relatives a les seccions pressupostàries atribuïdes a la
Conselleria d'Hisenda, i tan sols em resta, per tant, donar-los
les gràcies per la seva atenció i restar a la seva disposició
per aclarir qualsevol dubte que puguin tenir.

Gràcies, sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Deman si podem ..., el conseller
m'havia demanat si podia primer intervenir ell, contestar les
preguntes i llavors intervendrà la consellera sense cartera
per tractar el tema d'energia. Si els grups hi estan d'acord,
per part de la Presidència no hi ha cap problema, aleshores,
passaríem ara al torn de preguntes al conseller d'Hisenda i
Pressuposts, i deman si volen fer un recés o si podem
continuar.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Per part del Grup Parlamentari Popular podem continuar.

EL SR. PRESIDENT:

Podem continuar, jo entenc que per als altres també.
Aleshores, continuarem amb el torn de preguntes. Per part
del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el diputat Sr.
Miquel Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Per part del Grup Mixt i d'Unió
Mallorquina, primer, agraïm la presència del conseller i
d'alguns dels membres del seu equip en aquesta
compareixença, veim amb satisfacció aquest pressupost
perquè suposa una sèrie de millores respecte del que es va
presentar en exercicis anteriors, i com a partit que dóna
suport a aquest govern, volem felicitar el conseller per la
seva presentació, veim amb molta satisfacció l'increment de
la secció 32, que pensam que és una primera passa per
assolir l'adequada finançació dels consells insulars, que és
l'inici d'aquesta finançació adequada dels tres consells
insulars, i que veim que el conseller, amb la seva exposició,
va en aquest sentit.
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També veim amb satisfacció la davallada de la secció 34,
encara que, com ha dit el conseller, és una davallada petita, és
l'inici d'aquesta política de contenció del deute.

Però voldríem que ens aclarís dues petites coses que no hem
entès bé o que aprofundís en el tema. Una seria que ens explicàs,
ha parlat d'una partida per un conveni amb Telefònica, que tenia
previst a la secció 14, que ens explicàs en què consisteix aquest
conveni. Ha parlat també d'un esforç important en matèria
d'innovació tecnològica que permetria la presentació de factures
del proveïdors mitjançant Internet o d'altres noves tecnologies,
i a un moment determinat de la seva intervenció m'ha semblat
sentir que hi hauria una col•laboració amb els consells insulars
per a aquesta millora tecnològica, m'agradaria saber amb què
consistirà i què té previst amb el seu pressupost.

En definitiva, felicitar el Sr. Conseller pels pressuposts que
ha presentat als quals nosaltres donarem suport des del nostre
grup. Gràcies, sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
té la paraula el diputat Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista, volem agrair la compareixença del conseller
Sr. Mesquida i de la consellera Sra. Ramon, i també la dels tres
alts càrrecs que els acompanyen.

La intervenció d'aquest diputat serà molt breu, únicament es
vol limitar a expressar davant els membres d'aquesta comissió
parlamentària el suport explícit d'aquest grup parlamentari, del
PSM-Entesa Nacionalista, a aquest projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2000, pel que fa a la Conselleria d'Hisenda i
pressuposts. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el diputat Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Con la brevedad que impone ya la
hora, dar las gracias, primero que nada, al sr. Conseller por su
comparecencia y explicaciones que han sido largas y cumplidas,
solamente una cosa, hemos echado de menos conocer durante
mucho tiempo, son muchos los años en que en este parlamento
nos hemos preguntado cuál era en realidad la situación de la
comunidad autónoma desde el punto de vista del pasivo, o sea,
de la deuda, qué se debe en estos momentos, cuál es el nivel de
la deuda en la comunidad autónoma, incluidas las empresas
públicas, si este dato se dispone o se ha dispuesto de él para
hacer el presupuesto, y cuál es la valoración que se hace del nivel
actual en qué se encuentra este endeudamiento, si es alto, bajo,
si permite períodos de endeudamiento o no los permite.
Solamente esto. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la paraula
per contestar.

EL SR. CONSELLER D'HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Primer de tot agrair les
intervencions dels grups que donen suport al Govern. Pel
que fa referència a aquest conveni amb Telefònica, és
bàsicament per donar cobertura al servei 112, i pel que fa
referència al tema del consell insular, l'administració digital,
volia aclarir al senyors diputat la qüestió.

Pel que fa referència a aquest comentari que he fet, de
relació amb els consells insulars, la nostra voluntat, és a dir,
l'any 2000, és eliminar tot el que són moviments de paper
intern i progressivament anar eliminant aquest moviment de
paper amb empreses privades, amb provadors, amb entitats
financeres, amb ens institucionals, aquí incloïa el consell
insular, per coordinar molt millor la feina que puguem fer i
per intentar que un estat financer que en aquest moment
nosaltres puguem fer arribar al consell insular, sigui tan
vàlid en suport digital com en paper.

Jo crec que s'ha pogut visualitzar aquesta voluntat,
maldament sigui un gest en la presentació d'aquests
pressuposts, s'han presentat amb suport magnètic amb un
CD-rom, crec que facilita bastant la feina que es pugui fer
a través dels mateixos diputats, i permet, a més, tenir una
informació dins un ordinador i permet sistematitzar-la i
ordenar-la de la forma que es vulgui. Aquesta referència que
fèiem als consells era precisament per aquests traspassos
d'informació amb suport digital.

Pel que fa referència al tema del deute, li puc donar el
saldo viu a 30 del 9 del 99, l'endeutement de la Comunitat
Autònoma eren 34.976 milions de pessetes, l'endeutement
dels consorcis, la part corresponent a la Comunitat
Autònoma 3.587; l'endeutement del Pla Mirall i la part
corresponent a la Comunitat Autònoma 4.802 milions de
pessetes, i les empreses públiques, a 30 de setembre, tenien
un deute viu de 23.234 milions de pessetes. He de dir que
d'aquests 23.234 milions, 22.243 estaven avalats per la
Comunitat Autònoma. Després feia referència a
l'endeutement futur; bé, ja ho hem manifestat i així està al
pressupost, la voluntat i el compromís de mantenir l'escenari
pactat amb el Ministeri d'Economia i Hisenda pel que fa
referència al pacte d'estabilitat, és a dir, el nivell
d'endeutement del regne d'Espanya, que inclou
l'endeutement futur de les comunitats autònomes, nosaltres
respectarem la quantitat d'endeutement màxim de 1.500
milions de pessetes, i per a l'any que ve, l'any 2.001, la
previsió d'endeutement pactat és 0 pessetes.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica? No n'hi ha. Pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Diputada, Margalida
Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, en
primer lugar quiero agradecer aquí la presencia del conseller de
Hacienda y de parte de su equipo ante esta comparecencia para
explicarnos los programas presupuestarios que dependen de su
conselleria. Efectivamente, la Conselleria de Hacienda es la
responsable de las secciones presupuestarias 14, 31, 32 y 34 y,
en general, de todo el presupuesto, aunque ya tendremos ocasión
de debatir sobre todo el presupuesto en los plenos próximos, pero
también sí que usted es responsable directo de la ley, del
contenido articulado de la ley y de la ley de acompañamiento, así
como de todo el tema de ingresos, y alguna explicación, si me
permite, le pediré, conseller, sobre estos temas.

De la sección 14, se mantiene básicamente la estructura que
había en el anterior govern, se suprimen dos programas
presupuestarios, uno de elaboración estadística, el 5511 que pasa
a Vicepresidencia, y el de asuntos europeos que también pasa a
depender ahora de Vicepresidencia. Por lo demás la estructura es
parecida, no hay grandes cambios, pero sí hay algunas cuestiones
que me gustaría que usted me pudiera aclarar.

En el programa del juego, en el 1215 veo que disminuye el
capítulo 1 y disminuye también el proyecto de inversión, me
gustaría saber a qué se debe esta disminución o si está
presupuestado en otro programa, porque usted, en la memoria de
este programa habla de que ha de elaborar normativa y crear más
inspectores del juego, y me gustaría saber si lo tienen
presupuestado.

En la Secretaria General Técnica aumenta el capítulo 2 en
100 millones de pesetas, me gustaría, usted ha concretado para
algunos estudios determinados, no sé si es para el presupuesto de
base cero, pero me gustaría que me concretara esa subida de 100
millones y en concreto la partida de 18 millones para estudios y
trabajos técnicos.

El programa de análisis económico, el 612101 veo que hay
otro programa presupuestario exactamente igual en la
Vicepresidencia y me gustaría saber por qué  existen dos
programas exactamente iguales en los presupuestos de la
Comunidad Autónoma. Además, entre los dos programas de
análisis económicos, ha aumentado considerablemente el
proyecto de inversión, ha aumentado 63 millones, y me gustaría
también a qué se debe este aumento, por cuanto creo recordar
que ustedes, en años anteriores, cuando gobernaba el Partido
Popular, estaban totalmente en contra del inmobilizado
inmaterial.

El capítulo de la Dirección General de los Servicios de
Hacienda, el capítulo 1 aumenta en 50 millones, creo que
usted ha dicho que era para inspectores de hacienda, y si
acaso me lo podría concretar, y se destinan más millones
para estudios y trabajos técnicos, y me gustaría también si
me pudiera precisar qué estudios prevén hacer.

Y en el programa de tutela financiera local, 6132,
aumentan también en 15 millones de pesetas el proyecto de
inversión, y me gustaría también si me pudiera concretar
este aumento.

En la sección 31, efectivamente, sólo queda ahora un
programa de servicios comunes, el 1269, porque todo lo
relativo al Parque Bit ha pasado a la conselleria o futura
conselleria de nuevas tecnologías. No obstante,
prácticamente, todo lo que se conserva de la sección 31 hace
referencia a temas de telecomunicaciones, a los grandes
proyectos corporativos que hay, a temas de proyectos
europeos, aportaciones a la Fundación Ibit; y yo creo que si
anteriormente las nuevas tecnologías era únicamente una
dirección general, y por eso tenía tanto soporte de esta
sección presupuestaria que depende del conseller de
Hacienda, yo creo que en la actualidad, que crean ustedes
una conselleria nueva de nuevas tecnologías y energía que
la verdad, y que luego analizaremos, creo que ha quedado
un poco vacía en cuanto a presupuesto y en cuanto a
contenido, yo creo que este dinero debería estar
presupuestado en esa sección presupuestaria, dependiendo
directamente de la consellera.

De la sección 32, relativa a entes territoriales,
simplemente me gustaría, si me pudiera explicar cómo han
calculado el fondo entre corriente e inversión y entre las
distintas islas; y también que en la memoria del programa se
sigue manteniendo que únicamente hay capítulo 4 en dicha
sección, cuando en la actualidad hay capítulo 4 y capítulo 7,
por lo tanto creo que se debería rectificar la memoria de esta
sección.

Asimismo, no ha hecho referencia a la condonación de
los 1.000 millones de los hospitales General y Psiquiátrico,
que me gustaría si piensan en cuanto a la propiedad de los
bienes, que todavía quedan en manos del consell insular, si
piensan hacer algunas gestiones, porque si no pues la
comunidad se puede ver descompensada, y si también, por
esa condonación piensan que debería compensarse a Eivissa
y Formentera y a Menorca.

Simplemente cuatro pinceladas en cuanto a los ingresos
y en cuanto a la ley. De la ley me gustaría que me
confirmase si ustedes han introducido como modificación
legislativa, que creo que va contra la ortodoxia
presupuestaria el poder hacer modificaciones de crédito, de
transferencia de capital a transferencia corriente, así lo he
visto y la verdad es que me podría explicar a qué obedece
esta modificación legislativa. Asimismo, me ha extrañado
que en el tema de indemnizaciones por gastos oficiales e
indemnizaciones de altos cargos por vivir o por ser de
Menorca o de Eivissa y Formentera han suprimido la
anterior regulación legislativa, que preveían una pernocta
igual a las que se prevén en el Parlamento y la dieta de
gastos de viajes oficiales era de 5.000 pesetas, y lo remiten
a un futuro desarrollo reglamentario; me gustaría también
saber por qué han suprimido esto y cuál prevé que será ese
desarrollo reglamentario, que veo que lo esconden un poco
del debate presupuestario.
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También me gustaría saber si del tema de la subida a los
funcionarios del 2% usted o ha salido en algún medio de
comunicación, que pasaban a aumentar, no más, en principio está
presupuestado el 2% y me gustaría saber si tienen intención, vía
directa o vía indirecta, de subir a los funcionarios de esta
Comunidad Autónoma por encima del 2%.

Y simplemente, de los ingresos, en primer lugar, llama la
atención que ustedes siempre acusaban de que los ingresos
estaban hinchados en esta Comunidad Autónoma y ustedes no es
que los deshinchen es que los hinchan más. Por tanto, me
gustaría que usted rectificara cuando decían constantemente que
los ingresos estaban hinchados. Y hay dos cuestiones que me
gustaría si me puede aclarar, en ingreso corriente han
presupuestado 1.000 millones de fondo social europeo, que me
ha extrañado y me gustaría si me pudiera aclarar esos 1.000
millones del fondo social a qué obedecen. Y también en ingreso
de capital hay 360 millones de la Seguridad Social, que me
gustaría también si me pudiera decir exactamente a qué
corresponde ese ingreso.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER D'HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan Mesquida i
Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Bé, realment és difícil apuntar i donar
resposta a totes les coses, intentaré una mica aclarir temes que
han anat sortint aquí.

Anem a veure, el tema de dotació de noves places. El capítol
1 de l'any 99 eren 1.271 milions de pessetes, l'increment del 2%
són 25, les noves places són 52 milions; les dotacions 9 i les
cessions a economia 47. Això vol que la Conselleria d'Hisenda
incrementarà o té previst incrementar en 9 places els seus
funcionaris; parlam d'aproximadament 212 funcionaris, això
seria un percentatge jo crec que relativament petit.

Havia apuntat aquí el tema d'inversions, capítol 6, de joc.
Hi havia una partida per desenvolupar un programa de lluita
contra les ludopaties i per a lluita també, si no record
malament, dels "trileros", no es va executar res, i nosaltres
pensam que això és una partida que convendria mantenir, no
amb el nivell d'aquests 4 milions de pessetes, però sí amb
una partida de 2 milions de pessetes.

El capítol 2 de la Secretaria General Tècnica augmenta
perquè pressupostam aquí les auditories. Les auditories de
la Comunitat Autònoma crec que en el pressupost de l'any
anterior es varen pressupostar 27 milions de pessetes i s'han
fet modificacions de crèdit que fan o totalitzen 68 milions
de pessetes. Nosaltres tenim aquí prevists, aproximadament,
aquests 70 i busques de milions de pessetes per fer
auditories.

Li diré també un altre tema que pot dur a confusió, que
fa referència a capítol 1 de la Direcció General de
Tresoreria. Aquí l'únic que s'ha produït han estat
reassignacions de persones que estaven assignades a altres
àrees, com la Direcció General de Tributs, que, amb el nou
sistema aquest, Meta 4, de gestió de nòmines, s'han
reassignat al lloc de feina que els corresponia. És a dir que
no es produeix un increment, com aparentment pareix, de
115 milions de pessetes de capítol 1 a Tresoreria, sinó que
el que es produeix són unes assignacions, que ja li deia que
l'increment en el capítol 1 realment són 37 milions de
pessetes.

Un tema que ha comentat de la secció 31. La secció 31,
el que són serveis comuns, totalitzen 1.605 milions de
pessetes; sí que li voldria fer un comentari, que aquests
1.605 milions de pessetes, 905, són compromisos d'anys
anteriors. És a dir que nosaltres sense fer res ja teníem una
despesa plurianual de 905 milions de pessetes de 1.600
milions.

El que fa referència a la secció 32, ens territorials,
aquesta distribució del fons del 45 i del 55 és una distribució
aleatòria. Nosaltres hem seguit, a partir d'aquí, haguéssim
pogut pensar que pel que pugui ser finançació condiciona a
inversions havia de ser una altra quantitat, vàrem pensar
45% a transferències corrents i 55% a transferències de
capital. El que ja no és aleatori és la distribució que es fa
d'aquestes quantitats, per una banda, el que són aquestes
transferències corrents se segueix el model matemàtic del
cost efectiu que s'empra dins la CTI, la Comissió Tècnica
Interinsular, que ve del model de cost efectiu elaborat pel
Consell de Política Fiscal i Financera. I pel que fa referència
a la part del 55%, que pot ser ja l'antecedent del fons de
compensació interinsular, doncs nosaltres hem tengut en
compte més el pes de la població i la superfície en el cas de
Mallorca, i menys en el cas de Menorca i d'Eivissa.
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Pel que fa referència al tema dels hospitals, miri, aquí hi
havia un conveni que es va denunciar en moltes ocasions, que era
un conveni lleoní per al consell. El Consell Insular de Mallorca,
sense cap tipus de competència en matèria sanitària, havia de
pagar al Govern de la Comunitat Autònoma més de 900 milions
de pessetes per a uns serveis que no se sabia ben bé per a què,
suposaven aproximadament el 10% del seu pressupost. Es varen
fer actuacions per part del consell per tal que aquest conveni es
renegociàs, no hi va haver possibilitat, s'han introduït
determinats factors dins el que és la interpretació del conveni per
part de l'anterior govern, com instal•lar oficines administratives
dins els centres hospitalaris, que sortia del que era el marc
d'aquest conveni. A partir d'aquí, és un tema que està obert, la
possibilitat d'analitzar el tema patrimonial dels hospitals. No crec
que el consell insular tengui massa interès en mantenir aquests
edificis i, ja li dic, és un tema que està obert i serà objecte de
negociació i, lògicament, això no suposarà cap tipus de
discriminació amb els altres consells, perquè el que es pretén és
que una persona que vagi al Psiquiàtric o que acudeixi a
l'Hospital General de Menorca o d'Eivissa el consell no hagi de
fer cap despesa per a aquesta estada.

El tema del sou dels funcionaris. Jo crec que ho vaig deixar
ben clar a la meva presentació dels pressuposts que vaig fer aquí
al Parlament, complirem estrictament la llei; és a dir, la Llei de
pressuposts generals de l'Estat contempla un increment del 2%
a les retribucions dels funcionaris. A partir d'aquí es poden
analitzar fórmules i jo el que vaig fer a una contestació d'un mitjà
de comunicació és si el pressupost podia estar obert a contemplar
fórmules o la realització d'un fons, com han fet aproximadament
quatre comunitats autònomes, com ha fet el Govern central, que,
en el moment que va sortir la notícia, que Andalusia augmentaria
el 3'9% automàticament varen crucificar el President de la Junta
d'Andalusia, quan després, al cap d'una hora, se'n donaren
compta que el que es feia a Andalusia era exactament el mateix
que es feia amb les retribucions i amb determinades
compensacions negociades amb els sindicats, varen fer la
pregunta de si el pressupost podria contemplar aquestes
actuacions. El pressupost, la meva forma d'entendre-ho, és que
és una cosa viva, que es pot modificar i que jo no tenc cap
problema en avui veure determinats temes que són prioritaris,
que quan vàrem confeccionar el pressupost o no s'havien
plantejat o en aquell moment pensàvem que no eren prioritaris.
Lògicament, hi haurà una negociació amb la representació
sindical i del que surti d'aquesta negociació, bé, doncs s'haurien
d'habilitar les partides necessàries per donar cobertura a això. El
que està previst és aquest increment del 2% de retribucions als
funcionaris.

I el que fa referència al tema d'ingressos, jo tampoc no vull
entrar ara en altres coses que no siguin els pressuposts. Jo li puc
assegurar que nosaltres no hem inflat cap partida d'ingrés, i a
més li diré una altra cosa, que hem estat molt prudents i
lògicament és una previsió, però m'agradaria a final d'any, en
l'execució, que puguem analitzar com ha anat l'execució del
pressupost d'ingressos i veurà que a determinades partides
d'ingressos hem estat extremadament prudents, fins i tot pensant
que recaptarem més del que tenim previst. Però ens hem guiat
per un motiu de cautela pressupostària i ens estimam més fer
modificacions de crèdit quan vegem que l'evolució dels ingressos
sobrepassa la previsió del què havíem posat al pressupost inicial,
i a partir d'aquí, després donar cobertura a altres polítiques de
despesa, i no ho volem fer abans. Aquest conseller que li parla,
li puc assegurar, que no ha estat mai la seva política, quan ha fet
un pressupost, sinó tot el contrari, ser absolutament prudent en
la pressupostació del capítol d'ingressos.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. Sra. Cabrer, té vostè la paraula,
en torn de rèplica.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, hay unos aspectos
que no me han quedado claros, si pudiera ahora, tal vez, que
me podrá seguir. No me ha aclarado si los inspectores del
juego van a aumentar o no, porque el capítulo 1 disminuye
y yo no sé si están presupuestados en otro lado.

De la sección 31, yo no le he dicho que no haya
compromisos de ejercicios anteriores, claro que los hay, el
Sicode, el Meta 4, lo que yo digo es que habiendo en la
actualidad una sección, una conselleria propia en materia de
nuevas tecnologías, donde habiendo toda una conselleria lo
que antes sólo era un único director general dentro de la
Conselleria de Presidencia, creo que tal vez sería más
coherente y más correcto que todo lo que es gasto de
tecnología de la sección 31, que lo es prácticamente todo, se
presupuestase dentro de la sección 22. Es esto, simplemente
si usted no lo encontraría más lógico que estuviera allí
presupuestado.

Del tema de proyectos de inversión y el aumento no me
ha especificado nada, y tanto el proyecto de inversión como
el tema de ingresos, yo no le acuso de que usted haya
hinchado los ingresos, yo lo que estoy diciendo es que en
este Parlamento, año tras año, cuando se presentaba un
presupuesto por el Partido Popular se nos acusaba de dos
cosas: primero que los ingresos estaban hinchados, esto nos
lo decían por activa y por pasiva; yo no digo que usted los
haya hinchado, yo digo que nos acusaban de ello y que
cuando ha llegado el momento nosotros pensábamos que los
iban a deshinchar, y ustedes los mantienen y los suben,
prevén más inversión, pero no le estoy acusando de que
usted hinche los ingresos. Y lo mismo de los proyectos de
inversión, que aquí se reiteraba que los proyectos de
inversión ocultaban gasto corriente, que los proyectos de
inversión se tenían que suprimir, y yo no he hecho los
cálculos de su presupuesto, pero no se preocupe que los
haré, pero los proyectos de inversión han aumentado
espectacularmente en sus presupuestos de todas las
consellerias, pero bueno, ya tendremos ocasión de debatir el
tema de los proyectos de inversión.
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Y simplemente, del tema de ingresos sí que le pedía
concreción sobre la presupuestación en ingreso corriente de
1.000 millones del Fondo Social Europeo, que me ha extrañado
y no sé que esté presupuestado en ingreso corriente.

Y no me ha dicho nada en cuanto a aspectos de la ley, es
decir, en cuanto a la posibilidad legal, el por qué ahora se va a
permitir pasar transferencias de capital a transferencias
corrientes; queremos saber cuál es el motivo de ello porque
entonces realmente el presupuesto puede quedar totalmente
desvirtuado de lo que va a aprobar este Parlamento.

Y tampoco me ha explicado el tema de las indemnizaciones
de altos cargos por viajes oficiales, las 5.000 pesetas y las
indemnizaciones para altos cargos procedentes de las islas
pitiusas y de Menorca, el porqué no se contempla igual y se deja
a un futuro desarrollo reglamentario. Me gustaría saber qué va a
prever este futuro desarrollo reglamentario.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller, té vostè la paraula per al
torn de rèplica.

EL SR. CONSELLER D'HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan Mesquida i
Ferrando):

Gràcies, Sr. President. No li he contestat determinats temes
perquè jo entenc que per ventura ara, en aquests moments no és
el moment més adequat per parlar de temes que no fan referència
a les seccions pressupostàries. Però no es preocupi, a mi sempre
m'agrada aclarir totes les coses, he pres nota de determinats
temes que vostè té interès en aclarir; com que hi ha un diari de
sessions que jo sempre em llegesc, li contestaré tots els dubtes
que pugui tenir.

Parlava del tema del capítol 1, disminueix pel que li deia
abans, hi ha una reassignació. Però hi ha una voluntat de creació
d'un servei d'inspecció en matèria de joc. Això no vol dir que
necessàriament la creació d'aquest servei s'hagi de fer
augmentant el capítol 1; és a dir, hi ha persones que poden tenir
interès a promocionar determinats llocs de feina de nova creació
i jo també sempre he estat molt partidari que l'Administració,
intentar cercar les persones que tenim a dins perquè puguin fer
noves funcions si els pareix bé, i no haver d'incrementar el
capítol 1; és a dir, la voluntat que hi ha és de crear aquest servei
d'inspecció, jo crec que necessari, realment és estrany, i a més és
una demanda del sector, a les reunions que hem tengut sempre
ens han reclamat la necessitat d'aquesta inspecció i nosaltres som
sensibles a aquesta demanda, i la meva voluntat és que existeixi.

Després em parlava del tema de les transferències
corrents i de capital. Em quedo un poc amb la seva crítica,
de si nosaltres desvirtuarem o no desvirtuarem el
pressupost. Miri, Sra. Diputada, el pressupost, li torn repetir,
és una cosa viva i vostè això ho deu saber, perquè, per
exemple, la Conselleria de Medi Ambient vostès varen
aprovar un pressupost de 12.183 milions de pessetes i en
aquests moments són 9.757 milions de pessetes. Això què
vol dir? Doncs, que durant l'any, aquesta conselleria que era
tan important, que era la segona, li varen llevar 2.426
milions de pessetes, no per fer coses ..., per fer coses tan
pelegrines com 525 milions de s'Universiada, o per destinar
doblers de Medi Ambient a l'efecte 2.000. Anem a veure, jo
no li criticaré això, jo crec que el pressupost, bé, es fa una
aprovació, és una previsió; el que sí em preocupa i també
així ho vaig manifestar quan vaig presentar el pressupost, és
la mala execució del pressupost. I aquí jo deman, com a
nova forma d'entendre el que és un pressupost, que es faci
més pressió sobre l'execució del pressupost, sabent que per
al responsable polític pot tenir dificultats, que quan arribem
al mes de novembre o al mes de desembre li diguin vostès
a un responsable polític que no ha executat el seu
pressupost, doncs jo crec que és greu i és una cosa que ...,
aposta deman que el model no sigui tant analitzar les
previsions, que no tenc cap problema en què s'analitzin,
però sí que es faci més pressió, així ho manifestava també
a la mesa del diàleg social i que, ja que no s'ha fet abans,
vostè un dia o pels mitjans de comunicació, demanava com
s'instrumentari aquest control per part dels agents socials; si
no s'ha fet abans no vol dir que no es pugui fer; ja
s'instrumentarà un control que, a més, jo afavoriré que així
es faci, és a dir que es faci una major fiscalització sobre la
gestió i l'execució del pressupost i no tant sobre l'aprovació,
perquè si no després passen aquestes coses: que a l'hora de
fer una roda de premsa es ven que Medi Ambient és molt
important, 12.000 milions de pessetes, i el dia següent a
l'aprovació del pressupost ja comencen a llevar-se partides
i a distribuir el que es denominen borses dins el pressupost,
que no se si era vostè, manifestava el fet de buscar las
trampas del presupuesto. Nosaltres ens podem haver
equivocat, perquè hem fet molta via a l'hora de presentar
aquests pressuposts, ara, trampes, fins al meu lleial saber i
entendre no n'hem posada cap.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Passarem ara a les explicacions
pel que fa a la consellera sense cartera, Hble. Sra.
Misericòrdia Ramon, en el que fa referència a energia i
innovació tecnològica. Té vostè la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA (Misericòrdia
Ramon i Juanpere):

Sr. President. Voldria ser breu i presentar-los el pressupost
del què en aquest moment és la secció 22 de la Conselleria
d'Hisenda, basant-me fonamentalment en dos criteris. Som
conscients que aquest pressupost és un pressupost limitat, és un
pressupost total de 1.480 milions de pessetes; representa un
increment d'un 38%, si ho comparam amb el que tenia la
Direcció General de Noves Tecnologies o part del què era
Direcció General de Noves Tecnologies perquè, com s'ha
esmentat anteriorment, veiem que només inicialment una part
d'aquest substrat ha passat a la nova conselleria. En aquesta nova
conselleria el que s'ha intentat és mantenir les despeses de
personal i també mantenir les despeses d'operacions corrents, és
a dir que el conjunt del que seria capítol 1 i capítol 2 seria
pràcticament el mateix. No creiem que aquesta nova conselleria
s'hagi de caracteritzar per tenir, o el fet de la creació d'una nova
conselleria no ha de representar incrementar el capítol 1 i tampoc
no ha de ser, fonamentalment, incrementar capítol 2.

La tercera partida important seria el que són les subvencions
corrents. Aquestes subvencions corrents fonamentalment van
dedicades, després si de cas els ho desglossaré, van dedicades a
beques i a projectes. I el que més incrementa seria la partida
d'inversions, que passarien de 236 a 517 milions, representa un
increment de 280 milions d'inversions, que també els ho
desglossaré una mica en acabar.

Per una altra part, tenim les subvencions de capital, que
serien un total de 294 milions, que corresponen íntegrament a
subvencions al Parc Bit.

Aquests capítols a nosaltres ens han de permetre posar en
marxa cinc programes: un dels programes seria el programa ja
existent en tecnologies de la informació i de la comunicació,
mantenir-lo, i el nostre pressupost és, tal com deia el conseller
Mesquida que es tracta d'un pressupost viu, anar incrementant
dins aquest programa les partides que en aquest moment encara
podem trobar romanents a la Conselleria d'Hisenda, com també
a diferents partides de tecnologia de la informació i de la
comunicació que puguem trobar a diferents conselleries. És
habitual que cada una de les conselleries o cada una de les
institucions tengués una partida dedicada a aquest material, i
nosaltres sabem que és una feina que hem d'anar fent d'una forma
progressiva, però és anar-ho duent a aquest capítol de
desenvolupament de tecnologies d'informació i comunicació.

El que és la Direcció i Serveis Generals de la Conselleria
d'Energia i d'Innovació tendrà una partida de 138 milions, que és
una mica superior al que tenia la direcció general, però en molt
poca quantitat.

El Parc Bit rep, per un pressupost, el que ens costa al Govern
el Parc Bit, o que tenim pressupostat que ens costi, és un total de
452 milions. Aquests 452 milions, com han de permetre dur a
terme l'impuls que nosaltres volem desenvolupar al Parc Bit? Per
una banda, hi haurà una partida de despeses de personal, que
ascendeix a 58 milions; una partida de 53 milions a béns i
serveis; despeses financeres, una partida de 47 milions; i pensem
fer unes inversions de 3.194 milions. Com podem abordar
aquestes inversions de 3.194 milions? Per una part, en aquest
moment existeix dins la Conselleria d'Hisenda un romanent i per
una altra part, estam pendents a 31 de desembre de les
aportacions de diners per part de la Unió Europea, que ens
permetran cobrir part de les inversions de l'any que ve, i després
recorrerem a deute, que esperem que serà aproximadament sobre
juny o juliol un endeutament per valor de 2.000 milions de
pessetes.

El tercer programa, el primer era de tecnologies de la
comunicació, el segon era el del Parc Bit, és un programa
que apareix en el pressupost amb el mateix epígraf que tenia
en els programes anteriors, com foment de l'ús de les
tecnologies i aquest programa és el que es pensa dedicar
fonamentalment a posar en marxa el pla balear d'I+D.
Vostès em podrien demanar perquè no se li ha posat pla
balear d'I+D, en aquest moment el pla balear d'I+D va sortir
de la conselleria o hi ha una proposta que surti de la
Conselleria d'Educació i arribi a la conselleria, donat que
pressupostàriament crear un concepte que en aquest moment
no existia, vàrem optar per mantenir el foment de l'ús de les
tecnologies, és a dir, un capítol que era fonamentalment
capítol d'inversió, que ens permetés dotar d'una partida
inicial el pla d'I+D. L'altra cama important del pla d'I+D,
que era la part de beques que pensàvem posar, es troba dins
el programa de desenvolupament de tecnologies de la
informació, dins el capítol 4, és a partir de 4800, que és una
partida de 82 milions, que ha passat de 15 milions fins a 82
milions, i és la partida amb la qual s'iniciaria, la
convocatòria ja està preparada, és costum a tots els plans
nacionals i europeus que la convocatòria es faci el mes de
desembre i a partir del mes de gener la dotació de beques
començaria a anar a aquesta partida.

Per una altra banda, en el pressupost tampoc no es troba
fet com a punt la part d'energia. La part d'energia correspon
al punt 7311, planificació i desenvolupament energètic, que
per un error de transcripció apareix com a 1.000 pessetes,
quan li corresponen 100 milions de pessetes. En aquest error
material és un error al qual es pensa presentar una esmena
en el moment parlamentari adequat per a la tramitació del
pressupost.

Per tant, les partides d'I+D tendrien un total, comptant
beques i comptant projectes, d'uns 280 milions de pessetes,
i la partida energètica tendria un total de 100 milions de
pessetes inicials.

Amb què es pensa, o sigui, quins serien els objectius a
desenvolupar en aquest pressupost?  Per una banda,
el pla balear, quant a beca i a projecte; seguir amb el
desenvolupament de tecnologies de la informació, que
encara que els grans equips, com ha comentat el conseller
Mesquida, estan d'alguna forma pressupostats dins la
Conselleria d'Hisenda, gradualment, pressupostam ja que la
gestió i l'actuació es fa des de la Direcció General de Noves
Tecnologies, i a què es pensen enfocar els 100 milions de
pessetes, o vostès em podrien preguntar si jo pens que amb
100 milions de pessetes es pot fer un pla energètic?
Nosaltres aquests 100 milions de pessetes es pensen dedicar
a planificació i desenvolupament, fonamentalment a fer
estudis de demanda; nosaltres ens hem trobat dins el servei
d'energia amb estudis que regulen l'oferta, però no la
demanda, per tant, per poder completar necessitem tenir
estudis tant de demanda com d'oferta, per posar en marxa
inicialment l'agència de l'energia, i després per fer els
estudis o solucions o distintes alternatives particulars que
ens permetin, en un període de temps relativament breu,
posar en marxa o dur a l'aprovació del Parlament el pla
energètic.
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EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat? Gràcies, Sra. Consellera. Podem continuar amb el
torn de preguntes? Pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, té
la paraula el diputat Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President.

Només vull reiterar les gràcies, des del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, a la compareixença i a la intervenció
que ha fet la Sra. Consellera i per manifestar-li explícitament el
suport d'aqeust grup parlamentari a la seva gestió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la diputada Sra. Margalida Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente.

En primer lugar, quiero agradecer la presencia de la Sra.
Consellera y de parte de su equipo.

Pasamos ahora a estudiar, a hacer unas cuestiones sobre su
sección, la nueva sección presupuestaria, la sección 22, que
esperemos que cuando se inicie el ejercicio presupuestario usted
ya sea consellera con cartera y no continúe como hasta ahora en
esta situación, que parece que no acaba, de conselleria sin
cartera.

Desde luego, Sra. Consellera, cuando usted compareció aquí
para explicarnos su programa de gobierno, anunció muchas
cosas, prometió muchas cosas, pero luego se ha quedado con la
conselleria más pobre del Govern balear, la conselleria con
menos dinero, la conselleria con menos funcionarios, con 43
funcionarios, creo que hay, y 4 altos cargos, para lo que antes
únicamente hacía un único director general.

Básicamente, de sus programas presupuestarios se
mantiene la estructura que había en la antigua Conselleria
de Presidencia.

Crean un programa nuevo, que es el 1267, sobre la
secretaría general técnica, por lo tanto, que usted diga que
crear una conselleria no suponga más gasto, aquí está, en
este programa nuevo, done hay 41 millones de capítulo 1,
donde hay 57 millones de capítulo 2 y donde hay 40
millones en capítulo 6, para inversión en edificios, que me
gustaría saber para qué va a ser, puesto que el edificio de la
conselleria de nuevas tecnologías es muy nuevo y está
francamente bien informatizado.

En cuanto al programa del Parc Bit, ha explicado usted
el tema del Parc Bit, y ha explicado la transferencia
corriente y de capital que se efectuará desde su conselleria.
Me gustaría saber, exactamente, qué fases piensan poner en
marcha del Parc Bit, porque hay informaciones confusas
sobre si piensan corregir las inversiones en dicho parque y
asimismo señalar que el Parc Bit se endeudará en 2.000
millones de pesetas para poder llevar a cabo esas
inversiones, lo digo más que nada porque desde el Grupo
Socialista se critican los endeudamientos de las empresas
públicas y aquí se prevé un endeudamiento de 2.000
millones de pesetas.

En cuanto al programa 5212, de fomento de las
tecnologías, usted dice que aquí realmente está I+D. Esta
mañana ha comparecido aquí el conseller de Educación y ha
dejado claro que él ya no tiene el I+D.

La verdad, no entiendo por qué usted dice que no se
podía cambiar el nombre del programa presupuestario. Aquí
estamos tramitando una ley, una ley nueva de presupuestos
y, precisamente, la norma con rango legal es la que crea los
nombres de los programas y la que crea exactamente todo
lo que usted quiera en materia de I+D.

Realmente, me extraña que el presupuesto de I+D sea un
presupuesto tan bajo, realmente, era el presupuesto que
había, prácticamente igual, en la Conselleria de Educación.
Había un presupuesto base en la Conselleria de Educación
que luego se nutría de las distintas consellerias, en concreto,
en la antigua Dirección General de Nuevas Tecnologías
había mucho dinero que luego se transfería para el I+D,
también se transfería de la Conselleria de Medio Ambiente,
es decir, de varias consellerias se nutría este fondo, y la
verdad es que tanta propaganda sobre el I+D y no vemos
ninguna subida espectacular en esta cuestión.

Menos mal que dice usted que en el programa de
planificación energética hay un error, porque, la verdad, una
única partida con mil pesetas, pensábamos que, desde luego,
el director general de Energía lo iba a pasar muy mal
distribuyendo mil pesetas durante 365 días.
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La verdad es que, sin embargo, yo no entiendo que haya
habido este error. No sé si usted me da a entender que han
presentado aquí unos presupuestos descuadrados, porque si hay
100 millones que faltan en gastos, no sé si es que en ingresos
también faltan 100 millones o los ingresos están cuadrados. Ya
sé que no es su competencia, pero la verdad es que me ha
extrañado este descuadre presupuestario. Pero, en cualquier caso,
quiero recordarle que únicamente hay una partida, la 240, de
servicios nuevos,  y básicamente ha dicho que se destinará a
estudios, que, la verdad, consideramos que 100 millones en
estudios es un poco excesivo.

Tampoco vemos que haya ninguna dotación de personal ni
para la Dirección General de Energía, no sé si estará el director
general solo, desempeñando sus funciones, ni tampoco para el
I+D, tampoco sabemos si estará el director general o si el
personal que había en I+D de Educación sigue en Educación.

No obstante, en materia de energía, nos genera confusión que
haya otros dos programas presupuestarios en otras consellerias
dedicados a energía, que allí sí que no hay mil pesetas, sino que
hay cantidades; en concreto, en la Conselleria de Medio
Ambiente, hay 360 millones par energías renovables, con un
capítulo 1, con un capítulo 2, con un capítulo 6 y con un capítulo
7, es decir, bien distribuido, lo digo porque la Conselleria de
Medio Ambiente no se llama de Medio Ambiente y Energía, y la
suya si que se llama de Nuevas Tecnologías y Energía, y tal vez
sería más lógico que fuera de su competencia. Y lo mismo en la
vicepresidencia y Conselleria de Economía, Comercio e
Industria, donde hay un programa con 280 millones sobre
instalaciones y expedientes eléctricos.

Y para concluir, veo que usted reconoce que lo presupuestado
en la sección 31 debería estar en la sección suya, en la 22, y dice
que lo irán haciendo paulatinamente. La verdad es que yo no
entiendo que sea paulatinamente. Ahora es el momento de coger
lo que hay presupuestado en la sección 31, si no es vía enmienda,
de ustedes mismos, y presupuestarlo en su conselleria, ya que
todo se refiere a temas de innovación tecnológica, está allí todo
el tema de la fundación Ibi, que yo creo que es una fundación
que debería depender de su conselleria.

También me gustaría que pudiera hacer una referencia a
Bitel, porque no ha hecho ninguna referencia. Si el centro de
emergencias se piensa desvincular y pasar directamente como
gestión de la conselleria de función pública ni del Citib, el
Consorcio de Investigaciones Turísticas, que, de momento, creo
que continua presupuestado en la Conselleria de Turismo, si en
un futuro también piensan presupuestarlo en su sección.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sra. Consellera, per contestar, té la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA
(Misericòrdia Ramon i Juanpere):

És veritat, som una conselleria, inicialment, pobra, però
jo crec que hi ha dues maneres d'actuar. Un pot arribar a un
lloc i tenir una immensa quantitat de diners i després haver
de justificar aquesta immensa quantitat de diners o, per
intentar posar o posar en marxa un pla de beques o un pla
d'R+D, nosaltres creiem que el camí de la conselleria ha de
ser un camí progressiu.

Per exemple, si enguany nosaltres dotam deu beques,
seran unes beques a tres anys o a quatre anys. Això ens
implicarà que l'any que ve nosaltres necessitarem,
continuant amb el programa, posar deu beques més, i
tindrem les deu beques més la renovació de les beques de
l'any anterior, perquè nosaltres creiem que una beca ha de
permetre fer un estudi, fer una formació, una beca no ha de
ser un sou per tenir una persona contractada de forma
barata, és a dir, que el programa de beques és un programa
que, a poc a poc, s'ha d'incrementar.

Diu que hi ha hagut un increment del capítol 1 i del
capítol 2. Aquest capítol, el capítol de personal que
nosaltres tenim en aquest moment, els 266 milions, inclou
tot el personal de la direcció general, tot el nou personal,
més la partida de subvenció de personal que correspon al
Parc Bit, i la diferència respecte de la situació anterior són
40 milions de pessetes. La partida de personal és una
partida, en aquest moment, molt poc incrementada.

I per una banda em diu que he incrementat 40 milions la
partida de personal, i a una pregunta, tres més avall, em diu
que tendré tot sol el director general d'Energia i no li ha
dotat personal. Nosaltres hem optat per incrementar la
partida de personal d'una forma mínima, i tenim esperances
de poder anar dotant aquesta partida segons es vagin
apareixent les necessitats.

El fet que Educació digui, en un altre pregunta, el fet que
vostè m'ha dit que a Educació ja en aquest moment no tenia
el Pla I+D. Pressupostàriament el Pla I+D no ha tengut
diners, en el Pla I+D hi va haver una convocatòria de
projectes amb diners obtinguts d'altres conselleries.
Nosaltres no negam fer convocatòries particulars, continuar
fent convocatòries i continuar gestionant les convocatòries
particulars, l'únic que passa és que les diferents partides que
al final donaran de l'ordre de 280 a 300 milions de pessetes
corresponents al Pla I+D, per què no els hem posat el nom?,
perquè en aquest moment la Llei d'I+D diu, que estar en
vigor, que estarà adscrit a la Conselleria d'Educació, i
aquest va ser el motiu pel qual els tècnics pressupostaris van
optar per deixar el nom de la mateixa partida i dins aquesta
partida, que diu "Foment d'ús de...", es podria justificar
perfectament una partida d'I+D.
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Respecte a aquests 100 milions que li fa por que..., que no és
que fos molt dolent que s'incrementés el pressupost de la
conselleria en 100 milions, però li fa por que les despeses no
coincideixen amb els ingressos, realment hi ha la partida 626000,
que és una partida corresponent a la Direcció General de Noves
Tecnologies que és una partida errònia. Veurà vostè en el
pressupost que figura aquesta partida amb 100 milions i l'epígraf,
o sigui, aquesta partida no ha d'anar dins la Direcció General de
Noves Tecnologies sinó que és la que correspon que vagi a la
part d'energia.

Respecte al Parc Bit, vostè m'ha parlat de l'endeutament.
Nosaltres confiam que, si s'ha d'arribar a l'endeutament, arribar-
hi a partir del juliol o l'agost per poder finalitzar les obres. En
aquest moment ja són nombroses les peticions que s'aniran
formalitzant, i en el moment en què l'obra civil ja adjudicada
permeti que les empreses es comencin a instal•lar i comencem a
tenir venda de terrenys, nosaltres tenim una font d'ingressos que
permetrà compensar aquesta possibilitat d'endeutament. En
aquest moment no pensam en endeutar-nos per gastar, sinó que
pensam fer un endeutament que permeti tenir unes
infraestructures suficients que permetessin dotar l'illa d'un punt
de desenvolupament científic i tecnològic que crec que, en part,
vostè i jo podríem compartir que té una viabilitat interessant.

Respecte a les empreses que vostè m'ha comentat, l'empresa
Bitel i Citib, vostè sabrà que Bitel no és una empresa cent per
cent pública, és una empresa participada i que, fins a un punt,
fins a un moment, Bitel va posar en marxa la plataforma de l'112.
Va arribar un moment que el motiu de Bitel, empresa participada
per Telefònica i Sa Nostra, era el de posar a punt determinades
tecnologies i va arribar un moment en què l'112 era un servei i no
era realment una nova tecnologia, no era un projecte innovador
i, per tant, el servei 112 va ser transferit a Telefònica, és a dir, hi
ha una empresa explotadora d'aquest determinat servei. En
aquest moment Bitel està en un procés de remodelació, de
reenfocament, sobre quina és la seva definició; els membres del
consell d'administració de Bitel són els quatre membres que
tenim a la conselleria que no siguin funcionaris de la conselleria,
i a petites passes es va donant a l'empresa Bitel un nou
enfocament.

Respecte a Citib, que és el Centre d'informació i tecnologia
turística, depèn de la Conselleria de Turisme i aquest centre o
aquesta institució té una subvenció del Pla nacional d'I+D per a
la construcció d'un edifici; ja estan els plànols a punt d'entrar a
l'ajuntament per a la construcció d'aquest edifici dins el Parc Bit,
és a dir, que nosaltres, encara que l'objectiu d'aquest centre són
els estudis turístics, i tenim molt clar que sempre estarem en
contacte o que sempre estarem molt coordinats amb la
Conselleria de Turisme, la Conselleria d'Innovació i Energia
participarà activament. Per exemple, el programa Inturism, que
és un dels programes més importants de turismes, el du la
fundació Ibit dirigit per nosaltres i coordinat amb el conseller de
Turisme per al marc que tengui la implantació d'aquests resultats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, Sra. Cabrer
té vostè la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente, que creo que
la hora ya es un poco tarde, en primer lugar, del tema de
I+D, Sra. Consellera, usted dice que harán un camino
progresivo, que prefiere no tener mucho presupuesto y
progresivamente ir dotando. ¿Usted -yo lo digo porque yo
he estado en un gobierno- usted sabe lo difícil que es
arrancar dinero al conseller de Hacienda? ¿Usted sabe de
dónde sacará el dinero, el conseller de Hacienda? Dice que
no hay trampas, y el conseller de Hacienda ¿que lo sacará,
de Medio Ambiente?, ¿lo sacará de Turismo?, de otro lado
lo ha de sacar, Sr. Consellera, el dinero. Le hago esta
advertencia porque esto del camino progresivo queda muy
bien, es muy bonito pero no es real, y yo creo que en la
ejecución presupuestaria lo podremos ver. De hecho este
año no ha habido convocatoria de becas entre las elecciones
y el cambio de gobierno, no ha habido, pero es que ni
siquiera las que se tenían que renovar el 30 de septiembre
muchísimas de ellas no han sido renovadas. Por lo tanto,
llevamos un año de retraso por motivos electorales, si
quiere, y cambio de gobierno, pero llevamos un año de
retraso en estas cuestiones.

Del tema de personal ya sé que el incremento no es
significativo, son 40 millones, pero yo no me contradigo
cuando digo que hay en secretaría y no hay en dirección
general de energía, o sea, el personal que hay en secretaría
es para hacer trabajos de Secretaría General Técnica, es para
mantenimiento, es para contratación, es para la UGE, es
para personal..., es decir, una conselleria genera un
incremento y ahí está; el personal que trabaje en la
Dirección General de Energía suponemos que llegará a
tener personal, supongo que no estará presupuestado en la
Secretaría General Técnica, sino que estará presupuestado
en el capítulo 1 de la Dirección General de Energía.

Y en cuanto al tema del desfase presupuestario de los
100 millones, yo creo sinceramente que no ha habido
ningún tipo de error de los 1.000 a los 100 millones, porque
un error de transcripción es, efectivamente, poner 1.000
millones en vez de 100 millones, pero cuando usted ya me
cuenta que el dinero está en otra partida de su propia
conselleria, en tecnologías, que donde ponía 600 tenía que
haber puesto 500, me parece, Sra. Consellera que no había
habido tal error de transcripción, por lo menos porque si no
ya ha habido dos errores de transcripción en dos programas
presupuestarios diferentes.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 7 / 3 de novembre del 1999 139

Y no me ha dicho nada respecto a los programas de energía
que hay en Medio Ambiente, que ahí sí que tienen un capítulo 1,
un capítulo 2, un capítulo 4 y un capítulo 7, ni tampoco de la
Conselleria de Economía, Agricultura e Industria, del tema de
pasar el gasto de la sección 31 a la sección 22, que yo creo que
ahora sería el momento oportuno y donde su conselleria pues
cobraría vida y tendría todas las competencias que están en la
sección 31; tampoco me ha dicho nada. 

Y si me permite un aspecto que antes no le he dicho, pero si
me pudiera contestar, del tema del BOIB en Internet, que estaba
el programa prácticamente hecho, si ya lo piensan poner en
marcha o si de momento todavía no estará para el acceso de
todos los ciudadanos. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sra. Consellera, té la paraula en torn de
contrarèplica.

LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA (Misericòrdia
Ramon i Juanpere):

Sí, respecte a les beques. Les beques s'han renovat totes
aquelles que a la convocatòria tenien opció de renovació, és a
dir, dins la convocatòria hi havia una beca que deia que era
renovable. Totes les beques que eren renovables s'han renovat,
i si no, podem mirar..., la persona que estava fent una
determinada cosa i podia, jo estic disposada a comparar-ho punt
per punt i si hi ha hagut algun error per part d'un o altre
reconèixer-ho.

Ja sé, vostè m'ho ha comentat anteriorment, allò dels
programes, o sigui, els diners i els determinats programes que hi
ha a Medi Ambient, que hi ha a Indústria. Medi Ambient té un
programa per a foment d'energies renovables i Indústria té
determinats programes d'energia. Jo crec que les solucions
energètiques de Balears intentarem que vagin coordinades amb
els programes que tinguin a Medi Ambient i amb els programes
que tinguin a Energia.

Respecte al BOIB crec que hi ha uns problemes tècnics que
impedeixen la seva implantació, que potser en el moment que
tothom està absolutament preocupat per l'efecte 2000 no és el
moment. Probablement a partir del mes de gener funcionarà ja el
BOIB sobre el servidor.

I crec que tenia una altra pregunta però..., no. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I acabat el debat, agraïm la comprensió, la paciència dels
senyors diputats, dels senyors consellers i dels alts càrrecs que
els han acompanyat. S'aixeca la sessió.



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


