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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem el plenari.
Record a tots els diputats i les diputades i als representants dels
mitjans de comunicació l'acord de la Mesa sobre el fet que no
està autoritzat l'ús de mòbils dins la Cambra, i aprofit per pregar
als diputats, les diputades i membres del Govern que tenguin
assumptes amb aquesta Mesa d'alteracions i modificacions, que
els plantegin amb un cert grau d'antelació, no en el moment en
què arranca el Plenari.

Començarem l'ordre del dia d'avui amb el torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 3603/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris per a la contractació de personal que empra
l'Ibatur.

La primera és una pregunta ajornada de la sessió anterior, la
3603, presentada pel diputat Sr. Joan Marí Serra, relativa a
criteris en la contractació de l'empresa Ibatur que formula, com
he dit, el Sr. Marí, que té la paraula per exposar-la.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, en el passat ple del dia 26
d'octubre, la diputada Sra. Cabrer va formular una pregunta
al conseller de Turisme que, almanco al Grup Socialista, ens
va deixar una mica preocupats. La pregunta concreta feia
referència a la contractació de persones a l'Institut Balear de
Promoció i d'ella es podia deduir que podien existir certes
irregularitats amb aquestes contractacions. Per tant, Sr.
Conseller de Turisme, per tal d'aclarir aquest dubte li feim
la següent pregunta: Ens pot explicar el Sr. Conseller quins
són els criteris que empra l'Ibatur per a la contractació de
personal i quina és la diferència de criteris i formes respecte
als anteriors responsables d'aquest departament?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. El Sr. Conseller de Turisme té la
paraula.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i
Mateu):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, en relació als
criteris jo difícilment li puc explicar la diferència de criteris,
almanco en la majoria de casos, perquè el que passa és que de les
22 persones que hi havia a la plantilla d'Ibatur només dues es
varen contractar per oferta pública i, per tant, les altres no es
varen contractar per oferta pública i, per tant, li puc indicar quins
eren els criteris, perquè, com es veu, la forma general era que no
hi havia oferta pública i, per tant, es contractaven de forma
eventual i llavors quedaven fixes.

Els criteris que nosaltres utilitzam o les formes de
contractació que nosaltres utilitzam és per oferta pública: les
quatre persones que s'han contractat han sortit els plecs, la
informació, en els diaris i per tant ja es pot estudiar.

Ja molt concretament amb la pregunta que vostè em fa, és a
dir, que ja no són les formes, que siguin oferta pública o no
oferta pública de treball, en la pregunta que vostè em fa en
relació als criteris jo l'únic que puc dir és que en aquest cas de 22
persones que hi havia, concretament dues, és a dir, nosaltres no
pensam seguir el mateix criteri, que era que estaven a l'Ibatur
però que no teníem constància que hi fessin feina o que anassin
mai a la feina. Una, concretament, estava com a seguiment de
programes europeus per a la Tercera Edat; no sabia jo que Ibatur
tengués aquesta importància en programes europeus de Tercera
Edat perquè el que va fer d'Oci 60 no era de programa europeu,
sinó la substitució d'un projecte d'una altra conselleria, però per
ventura estava a Europa, però a Europa tampoc no ho hem pogut
comprovar (...) en la Tercera Edat; és a dir, no estava ni a Ibatur
ni a Europa. L'altra persona és una persona que es va contractar,
segons expressava ell en relació a unes..., poc després d'una
campanya electoral i molt poc després que el Partit Popular
accedís a una batlia d'una ajuntament d'aquesta illa, va estar fent
feina cinc anys, quatre anys, perdó, cinc, pràcticament, i va fer
31 informes dels quals..., dic mentides, 43, dels quals en va fer
31 al principi, va passar tres anys sense fer informes i quan
varen..., després dels resultats electorals en va fer 12 i els va
presentar a Ibatur. Aquest criteri serà el que no aplicarem
nosaltres, de persones contractades que no vagin a fer feina.

També vull mencionar que una va cobrar en total 12.366.353
pessetes i l'altra va cobrar 10.266.066 pessetes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. El Sr. Diputat vol intervenir? Té la
paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies, Sr. President. Simplement, molt breument,
per agrair les explicacions del Sr. Conseller i, sobretot,
haver aclarit aquest dubte que ens va quedar, en el Grup
Parlamentari Socialista, per raó de la pregunta que es va fer
des del Partit Popular. Nosaltres sabem que és un tema molt
sensible i que crea moltes sensibilitats a la població el tema
de contractació de personal. Per tant, ens preocupava que el
nou govern seguís la mateixa trajectòria que havia seguit
anys enrere un altre govern que hi havia en aquesta
comunitat autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, vol intervenir? Molt
bé.

I.2) Pregunta RGE núm. 3511/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a l'opinió del conseller
envers la consideració que fa la plataforma d'interins.

Passam, aleshores, a la pregunta número 2, 3511,
relativa a l'opinió del conseller envers la consideració que
fa la plataforma d'interins, el conseller d'Interior, que
formula la diputada del Grup Parlamentari Popular Hble.
Sra. Margalida Cabrer i González. La Sra. Cabrer té la
paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
reiteradamente, tras la entrada del pacto de izquierdas en el
Gobierno autonómico ha habido sucesivas denuncias de la
plataforma de interinos manifestando que están sufriendo
una auténtica cacería política, y me gustaría saber qué
opinión merecen al conseller de Interior estas declaraciones.
Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller d'Interior, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, desconec
la motivació, però sí que crec que hi ha un error i que no es parla
tant de cacera com de desacord, i en aquest sentit ells, com a
col•lectiu o una part d'aquest col•lectiu no està d'acord amb la
política que realitza el Govern en matèria de funció pública, la
qual cosa mereix tot el respecte, si bé defens un altre model. El
que passa és que sí que crec que és convenient remarcar una
cosa: crec que seria bo que també es demanàs als ciutadans de
les Illes i a aquests que avui fan cues per les conselleries a veure
què pensen de la política de Funció Pública que es du a terme per
part del Govern de progrés. 

Però els voldria acabar amb un recordatori: Vostès sí que van
ben caçar els funcionaris interins amb un munt de sentències que
han perdut una a una i vostès han estat els que els han deixat, en
primer lloc, amb una precarització laboral per deixar-los en la
situació actual. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Cabrer, vol intervenir? Té la
paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, yo entiendo que a usted
no le guste que se le acuse de cacería política y que usted niegue
y diga que hay desacuerdo. Los interinos han dicho
reiteradamente que hay persecución ideológica, y esto es así
porque hay una política discriminatoria en esta comunidad
autónoma que nadie entiende, que nadie, absolutamente nadie
entiende esta discriminación, porque usted me tendría que decir
cómo se llama el hecho de que los docentes puedan tener un
pacto de estabilidad y los no docentes no; cómo se llama que en
el Consell Insular de Mallorca pueda haber concursos,
oposiciones, y para el personal no docente de la CAIB no; cómo
se llama que se despida personal de empresas públicas y luego
la Administración reconozca que el despido era improcedente y
pague a costa de todos los ciudadanos de les Islas Baleares. Por
lo tanto, Sr. Conseller, explíqueme qué nombre hay o qué
nombre debe darse a esta situación de discriminación, porque la
verdad es que una discriminación es una persecución hacia un
colectivo y, además, una persecución injusta que no es propia de
una actitud democrática. 

Pero le diré más en relación a este tema: Hoy mismo se nos
ha acusado aquí en este parlamento de enchufismo y de gente sin
cobrar, y yo le quiero decir que ustedes tienen un doble lenguaje,
en toda esta cuestión tienen un doble lenguaje, en lo de la
Administració de tots per a tothom, porque yo no se preocupe que
demostraré lo que ya denuncié en su día, que son los tres casos
de enchufismo del Partido Socialista Obrero Español. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller d'Interior té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa
i Serra):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, crec
que vostè hauria de donar comptes de les rodes de premsa
que fa, que fa un mes que les va fer on deia que duria el
tema d'"enxufisme" del PSOE. Li rept a dur-lo i, si no, que
es retracti de les acusacions que ha realitzat. Per tant, la
convid perquè arribi a realitzar això. Sí que puc dir en nom
del Govern que la política de Funció Pública que s'està
realitzant és totalment transparent i que les acusacions que
vostè fa són totalment falses.

Però acusar aquest govern de persecució ideològica,
parlar de persecució ideològica em sembla totalment
incoherent, i li dic d'una forma clara que l'única opció que
s'ha fet des de Funció Pública i, per tant, des del Govern, ha
estat mirar de desideologitzar el que vostès havien fet, és a
dir, havien anat a buscar un lloc d'encontre de gent que
estava molt vinculada a vostès. Nosaltres, al contrari, estam
mirant de fer unes proves perquè tots els ciutadans, amb
igualtat d'oportunitats, puguin concórrer i puguin entrar a
treballar a la Funció Pública, i ja no miram tant una altra
qüestió que eren els mèrits, però no eren uns mèrits reals,
sinó que eren uns mèrits de coneixença cap a persones
determinades del Partit Popular, perquè li puc garantir que
si un fa una relació o una simple ullada als llistats que hi ha
és sorprenent la quantitat de gent vinculada a una o altra
gent que està assegura darrere jo. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 2913/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a traspàs de l'Escola de vela
Calanova al Consell Insular de Mallorca.

Passam a la pregunta tercera d'avui..., relativa a traspàs
de l'Escola de vela Calanova al Consell Insular de Mallorca,
que formula l'Hble. Diputada Sra. Maria Rosa Estaràs i
Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, qui té la paraula
per exposar-la.
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LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta és bastant clara.
Bastaria que em contestàs el govern d'esquerres amb un
monosíl•lab. La pregunta diu: "Què opina el Govern de les Illes
Balears en relació a l'hipotètic traspàs de l'Escola de vela
Calanova al Consell Insular de Mallorca?"

Sr. President, duc fent moltes preguntes a comissió en relació
a aquests traspassos; he demanat si es transferiria Joan Crespí sí
o no, la Bonanova, Felanitx, Llucmajor, la gestió concertada de
l'Ibas, els centres de dia de l'Ibas, el centre base de discapacitats,
el poliesportiu Príncipes de España... M'han contestat
pràcticament tots els membres del Govern i sempre m'han
contestat el mateix: "Sra. Estaràs, ho sabrà quan ho hagi de
saber". També m'han dit a l'octubre que ho sabria l'octubre, el
novembre que ho sabria divendres, el divendres que ho sabria el
dilluns, el dilluns que ho sabria el dissabte. Bé, avui és dia 22 de
novembre, crec que han encarregat tots els informes que havien
d'encarregar i m'agradaria que em contesti ja el darrer que falta,
no sé qui pot ser, però m'agradaria que em contestassin no el que
m'han vengut contestant fins ara, "ho sabrà quan ho hagi de
saber", sens dubte, sinó que em contestassin amb un simple
monosíl•lab si creu positiu aquest traspàs, amb la qual cosa seria
un sí, o si creu no possible aquest traspàs, amb la qual cosa seria
un no.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Conseller de Presidència, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias
i Coll):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sra. Diputada Rosa Estaràs, bé, crec que han fet dues preguntes:
una la que diu escrita i l'altra que li contesti així com vol vostè.
Jo li contestaré així com contesta el Govern, així com contestam,
perquè l'únic que li puc dir és que, com supòs que li han anat
dient en molts altres temes, és que l'Escola de vela Calanova és
una de les matèries possibles a transferir i està en estudi perquè
s'està elaborant tot el que és la Llei de transferències en matèria
de transports. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Estaràs, té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Una vegada més ni sí ni no, potser sí,
potser no, potser tot el contrari. Em diu que és possible transferir,
però no em diu si és sí o si és no. Em ve a dir que esperi quan
estimi oportú. 

Venc fent preguntes des que va començar aquest període de
sessions; m'ha contestat el Sr. Garcias mil vegades que ha
encarregat no sé quants informes jurídics a l'Institut autonòmic,
també sembla que en va carregar un a Colom, que no era un
estudio, era una opinión...; en fi les seves pròpies contradiccions
són patents. M'ha contestat el Sr. Grosske a qualque comissió
dient que ho sabré quan ho hagi de saber; m'ha contestat la Sra.
Consellera sense cartera i m'ha dit que ho sabré quan ho hagi de
saber; m'ha contestat el Sr. Costa i m'ha dit que ho tendré quan
ho hagi de saber. 

Represent en aquest parlament 28 diputats i represent
una part dels ciutadans d'aquestes illes que necessiten saber,
en el termini que vostès estimin oportú però crec que el
termini ja ha passat un poquet massa, -em varen anunciar
que sabria la resposta el mes d'octubre i duim un mes- en
nom d'aquests ciutadans que jo represent li deman per favor
que concreti la seva resposta, perquè si no no posa més de
relleu que la seva pròpia indefinició, desconeixement i, en
realitat, divisió interna d'aquest pacte d'esquerres. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Conseller de Presidència.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni
Garcias i Coll):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Diputada Rosa Estaràs, jo la veritat és que
m'agradaria que entengués que el que volem anar a construir
aquí o el que anam a construir nosaltres i supòs que també
vostès, perquè tampoc jo no conec l'opinió, en tots aquests
temes, del Partit Popular, no la conec i no la vull saber,
supòs que la coneixeré quan tengui el projecte de llei, entri
al Parlament i el puguem debatre en el Parlament, s'hauran
de definir; per tant, allò que els dóna a vostès el fet de ser
diputats és aquesta possibilitat. No es preocupi: nosaltres el
durem aquí al Parlament i vostès el debatran i nosaltres
coneixerem la seva opinió, perquè a mi també m'agradaria
conèixer la seva i, per tant, no li deman, sobre tots aquests
temes, no la sabem, que és la mateixa..., no la sabem i, per
tant, deu ser que vostès ho volen mantenir i no ho volen
transferir? No la sabem. Per tant, estam en la mateixa
situació. 

Jo no li deman, l'únic que li dic és que vostè sap que la
llei entrarà al Parlament i, per tant, en el Parlament vostè
tendrà totes les possibilitats de debatre sobre aquest tema, i
això és així i vostè sap que això és així, i vostè sap que el
Parlament és per a això i no, i no, a més, per intentar en tot
moment fer qüestions, que és legítim i ho poden fer,
plantejar qüestions sense cap tipus de finalitat de voler
transferir o no voler transferir. L'única finalitat és la frase
que vostè ha dit: amb aquests temes creuen que poden minar
i poden fer mal al pacte de progrés, per això fan aquestes
preguntes, no per a res més, no per saber si els consells han
de tenir més competències o no n'han de tenir, sinó per la
seva intencionalitat final, que és dir: "El pacte de progrés en
aquests temes va malament, no ho té clar", i tal. No es
preocupi que el pacte de progrés va bé i ho tenim clar, i
vostè tendrà la llei aquí i l'haurà de debatre i sabrem quina
és la seva posició.

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Trob, senyores i
senyors diputats, que estan avui com a alterats. Amb el fred
que fa a la Sala en teoria haurien d'estar més calmats.
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I.4) Pregunta RGE núm. 3510/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nomenament dels senyors Rafael de Lacy Fortuny i
Pedro Amorós Martorell a la Comissió Insular d'urbanisme de
Mallorca.

Pregunta número 4, relativa a nomenament dels senyors
Rafael de Lacy Fortuny i Pedro Amorós Martorell a la Comissió
Insular d'Urbanisme de Mallorca, que formula el diputat del
Grup Parlamentari Popular Hble. Sr. Jaume Font i Barceló, que
té la paraula per exposar-la.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. I això que no som que faig trui, avui.
Bé, aparegudes una sèrie de declaracions pels diaris i, a la
vegada en el butlletí, en el BOCAIB, encara, de dia 23 de
setembre d'enguany, sortia el nomenament del Sr. Rafael de Lacy
i el Sr. Pedro Amorós com a representants, per part del Govern
balear, a la Comissió Insular d'Urbanisme. A nosaltres ens
agradaria saber, per part del president o per part de qui sigui,
realment si creu que aquest nomenament és correcte i quin dels
dos realment és el que està nomenat com a representant per part
del Govern, quin dels dos està adscrit, perdó, a la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, perquè la primera
impressió que tenim això és un nyap més d'aquest govern, que
crec que a la llarga pot tenir greus conseqüències, i que quedi
clar que tant el Sr. Rafael de Lacy com el Sr. Pedro Amorós no
crec que siguin culpables en cap moment si el Govern s'ha
equivocat a l'hora de fer les coses.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Presidència, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni
Garcias i Coll):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Font, vostè a la pregunta em demana quin és
dels dos representants el que compleix el requisit de l'article
3 de la Llei 9 del 99. El Sr. Pedro Amorós compleix aquest
requisit.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, vol intervenir? Té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, miri, Sr. Garcias, se'n podrà riure aquest govern, de
tots nosaltres, ens podrà dir que té un paper que s'ha d'agafar
amb els dits, així, on aquest senyor ara té un contracte amb
aquesta gent. Vostès el que li han fet és una assistència
tècnica de 90 dies per 350.000 pessetes. Què passarà
després de 90 dies?, n'hi farà una altra? Una assistència
tècnica de què? És enginyer?, és un bon enginyer? De què?
Tant costava fer les coses bé, on el Sr. Amorós demanàs a
l'Ajuntament d'Alcúdia una reducció de jornada d'un 5%,
del que sigui, i que vostès el contractassin a la Conselleria
d'Ordenació del Territori? Vostès fan les coses amb els
peus, i aquest tema jo li vull demanar una cosa: com que
durem aquest tema als Jutjats, com ja hem dit, si aquest
tema llavors tenim nosaltres la raó, tot el que ha aprovat
aquesta gent en el Consell Insular de Mallorca aquests dies,
serà il•legal. Què plourà sobre el Consell Insular i sobre
molts de ciutadans de Mallorca, què plourà? Moltes coses
que potser hauran de tornar enrere. 

Costa tant fer les coses bé, Sr. Garcias? S'han equivocat
més vegades? No pot fer un contracte de prestació de
serveis?, au!, un contracte de prestació de serveis no, una
assistència tècnica no sé per què, potser és pel torrent de
Muro que passa per sa Pobla, l'assistència tècnica. Podrien
vostès ser més respectuosos en les coses?, podrien fer les
coses amb més seriositat? Fa empegueir, i jo li vull recordar
una cosa i em sap greu dir-ho però ho diré: Quan aquí hi va
haver el debat d'investidura el Sr. Antich ens va dir que ell
havia estat molt viu, per arribar a l'acord; vostès el que són
és uns "vivales".

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Presidència, vol intervenir? Té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni
Garcias i Coll):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, la veritat és que anirem aprenent coses, perquè
això de "vivales"..., però bé, el que sí li vull dir, Sr. Font, el
que és cert és que vostè no tan sols dirigeix un ajuntament,
sinó que, a més, vol impartir justícia i vol dir el que faran
els Jutjats. Si ho du als Jutjats diu que el jutge ja els donarà
la raó i que nosaltres ho hem fet malament. Vostè ja fa..., no
tan sols vol exercir en aquest cas de dirigent del seu propi
partit o de les seves pròpies paraules, sinó que, a més, vol
dirigir el Jutjat. Miri, se suposa i crec que ha de suposar el
Sr. Font que si nosaltres ho feim així tenim informes
jurídics que ens diuen i ens permeten fer-ho així i que
complim la llei, pot estar ben tranquil. 
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Ara, què em preocupa d'això? Em preocupa que vostès, des
de fa cent dies, pràcticament, no fan oposició de fons, només fan
oposició de formes i ens plantegen qüestions que no tenen cap
transcendència, com moltes altres de què també parlarem, de
temes que jo crec que importen molt poc a la ciutadania i, a més,
li diré una altra cosa: nosaltres amb aquest acord, i el feim així
perquè a més complim un acord de pacte de govern de nomenar
les persones que es consideren d'acord entre el Govern i el
Consell Insular i l'hem complert i s'ha complert i, per tant, estam
donant compliment no tan sols a una voluntat política expressada
per nosaltres sinó, a més, complim la llei i a més complim els
pactes de govern que, a més, varen ser refrendats per aquesta
cambra. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 3538/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dotació del personal del Museu Puget.

Passam a la pregunta número 5, 3538, relativa a dotació de
personal al Museu Puget, que formula l'Hble. Diputat Sr. Joan
Marí Tur del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Cultura, la pregunta
és molt clara: Amb quin personal pensa dotar el Museu Puget,
que està previst obrir -esperam- l'any que ve? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Cultura i Educació té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Joan Marí, la seva pregunta jo crec que dóna peu a fer una
certa repassada sobre el tema del Museu Puget i, a la vegada,
acabar la meva resposta aterrant a la seva pregunta concreta. 

Dia 10 de novembre d'aquest mateix mes, l'Ajuntament
d'Eivissa ha acordar la cessió de l'ús de Can Comassema al
Ministeri d'Educació i Cultura perquè aquest era un tràmit
imprescindible per tal que el Ministeri pogués invertir els propers
anys una bona partida de milions en la rehabilitació de l'edifici.
Aquesta decisió de l'Ajuntament d'Eivissa ha estat en resposta a
una carta que l'Ajuntament havia rebut exactament dia 1 de juny
de l'any 98, i que durant un any l'Ajuntament d'Eivissa no havia
donat resposta.

Ara, una vegada cedit en ús Can Comassema, el Ministeri de
Cultura té previst invertir-hi 95 milions de pessetes l'any 99.
Evidentment, això serà impossible. Hem entrat en contacte amb
el Ministeri i ens ha dit que enguany se n'invertiran tot just una
vintena, i els 65 restants, els 75 restants se sumaran als 70 que
s'hi havien d'invertir l'any 2000 i l'any 2001 se n'hi invertiran
108, de milions.  Això significa que és impossible que l'any 2000
Can Comassema entri en funcionament i, com a molt, hi entrarà
a les darreries de l'any 2001, d'acord amb les fases de restauració
que té previstes el Ministeri.

Evidentment se suposa que, una vegada hagi acabat la
rehabilitació de la casa de Can Comassema que permeti
donar cabuda al Museu Puget, l'Estat conservarà la
titularitat, que era la voluntat dels hereus dels pintors Puget,
però se suposa que cedirà la gestió de Can Comassema al
Govern de les Illes Balears, o bé, en el cas que el Govern de
les Illes Balears ja hagi transferit la gestió d'ús, la gestió, al
Consell Insular d'Eivissa i Formentera, se suposa que cedirà
la gestió de Can Comassema al Consell Insular d'Eivissa i
Formentera. Pensem que el Museu Puget està concebut com
a una secció del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera,
amb el mateix director i amb el mateix personal, una part
del qual estarà adscrit al Museu Puget.

Aterrant ja concretament a la pregunta que vostè fa,
sabem que hi ha una plantilla aprovada del Museu d'Eivissa
i Formentera el juny del 97, o sigui, dos anys abans que
entràs aquest govern, però aquesta plantilla aprovada no està
coberta en moltes de les seves places, i sembla ser que en
aquesta plantilla aprovada l'any 97 hi havia una plaça de
tècnic de grau mitjà, quatre places de subaltern i una plaça
de neteja, la creació de les quals es justificava en base a la
posada en funcionament del Museu Puget. Ara bé, què
passarà respecte a la dotació d'aquestes places? Jo diria que
la dotació d'aquestes places s'haurà de decidir en el marc de
la transferència futura que es pugui produir del Museu
Arqueològic d'Eivissa i Formentera des del Govern de les
Illes Balears al Consell Insular d'Eivissa i Formentera. Crec
que serà aleshores quan s'haurà d'aclarir, debatre i
solucionar en un sentit o en l'altre la qüestió d'aquestes
quatre places que estan purament creades a nivell de catàleg
però que no tenen dotació pressupostària.

Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Diputado.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, li agraesc aquestes
explicacions que ens ha donat. Supòs que vostè coneix la
llarga història de la donació d'aquest museu Puget, a la qual
aquest diputat que li parla no va ser aliè ni molt manco. Jo
li vull recordar, crec que serà bo que sàpiga, abans no hi
hagi problemes, la voluntat del donant, que també va deixar
escrita la seva voluntat de la creació d'un patronat, patronat
del qual no se sent parlar gens ni mica, però que per evitar
problemes que va tenir la família referents a aquest museu
Puget, que ja fa temps que havia d'estar obert si no hi
hagués hagut aquell litigi que vostè coneix molt bé entre la
família i l'Estat, serà convenient que vostè demani aquest
patronat perquè no ens trobem llavors encara amb més
problemes, i aquest museu Puget que, sens dubte, és el
mecenatge més gran mai fet per cap eivissenc dins el món
de la cultura, i que tant pare com fills, especialment el pare,
són la figura senyera de la pintura eivissenca i la més
valorada; per tant, aquest gest d'aquesta família és molt
agraït pel poble eivissenc i ni tan sols em sap greu aquest
llarg termini d'inaguració d'aquest museu.
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També m'ha preocupat molt, Sr. Conseller, que vostè m'hagi
dit que la plantilla que ha d'anar a aquest museu ha de ser una
part de la destinada als museus d'Eivissa. Si el director actual del
Museu d'Eivissa ja manté la teoria que només quan estaven els
dos museus oberts tan sols el de Dalt Vila podia estar obert el
matí perquè no tenia personal i el del Puig dels Molins obria per
la tarda, imagini's vostè quan aquesta persona, que serà, a més,
el mateix director del Museu Puget, li diguin que part d'aquest
personal ha d'anar, a més, anar al museu de Dalt Vila, al museu
del Puig dels Molins i al Museu Puget. Són molts de problemes
que no ens voldríem trobar els eivissencs a l'hora d'obrir aquest
museu Puget.

I li vull recordar, ja per acabar, que faci el que ha de fer per
demanar aquesta última voluntat del donant, que va ser la creació
d'un patronat del Museu Puget, no fos que la família posàs
impediments a l'hora que va arribar al Tribunal Suprem per una
discussió que hi va haver amb aquest museu; i llavors també
aquesta mateixa família que, com és lògic, vol defensar els seus
interessos, perquè parlam de moltíssims, moltíssims milions de
pessetes, que supòs que els diputats i les diputades tenen alguna
idea del que significa la dotació del Museu Puget, no fos que
llavors ens trobàssim amb un altre problema, amb un altre litigi
i, finalment, l'únic que interessa és que s'obri aquest museu Puget
i no pogués obrir-se per una altra discussió entre familiars i
Administracions.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sr. Marí, jo crec que la situació actual
és clara: està en mans de l'Estat la resolució de tots els temes que
fan referència a la casa Museu Puget i Can Comassema. L'Estat
és el propietari i, per tant, correspon a l'Estat no tan sols fer la
restauració sinó plantejar les solucions futures que Can
Comassema i el Museu Puget tenguin. En qualsevol cas li vull
dir que de part d'aquest conseller i d'aquest govern hi ha
l'absoluta voluntat de col•laborar, juntament amb l'Estat i amb el
Consell Insular i l'Ajuntament d'Eivissa, per tal de fer arribar a
bon port un tema que realment fa 15 anys que està pendent d'una
solució, en bona mesura per aquests avatars judicials que vostè
ha esmentat i també perquè probablement en el darrer any, quan
ja hi havia sentència judicial, les institucions a les quals
corresponia haver fet algunes passes no les feren. Això també
s'ha de dir.

Respecte a la plantilla és una plantilla creada el 97, de la qual
aquest govern no és responsable, i en dos pressupostos anteriors
el govern anterior va poder dotar aquestes plantilles. No ho va fer
i per tant no demani responsabilitats a l'actual conseller. I,
repetesc, apuntem clarament a qui en aquests moments és el
responsable del tema, que és el Govern de l'Estat, i ho és perquè
l'Ajuntament d'Eivissa ha pres un acord recentment i també ho és
per voluntat dels hereus d'en Puget que varen donar el llegat a
l'Estat i, per tant, aquest és el panorama real. En una perspectiva
de solució futura, el Govern evidentment estarà disponible per tal
d'arribar a la solució més acceptable en benefici del patrimoni.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Antes de pasar a la siguiente
pregunta, recuerdo a las señoras diputadas y señores
diputados, y a los señores consellers que el tiempo total de
duración para tratar una pregunta son cinco minutos.

I.6) Pregunta RGE núm. 3797/99, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a problemes mediambientals creats per la
desestacionalització turística.

Pasamos a la pregunta número 6, presentada por el Hble.
Diputado Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grupo
Parlamentario Popular. Tiene la palabra.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. A unes recents jornades turístiques celebrades a la
Platja de Muro, allà on es parlava de la desestacionalització,
o de la lluita contra l'estacionalitat turística, es varen produïr
al marge d'unes declaracions, crec que positives, del
conseller de turisme allà on donava suport a aquesta
política, unes altres declaracions aparentment
contradictòries amb aquesta política de lluita contra
l'estacionalitat. Concretament el Sr. Onofre Rul•lan
Salamanca, alt càrrec de la Conselleria de Medi Ambient,
parlava dels efectes negatius que pot produir la
desestacionalització turística al medi ambient d'aquestes
illes. Nosaltres voldríem saber si el conseller de Turisme
comparteix aquestes opinions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diputado. Sr. Conseller de Turismo.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar
i Mateu):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, vostè ha dit de
forma aparent; jo crec que sí, és a dir, primer ens hem de
situar al lloc on estàvem, que era una taula rodona, un debat
on s'anaven posant opinions des de distints punts de vista.
Jo el que vaig entendre, i el que a més veig que recollir la
premsa, és que el Sr. Director General de Medi Ambient va
cridar l'atenció que el creixement, lògicament, implica un
creixement en residus, implica un creixement en alguns
tipus d'impactes, i que per tant això s'havia de tenir en
compte. 

Però també és cert que en aquella reunió el director
general va dir que ell no estava en contra de la política de
desestacionalització, sinó que únicament el que volia posar
dins el debat d'aquell dia eren aquests elements que s'havien
de tenir en compte, de la mateixa manera que hi havia
aspectes positius de creixement de PIB, que s'havien de
valorar positivament, aquests altres aspectes d'impacte de
més gent que dorm aquí, de més gent que consumeix
territori, també s'havien de tenir en compte, però en cap
moment no va expressar, sinó tot al contrari, la seva opinió
en contra de la política de desestacionalització de la
temporada turística.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Diputado.
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EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Naturalment nosaltres ens hem guiat
per les informacions que varen recollir els mitjans de
comunicació, però també ens hem preocupat de parlar amb
qualcun dels assistents a aquestes jornades, i ens han expressat
la seva preocupació davant aquestes manifestacions. Abans un
company meu, el Sr. Font, feia referència als problemes de forma
que pateix aquest govern, i jo crec que aquests són problemes
greus, aquests que estam comentant ara de fons, de
descoordinació, de declaracions contradictòries, de missatges
completament distints d'una conselleria i de l'altra, i que
responem a allò que el Partit Popular ha denunciat des del primer
moment que s'ha format i constituït aquest govern, el fet de
redols independents de gestió, petits regnes de taifa, on cadascun
tira per endavant amb la seva política.

Nosaltres creim que no podem provocar determinades
situacions de desconcert al ciutadà. Jo li puc assegurar, Sr.
Alomar, i vostè segurament ho comparteix, que aquestes
declaracions, al marge que fossin dins un context que per
ventura, com vostè diu, podia ser correcte, han produït un cert
desconcert, han produït també una certa sensació de
desorientació per part dels ciutadans, que no saben massa bé si
efectivament aquest govern i aquesta comunitat autonòma ha de
partir cap a una lluita decidida i ferma contra l'estacionalitat
turística, o si per un altre costat hem de tenir molt presents
aquests factors mediambientals, que nosaltres creim que no
existeixen. Jo crec que si avui feim una volta per les zones
turístiques, en el mes de novembre, el mes de desembre, fins allà
al mes de febrer o març, veim perfectament que no hi ha una
situació d'ofec, no hi ha una situació d'una pressió excessiva
sobre el que són els recursos naturals, i que perfectament aquesta
lluita contra l'estacionalitat és positiva i no produeix cap tipus de
sensació negativa sobre els nostres recursos naturals. Nosaltres
agrairíem que aquestes manifestacions, aquestes situacions que
es produeixen com a conseqüència d'aquesta descoordinació, no
afectassin o no poguessin produir efectes negatius sobre
l'orientació d'un sector tan important, tan transcendental com és
el sector turístic. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Turisme, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar
i Mateu):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, m'agrada que
em faci preguntes, perquè jo crec que a més podrem anar
aprofundint en coses. Les manifestacions de la premsa, que
recull entre cometes, diu exactament: "esto no significa una
oposición de Medio Ambiente a un proyecto de
desestacionalización", diu exactament, Jo crec que sí, que la
qüestió d'allargar la temporada mitja i baixa i totes les
qüestions de desestacionalització són qüestions
importantíssimes, i que s'haurien de debatre profundament.
Són qüestions importantíssimes perquè estan condicionant
de forma important la nostra economia, no només des del
punt de vista diguem-ne quantitatiu, sinó des del punt de
vista social i des del punt de vista mediambiental. El cert és
que jo crec que aquí no s'ha donat mai aquest debat, i ahir
amb unes altres qüestions, és a dir no preparant aquesta
pregunta, em varen caure unes estadístiques oficials, de la
Conselleria d'Economia, en què em va sorprendre molt una
cosa. Em va sorprendre moltíssim que les pernoctacions,
que de fet és el que pot crear problemes mediambientals i
d'estar dins el territori, de l'any 94 referents a la temporada
alta significaven un 68,96% sobre el total. Però encara em
va cridar molt més l'atenció que quatre anys després,
després d'una política del Govern de dretes de
desestacionalització, el percentatge de pernoctacions en
hotels era d'un 82%. 

Igualment si agafàssim altres qüestions, altres
percentatges o altres indicadors, podríem veure que no és
tan fàcil. Amb això no vull negar que s'hagi avançat, però el
que sí vull dir és que les qüestions són molt més profundes,
perquè si analitzàssim aquestes xifres, per ventura hauríem
d'arribar a la conclusió que en aquests darrers el que no s'ha
fet és desestacionalitzar, el que s'ha fet és desenvolupisme
pur. I aquest desenvolupisme pur indubtablement ha fet
pujar la temporada baixa, però també ha fet pujar a l'infinit
la temporada alta. O sigui, això és un tema que hauríem de
tractar amb molta més profunditat del que estam tractant. Jo
crec que, no diré que em molesti, vostè pot adjectivar el que
vulgui, però que em tracti de superficial, tenint aquestes
xifres que demostren que no s'ha analitzat, i altres com
aquestes; crec que el debat hauria de ser més profund. El
tema de la desestacionalització no és un tema que es pugui
discutir de forma superficial, sinó que s'ha de treure amb
profunditat, i sobretot el que s'ha de fer és una política per
desestacionalitzar, i no una política desenvolupista, que al
que ens du és a extrems absurds, i que al final, com aquestes
i altres xifres, com són les d'ocupació, ens demostren que el
que estam fent és encara separar més la diferència entre
temporada alta i temporada baixa, i això és molt preocupant.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme.
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I.7) Pregunta RGE núm. 3068/99, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a firma del secretari general
tècnic de la Conselleria de Presidència com a secretari del
Consell de Govern.

Passam a la pregunta número 7, 3068, relativa a signatura del
secretari general tècnic de la Conselleria de Presidència com a
secretari del Consell de Govern, que formula l'Hble Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. La pregunta diu si creu el Govern -no
sé si em contestarà també el Sr. Garcias-, si creu el Govern de les
Illes Balears que el secretari general tècnic, en aquest cas em
referesc al Sr. Pozuelo, pot firmar com a secretari d'aquest
Consell de Govern, i per delegació les certificacions que vénen
de Consell de Govern, i per tant les certificacions que vénen de
Consell de Govern en relació a projectes de llei que han de ser
remesos al Parlament. Dir que vàrem tenir ocasió quan va venir
la Llei de mesures cautelars i d'emergència relatives a l'ordenació
del territori, i d'urbanisme de les Illes Balears, de detectar un
defecte formal, que va ser també objecte d'un dictamen jurídic
emès pels lletrats, on es deia que evidentment aquí hi havia un
defecte de forma i hi havia negligència. La pregunta que em faig,
Sr. Garcias, és com és possible que vostè, conseller de
Presidència, amb un secretari general tècnic que és missèr, i amb
un equip de funcionaris que jo conec perfectament
preparadíssims, hagi pogut cometre l'error, si és que l'accepta,
que firmi una certificació de Consell de Govern una persona que
no hi ha estat. O és que hi ha estat, al Consell de Govern, Sr.
Garcias? Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller de Presidència, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias
i Coll):

Gràcies, Sr. President. Crec que m'ha fet tres o quatre
preguntes, però crec que tenc obligació de contestar-li la que
m'ha fet per escrit; i miri, jo crec que, com diria, estan remenant
des de pràcticament fa dos mesos sobre el mateix; i crec que fins
i tot no és que haguem debatut sobre aquest tema, sinó que fins
i tot hi ha hagut un dictamen per part d'aquesta cambra. És a dir,
si es va cometre un error, aquest error no va influir mai en el fons
ni la voluntat política sobre el projecte de llei. Per tant, tot això
està superat.

I miri, Sra. Rosa Estaràs, podem tenir molt d'equip, podem
tenir de tot; tots som humans i en podem tenir, d'errors, en
podem tenir, i supòs que en tendrem molts més, d'errors. El que
passa és que jo crec que el fet que li pugui donar la raó, si aquest
error hagués pogut significar que s'hagués pogut invalidar una
llei. És clar, en aquest cas això està claríssim que no va ser així,
això està claríssim que en el moment que el Parlament va poder
manifestar i dir que podia existir aquest error, tot d'una el va
salvaguardar, i per tant tota la documentació estava completa, i
no ha passat res més, més que les ganes que té el Partit Popular
de remenar aquest tema. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Estaràs, té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. No tenc cap gana de remenar cap
tema. Aquesta pregunta la vaig fer dia 5 d'octubre, per
qüestions de la Cambra ve aquí, a aquest plenari; vostè com
a responsable de relacions amb el Parlament hauria de saber
que s'entren les preguntes un dia i es convoquen un altre;
però sí que a arrel d'aquest tema vostè ha reconegut el seu
error. N'ha tengut un poquet massa en dos mesos, Sr.
Garcias, jo li coment un poquet pel seu bé, la seva imatge
quant a coherència i quant a estricta legalitat deja mucho que
desear. Jo si fos vostè posaria fil a l'agulla perquè aquesta
imatge del que ha de donar un governant de seguretat
quedàs de qualque manera canviada.

Dir-li que de totes maneres sí que em crida l'atenció que
la certificació que vostè va enviar primer era del Sr.
Pozuelo, té registre de sortida del Govern balear número
440, amb data 22.9.99; i després va entrar un escrit firmat
per vostè, amb registre de sortida número 440, també de dia
22.9.99. No m'atreviria a dir que és una falsificació, però
quasi quasi, i explicaré per què; perquè vostè se'n va anar a
Finlàndia aquest dia a les 3 i mitja, va venir al ple a les 11,
amb la qual cosa la Conselleria obri a les 8, i de les 8 a les
11 varen firmar el Sr. Pozuelo per delegació i vostè. Quan
una persona delega una funció és perquè no hi és. O sia que
en dues hores ho va delegar al Sr. Pozuelo i ho va firmar
vostè, perquè a les 3 i mitja agafava un avió i se n'anava a
Finlàndia, i a les 11 el varen veure per aquí. No sé
exactament per què han posat el mateix registre de sortida,
si no és perquè han volgut fer quelcom que no s'ajusta a la
legalitat. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller de Presidència, té
la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni
Garcias i Coll):

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. A més ara m'entra en un tema que a més no té cap
tipus d'error. Vostè sap que la delegació no es fa en un tema
concret, sinó que és un decret de delegació de competències
que té firmada la Conselleria de Presidència amb el secretari
general tècnic, i per tant no vulgui mesclar una cosa amb
l'altra, si jo me n'anava de viatge i totes aqueixes coses.
Vostè sap que això no és així, i per tant no faci
maniqueisme i no manipuli segons quines coses, i vagi
intentant manipular el tema de la delegació o no delegació.

El fet que a un moment determinat es pogués haver (...)
pel tema de la delegació general que es fa en el secretari
general tècnic, és a dir, el que fas és una delegació general,
i l'única excepció que es fa d'aquesta delegació general al
secretari general tècnic és el tema en concret aquest; pot
haver estat un error comès, que ja ho hem dit, i tot d'una el
vàrem subsanar, perquè ens vàrem adonar. Miri, si ara em
diu que això no és remenar, no sé què li he de dir, perquè a
més m'ha volgut remenar amb un altre tema. Jo sí sé que és
cert que vostè la va entrar el mes d'octubre, però també
vostè si no vol remenar la pot retirar, cosa que no ha fet.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència.
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I.8) Pregunta RGE núm. 3582/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan B. Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a transferències de l'Inem.

Passam a la pregunta número 8, 3582, relativa a
transferències de l'Inem que formula l'Hble Diputat Sr. Joan
Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. Gomila, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Sabem que hi ha interès tant per part
del Govern de l'Estat com per part del Govern de la comunitat
autònoma en transferir les competències de l'Inem a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i per açò demanaríem al Govern
en quina situació es troben les negociacions entre el Govern de
l'Estat i el Govern de les Illes en relació a les transferències de
l'Inem a la nostra comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gomila. Sr. Conseller de Treball, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I BENESTAR
SOCIAL (Eberhard Grosske i Fiol):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo li
agraesc al Sr. Bosco Gomila que vulgui remenar aquest tema,
perquè és un tema extraordinàriament important per a la nostra
comunitat. Efectivament ja hem tengut diversos contactes amb
el Ministeri de Treball a nivell de direccions generals, per tal
d'accelerar aquesta qüestió, i la veritat és que la predisposició de
l'Administració central sembla ser molt bona, per tal que Balears
sigui de les primeres comunitats, després de Navarra, que l'ha
rebuda fa poc, que pugui rebre les transferències de l'Inem. A tal
efecte, vull informar el Sr. Bosco Gomila i al conjunt de la
Cambra que probablement a principis de l'any 2000, per tant
d'aquí a un parell de mesos, es pugui comptar amb el sistema, o
amb el centre d'explotació duplicat de la base de dades de l'Inem,
que és un sistema informàtic prou complex, que du tot el registre
de contractes i de demandes d'ocupació, que aquest divendres
anirà a Consell de Govern el projecte de llei de creació  del
Servei Balear d'Ocupació, que de qualque manera és el
receptacle administratiu d'aquestes transferències, no
imprescindible, però sí convenient, i així ho hem valorat
mútuament l'Administració de l'Estat i l'Administració
autonòmica, i que dins aquesta línia, si tot va bé i si el Partit
Popular també empeny des d'aquí, cosa que esper, perquè ja
estam en converses perquè això sigui d'aquesta manera, i també
hem trobat una predisposició positiva molt important per part del
Grup Parlamentari Popular, i ho vull manifestar també en aquesta
pregunta. Doncs si tot va bé esper que en el segon semestre de
l'any 2000 ja pugui estar completada i ser efectiva la
funcionalitat de tota la transferència, dels sistemes informàtics,
dels recursos humans, dels recursos materials, i en definitiva de
la competència política en matèria d'ocupació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Treball. Sr. Bosco Gomila, no vol
intervenir?
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I.9) Pregunta RGE núm. 3781/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a carretera Eivissa-Sant
Antoni.

Doncs passam a la següent pregunta, la número 9, i aprofit
per dir que la número 12 el Govern ha sol•licitat amb temps i
forma el seu ajornament per absència del conseller d'Obres
Públiques. Estan ajornades, en conseqüència per al proper
plenari.

I.10) Pregunta RGE núm. 3574/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a possibilitat de Proagro per a l'any 2000.

Passaríem així a la pregunta número 10, 3574, relativa a
possibilitats de Proagro per l'any 2000, que formula l'Hble.
Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular,
que té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, després de bastants de dies i mesos, i que qualque
vegada vostè de qualque forma ens ha acusat de crer inquietud i
malestar entre els pagesos quan ens hem preocupat de les
possibles ajudes cap a la ramaderia, una acusació que tampoc té
més que el que està escrit al diari, lògicament; veient que durant
aquests darrers dies s'estan produint una sèrie de reunions que
poden canviar el seu plantejament inicial, ens agradaria demanar-
li a veure si el Govern balear durà a terme el Proagro, o
qualsevol altre tipus d'ajudes que puguin anar de cara a pal•liar
la dificultat que tenen les distintes explotacions ramaderes, tant
de Menorca, com de Mallorca com d'Eivissa. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller
d'Agricultura.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA, AGRICULTURA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol i Serra):

Bé, Sr. Font, vostè em va acusar d'enterrador, de manera que,
com a mínim, empat. El denominat programa Proagro estava
regulat pel Decret 224/96, i tenia prevista la seva finalització el
31 de desembre d'enguany. Enguany el pagament del Proagro es
va efectuar, com vostè ja sap, i com s'ha evocat en aquesta
Cambra; de manera que la prolongació directa no és possible,
perquè el Decret no ho preveia així.

Per altra banda consideram des de la Conselleria inadequat
mantenir-lo en la seva aplicació anterior, ja que no ha solucionat
la difícil situació dels productors, i a més consideram que la
gestió no era la més adequada. Sobretot ens sembla que les
ajudes han de ser escalonades, que rebi més el que més necessita,
i sobretot també que no siguin aïllades, sinó que estiguin
involucrades dins un pla d'actuació global que ja està perfilat per
a l'illa de Mallorca, i en elaboració per a l'illa de Menorca, i que
demà tendré ocasió d'exposar-li en la compareixença que han
sol•licitat específica per a aquest tema. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Font, té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, jo li agraesc
que d'aquelles declaracions fetes a dia 24 d'octubre, on el
Govern "retira a los ganaderos las ayudas destinadas al sector
vacuno", passant després a un moment donat a una reunió
que li demanaven el sector lleter, un comunicat del Govern
de les Illes de dia 3 de novembre, on el sector lleter li
demanava que posàs una sèrie de doblers a fons perdut de
forma temporal, fins que vostès dissenyassen tot aquest
canvi estructural, aquest canvi de nom i tot, és a dir, si
volien fer un altre decret per donar viabilitat al tema. Jo li
agraesc això, que vostès vagin canviant. Els ramaders li
demanaven dia 3 de novembre 390 milions de pessetes, per
Mallorca pareix, i ha resultat que també el Govern a un
moment donat diu, dia 9 de novembre, i ho diu el Govern,
"Agricultura ofereix inversions estructurals al sector lleter
de Balears per valor de 700 milions de pessetes per a l'any
2000". 

Tanta sort que vostè es va donar compte que sense voler
s'havien equivocat, i recorda al cap de sis dies que
efectivament, perquè si no, haurà d'anar al Sr. Conseller
d'Hisenda que li augmenti la partida pressupostària, recorda
que els 700 milions de pessetes són els doblers totals que té
de fons estructurals. Estic content que canviàs.

I nosaltres estam contents, i ja li vàrem oferir la nostra
col•laboració, estam contents que vostè s'hagi obert, vostè
i el Govern, a la problemàtica i es donin compte que
donaran uns doblers de la mateixa forma que donava el
Govern del Partit Popular. I a través del document que ara
han estat elaborant, que és un document que si vostè agafa
el document que hi ha aprovat aquí, consensuat per tots els
partits polítics, el document del PICAB, es donarà compte
que aquest estudi que han fet no importava l'haguessin fet.
Figura al PICAB, qualque cosa més li hauran ficat. Jo l'he
llegit, el document, el tenc aquí, i realment això és una
síntesi de tot el que tots els diputats i diputades del
Parlament balear varen aprovar a la passada legislatura del
document del PICAB. Li agraesc el seu canvi. Queda
demostrat que cap membre d'aquest grup volia realment que
hi hagués problemes amb aquest sector, sinó que en tot cas
el volíem ajudar perquè el sector, tant a Menorca com a
Mallorca com a Eivissa, pogués tirar endavant. I amb aquest
tema del sector ramader, Sr. Conseller, ens trobarà al seu
costat. Li agraesc el canvi, perquè hi ha massa proves
evidents que vostès han canviat, de no voler pagar res,
aquella anada a Menorca va ser desastrosa, primer diu vostè
que ajudarà, després que donarà l'ajuda pel tema del
transport del Caserío, després va dir que la llevava. Figura
als diaris, amb això no li puc dir en cap moment, no és un
document del Govern, com sí són els altres. Però dir-li, Sr.
Conseller, que esperam que la reunió que tenen, si no vaig
equivocat, dijous que ve, una altra vegada, per mirar de
sortir endavant, quedi tancat aquest assumpte, i és quan es
demostrarà que tant el Govern com el grup de l'oposició és
un govern i són diputats que són sensibles a aquest tema,
com ho hem estat durant 16 anys. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Agricultura, té la
paraula.
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EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA, AGRICULTURA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol i Serra):

Bé, també hi ha hagut canvis en el seu plantejament i en el
seu to, i en els arguments que ha esgrimit. Jo també els hi
agraesc. Naturalment en una negociació no hi pot haver postures
tancades, la major part de les manifestacions que vostè em treu
han estat més aviat filtracions d'algun dels negociadors, jo li he
de dir que interessades, i que no han reflectit exactament ni els
termes ni els acords a què s'hagi arribat. En aquests moments hi
ha un començament d'acord, que ja esperam que es pugui elevar
a definitiu. Jo crec que és molt important que demostrem a tots
als que demanam complicitat, que són productors, entre ells i
amb els industrials, que siguin capaços de posar-se d'acord; i per
demostrar-los això també és molt important que nosaltres ens hi
posem, com està passant amb aquest cas, perquè no podem
demanar als altres que facin un exercici de complicitat si
nosaltres no som capaços de dur-lo a terme. Per tant, moltes
gràcies, Sr. Font.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d'Agricultura.

I.11) Pregunta RGE núm. 3617/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a places de professorat a les escoles i instituts de les Illes
Balears.

Passam a la pregunta número 11, 3617, relativa a places de
professorat a les escoles i instituts de les Illes Balears, que
formula l'Hble Diputat Sr. Joan Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Popular. Atès la naturalesa de la pregunta i els
intervinents, els deman per favor, a l'hora que és i amb el debat
que tenim amb posterioritat, que se cenyeixin al temps que marca
el Reglament.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President, però em deu dos segons de l'altre dia.
Sr. Conseller, la pregunta està molt clara: a data d'avui estan
cobertes les places de professorat de les escoles i instituts de les
Illes Balears?

Aquesta pregunta li formulava el dia 22 d'octubre, quan ja es
portava més d'un mes de classes a les escoles, i quinze dies
almanco als instituts. Si realment la contestació que em dóna
vostè ara és que sí, doncs serà molt preocupant. Si és que no, la
discutirem. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Educació, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Joan Marí. Procuraré ser breu. He de confessar que el
president de la Cambra m'està creant un cert complex de
consumidor abusiu de temps. Em sap greu que sigui així. Bé, al
Sr. Marí no sé si li diré sí o no, li contestaré amb dades, amb
xifres.

Vostè va formular aquesta pregunta dia 22 d'octubre. Amb
posterioritat en vaig contestar una de relativament semblant
del Sr. Jaén. En el moment que vostè formula la seva
pregunta, dia 22 d'octubnre, a primària només quedaven
sense cobrir algunes vacants d'educació compensatòria a
Mallorca i Eivissa, com a conseqüència de noves necessitats
detectades d'escolarització d'alumnat d'incorporació tardana,
concretament estrangers immigrants. A secundària dia 22
d'octubre restaven pendents d'adjudicar algunes places de
professorat tècnic de formació professional, 5 a Eivissa i 1
a Mallorca, a causa de la crònica manca de professorat
titulat d'aquestes especialitats que pateixen les nostres Illes.
En aquests mateixos dies estàvem baremant les instàncies
del professorat que havia sol•licitat plaça a través de la
convocatòria pública, que acabava dia 19 d'octubre, i que
afectava el professorat del bloc 4. El procés a secundària va
finalitzar el dia 28 d'octubre del 99, quan vàrem adjudicar
la darrera plaça vacant a l'institut Isidor Macabich, que era
de professor tècnic de formació professional de l'especialitat
de manteniment de vehicles.

Al curs anterior la darrera plaça de secundària s'havia
adjudicat dia 2 de novembre, enguany dia 28 d'octubre.
Després de l'adjudicació del professorat del bloc 4, a
primària quedà sense adjudicar, per manca de professorat -
tot això en data de dia 22 d'octubre- una plaça itinerant de
l'especialitat d'audició i llenguatge, compartida entre els
centres Reina Sofia de s'Horta, i col•legi públic Santa Maria
del Mar de Cala d'Or. Aquesta darrera vacant va ser
adjudicada a una persona al bloc 4 que en el moment de la
convocatòria no va presentar el resguard de tenir el títol de
l'especialitat.

Per tant, aquestes serien bàsicament les informacions
que corresponien a la data de formulació de la seva
pregunta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Marí i Tur, té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. En un diari d'avui llegia jo que
s'acusava el pacte de progrés d'Eivissa de manca de diàleg
i cortesia. Jo no voldria, Sr. Conseller, que se m'acusàs a mi
de manca de diàleg ni de cortesia, especialment cap a vostè,
perquè tots ens dedicam a aquest món de la cultura, tan
apassionant. Però sí que em sap greu, Sr. Conseller, que
vostè no m'ha contestat el que jo li he demanat. Jo li
demanava si mancaven avui professors a Eivissa. Vostè fins
i tot se n'ha anat al Govern anterior, i ha fet aquí una llarga
història de professors, i manca, i no sé què; però vostè no
m'ha contestat. Com que jo no li puc tornar rebatre el que
vostè em dirà a continuació, a Eivissa avui, avui, quan ja
duim més de dos mesos de curs, falta un professor
d'educació física a l'institut Isidor Macabich, dada
constatada avui matí per telèfon. Falta un professor de
compensatòria a l'institut Sant Antoni de Portmany, i falten
per baixes excessivament llargues dos professors a l'institut
Blanca Dona, un professor de pràctiques administratives i
un professor de francès.

Evidentment, Sr. Conseller, aquestes dades que tenc aquí
no me les he inventat, me les varen donar els responsables
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dels centres ahir; i avui, com que jo no m'ho creia, ho he volgut
constatar, i efectivament, malgrat que vostè hagués dit al meu
company Sr. Manolo Jaén Palacios amb aquell monosíl•lab quan
li va contestar quants de professors faltaven a Eivissa i
Formentera. Vostè va dir "cap", i es va asseure. A data d'avui, no
només es demostra que aquella contestació que vostè li va donar
no era la vertadera, per no dir que vostè va dir una mentida, sinó
que a més continuen faltant professors a Eivissa, a l'Isidor
Macabich, d'una assignatura que no és tan rara, educació física;
a Blanca Dona hi ha dues absències excessivament llargues,
segons em diu la direcció, a una assignatura com és francès, i
l'altra pràctiques administratives. No és allò que manquin
professors de tècnica especial una mica difícil de trobar. I a més,
a Sant Antoni de Portmany hi manca un professor de
compensatòria. Sr. Conseller, ja sé que no és responsabilitat
totalment de vostè que manquin aquests professors, però de qui
no és responsabilitat és dels alumnes que no tenen els professors
a què tenen total i absolut dret.

Em sap greu no poder-li rebatre el que vostè em dirà a
continuació, però la pura i trista realitat és que a Eivissa
continuen faltant professors, i que vostè fa quinze dies que va dir
que no en faltava cap.Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Educació, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Marí, vostè va datar la seva
pregunta dia 22 d'octubre del 99. Li hem contestat en referència
a la data a la qual fa referència la seva pregunta. Ara bé, és
evident que el seu grup, amb tantes preguntes sobre el tema dels
professors que falten té un objectiu polític, absolutament legítim
per part seva, socialment pervers, però bé, políticament legítim,
o partidísticament legítim, que és crear un estat d'opinió
catastrofista sobre l'inici del curs. Idò bé, vostè m'ha dit que jo
havia dit una mentida quan vaig dir que cap. Els que estan creant
una falsedat absoluta són vostès perquè, com li he dit, les dades
canten, i dia 2 de novembre d'enguany es va cobrir la darrera
plaça de secundària.., perdó, dia 28 d'octubre d'enguany es va
cobrir la darrera plaça de secundària, i l'any anterior s'havia
cobert dia 2 de novembre. 

Ara bé, vostè planteja el tema de la qüestió de les persones de
les places que falten en els centres. Evidentment a vostè, avui
dematí, li han donat unes informacions; jo encara no he pogut
parlar amb la Direcció General de Personal perquè les
m'aclareixi, estic segur que hi haurà una resposta que ho aclareix;
ara, li voldria recordar una cosa que vostè sap molt bé perquè és
ensenyant: el cos de docents són quasi 7.500 funcionaris,
permanentment hi ha baixes, substitucions, grips, malalties, etc.,
etc., i aleshores la Conselleria, per tal d'evitar que sense
desatendre les necessitats de personal que tenen els centres i hi
hagi unes certes possibilitats d'estalvi en la gestió del personal,
a vegades utilitzam recursos que poden crear un buit, però que és
un buit que està perfectament predeterminat. 

Vostè ha parlat de la plaça de compensatòria. Jo no sé el cas
concret, com es pot explicar, però jo li explicaré la solució
genèrica que adoptam: vostè sap que en els centres de les Illes

Balears, per iniciativa de l'anterior govern, que ha
intensificat aquest govern, a tots els centres hi ha una plaça
de professor més que serveix per a reforços, per a
compensatòries, etc., etc. Aleshores, en el moment en què
es produeix una substitució de pocs dies o una baixa de pocs
dies, nosaltres donam pas a la utilització d'aquest professor
de més perquè cobreixi el buit que s'ha provocat, entre altres
coses perquè substituir les places és una qüestió de molts de
dies i tanmateix acabaria arribant tard el professor substitut
que, en molts de casos, és de procedència valenciana, i entre
que l'avises que la plaça està a la seva disposició perquè li
toca segons el barem i ocupa la plaça, resulta que aquell
professor pot estar tres o quatre dies perfectament. 

Per tant, jo estic segur que totes aquestes dades que
vostè m'ha donat són perfectament explicables, ara mateix
aniré a telefonar i avui matí, abans que acabi la sessió del
Parlament li hauré donat l'explicació que probablement és
absolutament raonable i lògica. Efectivament, a les Illes
Balears en aquests moments, més enllà dels possibles buits
que produeixen substitucions o baixes eventuals, no hi ha
cap plaça sense cobrir. Això, ho dic perquè evidentment hi
ha tota una sèrie de raons tècniques que justificarien això:
la utilització dels professors "més u" que hi ha en els centres
per substituir les baixes eventuals i tota una sèrie de coses
més que li he dit.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.12) Pregunta RGE núm. 3834/99, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
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Parlamentari Popular, relativa a solució de problemes de
capacitat i seguretat de la carretera Palma-Manacor.

La pregunta número 12, com hem anunciat anteriorment, està
ajornada. 

I.13) Pregunta RGE núm. 3618/99, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a participació econòmica del Govern balear per dotar
millor el parc de bombers del Consell de Mallorca.

Per tant, passaríem a la número 13 i darrera del torn de
preguntes d'avui, relativa a la participació econòmica del Govern
balear per dotar millor el parc de bombers del Consell de
Mallorca, que formula l'Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló,
del Grup Parlamentari Popular. Sr. Font, té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Conseller, de tots són conegudes, a l'illa de Mallorca, les
mancances d'efectius i de pressupost que tenen els bombers. Se
saben fets com el que va passar el dia de l'incendi d'Artà, falta de
disponibilitat també un moment donat d'ajudes d'altres parts o,
com per exemple, el fet que quan hi ha la temporada d'òpera al
Teatre Principal, com va passar l'altre dia, els bombers del parc
de Sóller han de tancar el parc i han de venir cap a Palma. Sabem
actualment que els parcs de Felanitx i els parcs d'Andratx i de
Can Picafort s'han tancat, i també coneixem tots que el 80% de
les actuacions que fan els bombers a Mallorca, són actuacions -el
80%- que no tenen res a veure amb incendis forestals, sinó que
són incendis a cases o accidents, qüestions que fan els bombers
que no són incendis, moltes, el 80% de les coses, es pot mirar a
la memòria, de tots és conegut.

Però aquests dies, el vicepresident del Consell Insular de
Mallorca, aquests dies passats, va anunciar que la seva intenció
era intentar fer un consorci amb el Govern balear on s'unificàs,
almanco a Mallorca, no sé a Menorca, a Eivissa i a Formentera
com es faria, per unificar aquest tema. Lògicament jo supòs que
el criteri que es volia cercar era intentar coordinar actuacions,
augmentar els efectius, obrir tots els parcs durant tot l'any, i hi va
haver aquestes manifestacions.

També la consellera de Medi Ambient va insinuar alguna
cosa d'això. Jo voldria saber del Govern si en els pressuposts de
l'any que ve, aquests pressuposts que estam a punt de començar
a debatre, si hi ha aquesta voluntat, no tan sols política de dir-ho,
sinó també de posar-hi els doblers, perquè si no potser encara hi
som a temps i ho podríem arreglar. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Interior té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, sense
cap tipus de dubtes és un dels objectius mirar de col•laborar
juntament amb els consells insulars per contribuir a millorar
els parcs de bombers. De totes formes li vull dir que vostè
sap qui és que té competència en el tema de dotació, però sí
que hem obert un marc de col•laboració respecte a temes de
bombers amb els tres consells insulars, i només li faria una
petita suggerència, i li dic com a persona que creu en
aquestes illes, que quan faci una pregunta així també miri
cap a les altres illes i veurà que probablement haurem de
prioritzar altres llocs abans que..., o almanco al mateix
nivell, i amb això vull fer una referència molt clara de l'illa
de Formentera que no té cap dotació. Per tant, probablement
la pregunta -i li dic amb el mateix to que vostè l'ha feta-
crec que la pregunta hauria de ser, en tot cas, una
preocupació per la dotació a les Illes Balears i no només a
l'illa de Mallorca, perquè a Formentera els únics bombers
que hi ha són els ciutadans que hi viuen.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Font, vol intervenir? Té la
paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Avui ens han acusat aquí que
no sabem quines preguntes feim, i jo a la primera he estat
contundent amb el conseller de Presidència. A la segona,
aquest grup ha estat col•laborador del tema de ramaderia.
No ens diguin el que hem de fer, siguin un poquet més
respectuosos amb les preguntes que feim. 

Jo he demanat a veure quina solució donarà a Mallorca,
a Menorca, a Eivissa i Formentera; és a dir, a allò que sí li
faig referència és a les declaracions fetes pel vicepresident
del Consell Insular de Mallorca, i faig referència a una
pregunta d'una persona que cada vegada me n'adon que és
la que comanda, que és la Sra. Munar, eh?, així de clar, -i
perdoni que canviï el to perquè m'ha estirat les orelles- on
diu, a la compareixença d'Hisenda i Pressuposts, que a la de
Medi Ambient li demana: "Quina opinió té sobre el tema
d'un possible consorci de bombers de Mallorca?". Jo faig la
feina sobre el Diari de Sessions, Sr. Conseller, jo no me
l'invent ni venc aquí a crear discrepàncies amb cap illa, jo
tenc molt clar que vull una comunitat autònoma grossa i
forta, jo li tenc, Sr. Conseller, i la resposta de la consellera
va ser que creu que no només s'ha de fer sinó que és
imprescindible, i jo li deman què ha posat vostè en els
pressuposts que ara discutirem per poder fer que sigui
imprescindible aquest tema i que de cara a l'any que ve ho
tenguem arreglat. És això, el que li deman.

Vostè em pot dir que ho estudiarem, que em convidarà,
si vol, cosa que no farà, i miraran com ho solucionam
perquè hi hagi més seguretat, hi hagi més efectius, que el
cost sigui més real i, una cosa molt important, que els
bombers de Mallorca puguin, de qualque forma, veure que
una sèrie de reivindicacions en tema de sous, que són
claríssimes, una diferència, s'arreglin, però aquesta no li
toca, a vostè, li tocarà si de cas al Consell. 

Però li vull dir una cosa més: no em digui de qui és la
competència, no m'ho digui, no m'ho digui perquè si vostè
coneix alguna cosa de política municipal sap que hi ha
molts d'ajuntaments que no en tenen cap ni una d'aquesta,
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cap ni una, i pagam el Serpreisal, que tots hi hem estat d'acord
perquè creim que és un gran servei, crec que és un gran servei.
Però li diré alguna cosa més: el Govern de Catalunya, que també
sap de qui són les competències i els bombers eren de les
diputacions, quan va ser necessari per seguretat de la comunitat
autònoma va ser capaç d'assumir els bombers per a més seguretat
i millor servei, i és això d'aquesta nova forma de governar, que
jo pens veure que hi ha un canvi, i li demanava això. Jo el que
veig és que vostè no té ni la intenció d'unificar aquest tema, cosa
que crec que la presidenta del Consell Insular tendrà una
decepció, i per altra banda no ha posat cap duro.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Interior, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, no sabia
que fos tan fàcil fer-lo enfadar, Sr. Font. Únicament la resposta
era molt clara, i era una resposta a la pregunta que vostè havia
formulat i per escrit: Hi haurà una col•laboració amb els
diferents consells insulars i mirarem de crear un marc de
col•laboració pel que fa a material, però qui ha de dotar,
fonamentalment, pressupostàriament són els organismes que
tenen competències que en aquest cas són els consells insulars.
Però sí que li puc dir que la feina ja realitzada per aquest
conseller juntament amb el director general d'Interior ha estat
visitar cada un dels consells insulars per veure de crear un marc
de col•laboració. 

I li puc dir que hem procurat que en temes que afecten a
bombers o, millor dit, als ciutadans, de mirar de fer la nostra
feina, i la nostra feina ha estat, des del primer dia que vàrem
arribar a la Conselleria, començar a treballar en els plans
especials d'incendis, en els d'inundacions i tal, i complirem un
compromís que vàrem adquirir en aquesta cambra, que era, en un
termini curt, i quan dic curt és que falten menys de dos o tres
mesos, tendrem aquí aquests plans especials, que li vull recordar
que vostès en 16 anys, que abans cantaven la cançó dels 16 anys,
no en varen dur ni un.

I jo li he contestat, i em sap greu que s'hagi enfadat tant, amb
el tema de Formentera, però ha estat una mica també ficar-los el
dit dins la nafra, és a dir, vostès -i abans ja ho havia dit el
conseller Garcias- vostès fan preguntes no per l'interès o per la
crítica política, sinó per veure com és de sòlid aquest govern
juntament amb el suport parlamentari que rep. Per tant, poden fer
una pregunta molt més directa i sotmetre-la a debat, i veuran que
és sòlid el Govern que avui hi ha aquí, i únicament jo li he volgut
recordar que hi ha persones, i concretament vostè, ara, quan ha
fet una pregunta, que sembla que la comunitat autònoma s'acaba
a l'illa de Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Amb aquesta intervenció i aquesta
pregunta acaba el torn de preguntes.

II.- Debat de totalitat dels Pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2000 i
fixació de les quantitats globals, amb l'esmena a la totalitat
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de devolució RGE núm. 3832/99, presentada pel Grup
Parlamentari Popular.

I passam al segon punt de l'ordre del dia, que és el debat de
totalitat del Projecte de llei 3586, de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2000, amb
esmena a la totalitat amb devolució al Govern 3832, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, i fixació de les quanties globals.

El Sr. Conseller d'Hisenda té la paraula per presentar el
Projecte de llei de pressuposts.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats, és la primera
vegada en la història d'aquesta cambra que un conseller
d'Hisenda exerceix de portaveu de les forces progressistes i
nacionalistes d'aquesta terra en la defensa d'un projecte
pressupostari.

En el seu discurs d'investidura, el president Francesc Antich
va anunciar que aquest govern impulsaria durant la present
legislatura un canvi en els objectius, les accions i les formes de
governar practicades fins ara a les nostres illes. 

Fa només quatre mesos que el nou Executiu, un executiu que
representa els valors del respecte pel territori i el medi ambient,
la defensa de la nostra cultura, la sensibilitat pels afers socials,
l'interès pel foment de l'economia productiva, la garantia de
netedat en la gestió dels recursos públics, la recerca del consens
social i la potenciació de la participació cívica, dic que només fa
quatre mesos que aquest nou Executiu va assumir les seves
responsabilitats de govern. En aquests quatre mesos, el nou
Govern de les Illes ha començat a perfilar el seu projecte de país
amb la confecció d'un pressupost que no es mou només per la
voluntat d'assolir uns objectius programàtics diferents als fixats
fins ara, sinó també per la intenció d'imposar la transparència en
la gestió dels doblers públics.

Lògicament el pressupost que avui proposam als nostres
ciutadans per a l'any 2000 és encara un pressupost de transició,
un pressupost de trànsit cap a un model que el pacte de progrés
vol desenvolupar per a les Balears del nou mil•lenni. Volem que
jugui un paper més redistributiu, més solidari, més dinamitzador
del teixit econòmic de les nostres illes que els sotmesos a
aprovació d'aquest parlament en passades legislatures. És atenent
a l'alt grau de despesa compromesa que hem heretat el nou
Executiu i des de la responsabilitat de govern que assumim que
ens plantejam un canvi tranquil en la reorientació de les
polítiques de despesa desenvolupades fins ara, una despesa que
no ens ha deixat, en el cas d'aquest primer pressupost, tant de
marge de maniobra com ens hauria agradat tenir per
confeccionar els comptes autonòmics per a l'any que ve. Tot i
això, amb aquest pressupost, el primer de la nova majoria que
conforma el pacte de progrés o, com agrada dir al Grup Popular,
el pacte d'esquerres, aquesta estratègia de comunicació, el
Govern de les Illes Balears comença a impulsar moltes de les
actuacions que caracteritzen el seu programa de govern.

Així, els pressuposts de la nostra comunitat autònoma per a
l'any 2000 tenen una vocació fonamentalment preparatòria per
aconseguir que les nostres illes escometin el necessari canvi de

model que han de fer per millorar la qualitat de vida dels
seus ciutadans i per continuar essent competitives en un
entorn cada vegada més dinàmic, de manera que voldria fer,
per començar, una necessària reflexió sobre el marc
conjuntural des del qual s'ha d'interpretar l'elaboració del
pressupost per a l'any 2000.

A la memòria econòmica financera que acompanya la
documentació presentada amb els projectes de llei que avui
debatrem aquí, l'anàlisi sobre l'evolució de l'any 1999
mostra un creixement del producte interior brut balear que
se situa per damunt del 6%. Aquest creixement presenta
potencialitats i oportunitats per a les nostres empreses, però
també suposa amenaces pel que fa referència a
sobredimensionaments, desequilibris, rescalfament de
l'economia i consum del territori. A la mateixa vegada, la
memòria econòmica financera preveu una variació positiva
del nostre producte interior brut de l'any que ve que suposa
una ralentització de l'actual creixement, i mostra una vegada
més la tendència de l'economia balear més recent respecte
de l'existència de períodes d'expansió molt intensos que es
combinen amb anys de creixement més moderats. Aquest
fenomen cíclic, que compartim amb les economies dels
països occidentals avançats i que actualment ja hem de
començar a reinterpretar des dels nous escenaris que suposa
l'estabilitat de la convergència europea, implica una
compensació de l'acceleració persistent amb taxes més
moderades durant els anys següents. En el nostre cas, però,
aquesta tendència sempre ha estat més acusada que la de
l'economia espanyola i la de les europees.

Des d'una perspectiva social, l'acceleració excessiva del
creixement econòmic pot arribar a generar una pressió
sistemàtica sobre els recursos naturals i territorials.
Igualment es produeixen tensions sobre el mercat de treball,
entre les quals destaca la necessitat d'importar mà d'obra per
satisfer la demanda. A més, la persistència de les taxes de
creixement massa elevades pot tenir una repercussió
negativa sobre els preus. D'altra banda, una expansió massa
forta envia falses senyals al mercat i als agents econòmics
de manera que es poden escometre inversions a deshora que
deixin descol•locats a molts quan es produeixi el canvi de
cicle. Les fortes expansions solen venir també
acompanyades de creixements especulatius, només
beneficiosos per a una petita minoria i no per a la majoria.

Cal afirmar que els excessos i les presses no duen cap al
progrés i al benestar col•lectiu, que ha de ser, en tot cas,
l'objectiu final de qualsevol govern que vulgui complir amb
el seu deure. Per això, el nou govern de les Illes Balears
pensa que és important canviar de filosofia i començar a
analitzar molt críticament tot aquell creixement que no
impliqui sostenibilitat, ja que a llarg termini i en especial
per a una economia com la nostra genera greus perjudicis.
En qualsevol cas, tot creixement ha de servir per augmentar
la competitivitat de la nostra estructura productiva, però
també ha d'arribar a tots els ciutadans mitjançant la millora
de les condicions laborals i la correcció per part de les
administracions públiques de les desigualtats socials, perquè
només d'aquesta manera construirem una societat saludable
i estructurada capaç d'assegurar el seu futur progrés.

No podem, des de la responsabilitat de Govern, obviar
el fet que la renda per càpita és només un indicador. La
realitat que hi ha darrere pot ser molt diferent i l'explicació
que és així resulta fins i tot massa simple: si un ciutadà
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disposa d'una renda de 99 milions de pessetes i un altre d'una
renda d'un milió i tots dos viuen a Balears, això no significa
necessàriament que cada un d'ells gaudeixi del benestar que li
proporcionen 50 milions que li pertoquen si es fa un càlcul teòric
de la seva riquesa. És una simplificació extremada, també vàlida
per a les comunitats autònomes amb un producte interior brut per
càpita baix, però no deixa de ser significativa en el nostre cas. És
per això que el nou govern de les Illes Balears pensa que els
actuals índexs de creixement de la nostra economia no són cap
bona notícia si van acompanyats de dèficits socials. El
creixement és positiu quan permet millorar les pensions, quan
permet millorar salaris, quan permet millorar les condicions
laborals, quan permet millorar les prestacions educatives,
sanitàries, etc. 

Ja hem dit en altres ocasions que també pensam que el
creixement, l'expansió de la nostra economia, ha d'anar amb una
previsió de desenvolupament sostenible, que en aquests moments
passa per potenciar la preservació del nostre principal actiu, el
medi ambient. Per això, amb el nostre primer pressupost hem
volgut començar a donar una prioritat especial a les actuacions
mediambientals, a l'educació, principal factor igualitari de la
societat moderna, i a les polítiques socials. És així que, pensant
en les necessitats de la nostra societat, hem configurat un
pressupost per a l'any que ve que experimenta un creixement d'un
9'8%, que el situa com el pressupost més elevat de la història de
la nostra comunitat autònoma, perquè pensam que amb aquest
nivell de generació de riquesa que tenen les nostres illes i les
desigualtats que registren no podia ser d'una altra manera. Som
una comunitat autònoma amb un producte interior brut elevat i
encara amb un pressupost petit, perquè creim que els fruits que
acompanyen el creixement econòmic es distribueixen d'acord
amb un esquema que després ha de ser necessàriament modificat
per l'acció de les administracions públiques.

Així doncs, des d'aquesta reflexió i respecte del pressupost de
despeses presentat pel Govern per a l'any 2000, m'agradaria
destacar l'evolució d'aquestes tres polítiques abans esmentades.
Per a nosaltres l'educació i la formació són àmbits estratègics per
avançar, perquè només una aposta forta en aquestes matèries
garanteix progrés, garanteix creixement econòmic i,
fonamentalment, benestar social. 

Així, dedicarem a l'educació i a la cultura, que compta amb
el pressupost més elevat de tot el Govern, sobrepassarà els
60.000 milions de pessetes, amb un increment d'un 14% respecte
d'enguany. El creixement afectarà de manera destacada les
partides destinades a inversió, amb un augment de gairebé el
38%, prioritàriament per a la millora de les infraestructures
educatives. Els comptes autonòmics per a l'any 2000 també
potencien l'ensenyament universitari, el pressupost del qual creix
un 7%. D'aquesta manera, i tal com explicava el conseller
d'Educació a la seva compareixença davant comissió, el
finançament per alumne quedarà fixat en 325.000 pessetes
anuals, 14.000 pessetes per damunt de la ratio d'enguany, tot i
que la mitjana estatal se xifra en 370.000. Per això continuarem
aprofundint en la necessària millora d'aquesta qüestió, que en
aquest primer any de legislatura ja farà un passa endavant. A
més, també preveu la creació del Consell Balear de Formació per
relacionar tots els àmbits formatius: la formació reglada, la
formació contínua i la formació ocupacional, i aquesta darrera
qüestió, a la formació, es destinen més de 1.400 milions de
pessetes. 

Paral•lelament, a l'ambit laboral la Conselleria de Treball,
que experimenta un creixement d'un 10% respecte del pressupost
de l'any 99, primarà les actuacions de foment de la millora de les
relacions laborals i condicions de treball. Es crearà també el

Servei Balear d'Ocupació, al qual es destinaran 110 milions
de pessetes, i es posarà en funcionament el Consell
Econòmic, Ecològic i Social. Pensam que els recursos
humans són uns dels nostres principals potencials, i per això
creim que la millora de la formació ha de ser una política
que s'ha de desenvolupar a tots els àmbits, com a política
global, com demostra per exemple el fet que la Conselleria
d'Agricultura pressuposti, per primera vegada, una línia
d'ajudes per a estudis agrícoles, ramaders i pesquers. 

A l'àmbit de la cultura, eix vertebrador del nostre país,
destaca el foment de la normalització, especialment amb
accions de dinamització lingüística en l'àmbit laboral i amb
campanyes específiques per als joves, a més de la promoció
exterior de la cultura i dels intercanvis culturals
interinsulars.

A tot plegat, l'educació i la cultura, la formació i la
promoció del treball, el pressupost de la Comunitat hi
destina 47 pessetes de cada 100, mentre que en volum
segueix el medi ambient, amb gairebé 8 pessetes de cada
100. En aquest segon àmbit el nou govern entén, com ja
hem dit diverses vegades, que el medi ambient s'ha
d'instrumentalitzar com a política de polítiques; per això,
amb un pressupost de 12.200 milions de pessetes, aquesta és
la segona conselleria amb major dotació, 2.443 milions per
damunt del volum gestionat efectivament per Medi Ambient
enguany, cosa que suposa un increment d'un 25%. Així,
l'activitat de la Conselleria garantirà la preservació del medi
natural i la seva biodiversitat, la gestió eficaç dels residus i
la incentivació de l'ús d'energies renovables, a més del
foment de l'educació ambiental i la mobilitat sostenible.
Quant als recursos hídrics, es prioritzarà la gestió de la
demanda i la millora de la reutilització de les aigües
depurades.

I seguint en la mateixa línia de fer del medi ambient una
política de polítiques, la Llei d'acompanyament, que avui
també presentam, fa la seva particular aportació a aquesta
matèria amb la creació d'un fons de rehabilitació d'espais
naturals i patrimonials de rellevància turística, per
administrar recursos procedents de diverses
administracions. Amb aquesta primera actuació, el Govern
comença el desenvolupament de la seva iniciativa
relacionada amb la necessitat de cercar fons de finançament
alternatius per a la recuperació i el manteniment del medi
ambient, entre els quals s'inclou el projecte de creació d'un
impost de caire ecològic que gravi l'activitat turística, que
està en fase d'elaboració. A més, la preservació del medi
ambient també troba una línia de desenvolupament a través
del pressupost de la Conselleria de Turisme, que preveu la
recuperació d'espais naturals i la remodelació de zones
turístiques mitjançant uns 500 milions, i 90 milions més per
a restauració d'àrees costaneres, plans d'excel•lència
turística, a més de l'adquisició de finques i creació d'una
xarxa d'espais naturals destinats a augmentar l'oferta per als
visitants que rebem a les Illes durant l'hivern.

Però per a nosaltres el respecte pel medi natural passa,
a més, per una reorientació de la inversió en infraestructures
de tot tipus: viàries, ferroviàries, portuàries, energètiques,
hidràuliques, que segons el nostre criteri han de ser
modernes i còmodes, però també plantejades a la nostra
escala i blanes pel que fa al seu impacte sobre el territori.
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Per això, en el pressupost per al 2000 hi ha més de 1.000 milions
de pessetes per a la primera fase de les obres per fer arribar la
línia de tren fins a Manacor, i una partida que duplica la
d'enguany en subvencions per al manteniment de les línies
regulars de transport febles, entre altres actuacions.

Finalment, el tercer bloc d'actuacions a les quals es donen
prioritat en el pressupost del 2000, és el de les polítiques socials,
tant les sanitàries com totes aquelles adreçades a millorar les
condicions dels col•lectius menys afavorits de les nostres illes.
Així, l'Ibas i la Conselleria de Benestar Social gestionaran un
pressupost de 10.200 milions, i com a novetats es crearà un
centre de menors infractors en règim obert, es prendran mesures
alternatives d'internament, s'ampliarà la cobertura assistencial
domiciliària, es destinaran 150 milions al desenvolupament del
Pla integral d'immigració, el Pla de lluita contra l'exclusió social,
el Pla de serveis socials i la constitució de l'Institut de la dona. Hi
haurà més finançament que mai per a l'Oficina d'ajuda a les
víctimes del delicte. 

La dotació destinada a salut laboral serà cinc vegades
superior a la prevista inicialment l'any 99, i també creixeran els
pressuposts de la Conselleria de Sanitat que, juntament amb el
Servei Balear de Salut, experimentaran un increment de més del
10%. D'entre les activitats inversores en aquesta àrea destaca la
partida per a la millora de la xarxa de centres sanitaris i de salut
de les Illes, que registrarà un increment del 169%. També es
preveu la millora dels punts d'atenció continuada i la prestació
del servei nocturn d'urgències domiciliàries a pobles. També el
programa de promoció de la salut i el Pla regional de drogues
creixen en pressupost, alhora que s'escometran l'inici del
funcionament efectiu del servei de farmacovigilància, la posada
en marxa d'un pla de residus sanitaris i el programa d'atenció i
defensa del consumidor, un bon grapat de noves iniciatives que
troben en la seva concreció pressupostària la prova de la voluntat
d'aquest govern d'impulsar els mecanismes adreçats a aconseguir
no només el benestar col•lectiu sinó també el benestar de tots i
cada un dels nostres ciutadans.

No podem oblidar, a més, la relació que aquest anhelat
benestar té amb el foment de l'economia productiva i la creació
de llocs de treball. En el sector primari, el 75% del pressupost
d'agricultura es dedica a actuacions inversores, entre les que
destaquen la creació d'un banc de terres amb la finalitat de
millorar la productivitat del camp i les millores en les
infraestructures agràries, a més dels gairebé 700 milions per a
ajuts a la sequera, a l'experimentació agrícola i al foment de les
races autòctones. Addicionalment i per primera vegada es
promou un programa d'incorporació de joves agricultors a
l'activitat del sector.

Per a la promoció de les indústries tradicionals, la defensa del
petit i mitjà comerç i la difusió exterior i interior dels nostres
productes, amb especial esment de l'artesania es preveuen més de
3.000 milions de pessetes, pressupostos que augmentaran les
consignacions procedents de la Unió Europea. La innovació i la
millora de la qualitat, a més de la potenciació de les línies de
recerca i desenvolupament, àmbit en el qual la nostra comunitat

és molt deficitària, són els objectius horitzontals que mouen
la confecció dels pressuposts dels departaments competents
en matèria de dinamització de tots els sectors productius
inclòs el quaternari. I com a mostra d'aquesta orientació
horitzontal, que li volem donar a la innovació, esmentaré els
70 milions dels programes de promoció i estudi de noves
aplicacions per al foment del consum dels nostres productes
pesquers i agroalimentaris, estructurat en dues línies: la
recerca sobre els temes relacionats amb la qualitat dels
aliments i la recuperació dels productes gastronòmics
tradicionals, per una banda, i una altra línia oberta a la
iniciativa i a les propostes dels investigadors.

I perquè també som molt conscients de la importància
que tendrà, durant l'inici del nou mi•lenni l'ús de les
tecnologies de la informació, el pressupost de la Conselleria
d'Innovació creix gairebé un 39%. Educació preveu 170
milions per al desenvolupament d'un pla d'informatització
per a les escoles i es modernitzaran també les eines
informàtiques de gestió comptable, procés que s'aprofitarà,
a més, per impulsar l'ús de la signatura electrònica a l'àmbit
de l'administració autonòmica en virtut de la cobertura legal
que li dóna a aquesta qüestió la Llei d'acompanyament dels
pressuposts per a l'any 2000.

Hi ha, finalment, dos altres trets que posen de manifest
la voluntat del nou govern respecte de les seves actuacions
i que troben el seu reflex en el pressupost de la comunitat
autònoma per a l'any que ve. 

En primer lloc, aquest projecte de llei és el més solidari
de la història, ja que tot i que assoleix la xifra més alta,
incrementa fins al 0,75% l'aportació en concepte de
cooperació als països menys desenvolupats del món,
quantitat que supera els 1.100 milions de pessetes.

En segon lloc, i també com a signe distintiu d'aquest
pressupost, voldria destacar, ja per acabar amb els
pressuposts de despeses, el protagonisme que assumeixen
els consells insulars. És voluntat del pacte de progrés
construir una comunitat autònoma integrada amb un Govern
de les Illes Balears fort, amb un Parlament eficaç,
transparent i que reculli les inquietuds i les necessitats de la
gent, amb uns consells insulars enfortits políticament i ben
finançats, un Síndic de Greuges que defensi els ciutadans
amb uns comptes clars, amb uns ajuntaments amb recursos
i competències.

Per això, a més de contemplar pressupostàriament la
creació d'aquests òrgans, el Govern ha elaborat una llei de
pressuposts que preveu com a principal mesura en aquest
àmbit la dotació d'un fons interinsular d'inversions i millora
de serveis que fins que existeixi el fons de compensació
interinsular i entri en vigor el sistema definitiu de
finançament, destinarà la quantitat de 3.333 milions per
donar cobertura a inversions realitzades o coordinades pels
consells insulars, i per potenciar els serveis transferits.

Fins aquí, crec que l'exposició sobre el contingut dels
pressuposts ja deixa entreveure aquest canvi d'objectius
programàtics que propugna el pacte de progrés, als quals
feia referència al començament de la meva intervenció,
quan també parlava de la necessitat d'impulsar un canvi a
les accions i a les formes.

A les accions, des de la intenció de fer un plantejament
d'una llei tan important com és la dels pressuposts, més
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ajustada a la realitat. No hem cercat que surtin uns pressuposts
guapos des del punt de vista d'una falsa ortodòxia pressupostària,
no creim amb una falsa ortodòxia pressupostària que considera
les despeses de personal i despeses corrents intrínsecament com
a dolentes, quan aquestes despeses fonamenten la prestació de
serveis tan importants com l'educació o la sanitat. No creim en
la falsa ortodòxia pressupostària que demonitza l'endeutament,
tot i que, ben igual que en el cas dels particulars quan demanen
un préstec per comprar, per exemple, el deute no és bo ni dolent
de forma intrínseca, el deute per finançar inversions necessàries
és bo, quan un vol millorar per adquirir un habitatge ha d'acudir,
habitualment, a l'endeutament. No creim, tampoc, en l'ortodòxia
pressupostària que persegueix un creixement il•limitat de la
inversió, quan, igual que a les economies familiars, es fa front,
per exemple, a la compra d'un habitatge, les inversions es fan per
a unes necessitats concretes d'un moment puntual, però no amb
l'objectiu de mantenir i fins i tot d'augmentar el seu volum any
rera any. 

Per això, nosaltres hem volgut començar a girar el procediment,
posant la confecció del pressupost al servei de les necessitats de
les nostres illes, sempre, lògicament, des de la responsabilitat de
gestionar les finances de la comunitat de manera seriosa i amb
una perspectiva de futur.

Així, la distribució per capítols és la que surt de les
necessitats que generen les línies d'actuació que donen resposta
als problemes i mancances de la nostra societat, això sí, sempre
amb l'objectiu de gestionar, no només amb eficàcia, sinó també
amb eficiència, com demostra, per exemple, la iniciativa de la
Conselleria de Presidència, de destinar més de 500 milions de
pessetes del seu pressupost per a l'any 2000, a l'adquisició i
reforma del patrimoni de la comunitat, iniciant una nova política
patrimonial a llarg termini que té com a finalitat reduir les
despeses de lloguer que actualment paga el Govern i que
ascendeixen a gairebé 34 milions de pessetes mensual.

D'aquesta manera, la despesa de funcionament evoluciona
seguint l'increment del pressupost i té una participació percentual
sobre el total que suposa un increment del 0,1 punts. El capítol
1 passa de tenir un pes del 36,33% sobre el total a un 36,31%.
Respecte del pagament dels interessos del deute, cal destacar que
l'actualització de la càrrega financera de les operacions
d'endeutament ha fet que es redueixi un 12,4%. Les inversions
directes i indirectes pugen un 1,70. Finalment, els actius
financers incrementen en 0,49 punts la seva participació
percentual sobre el total del pressupost i suposen un 0,68%,
mentre que l'amortització del deute emès i préstec rebut per la
comunitat autònoma passa de ser d'un 0,4% sobre el conjunt a un
0,66.

Quant a la distribució per capítols del pressupost d'ingressos
vull fer, en primer lloc, una consideració sobre l'efecte que té
l'evolució del sistema de finançament econòmic, aprovada pel
Govern Central per al present quinquenni sense consens, ho vull
recordar, de totes les comunitats autònomes. El balanç que
podem fer en el primer any de liquidació del model 1997-2001,
confirma determinats dubtes que ja es varen plantejar al seu
moment. El sistema actual està fracassat perquè ja, en el primer
any de vigència, s'ha hagut d'activar l'anomenada primera regla
de garantia, és a dir, aquella que fa referència al límit mínim

d'evolució dels recursos pels mecanismes de l'IRPF.
D'aquesta manera, l'Estat ha hagut d'injectar 73.000 milions
de pessetes addicionals tal com ha reconegut el director
general d'Hisendes Territorials del Ministeri d'Economia.

És evident que la introducció d'una garantia posterior a
la definició de sistema, la denominada reforma de la
reforma, ha fet que tot el model teòric quedàs en entredit.
Gran part del nou sistema de finançament autonòmic està
basat en un impost, l'IRPF, que almenys per les dades de
què disposam està evolucionant a la baixa; això ha motivat
que l'Estat hagi hagut de compensar les comunitats
autònomes per la disminució d'ingressos.

Per tant, el sistema ja no existeix perquè no s'apliquen
les regles que es varen aprovar, sinó que s'apliquen les
excepcions a les regles, com a exemple gràfic es pot dir que
el sistema és un vaixell que s'impulsa no amb els motors
convencionals, sinó amb els motors d'emergència. Per
arribar a això, creim que no calia plantejar un nou model de
finançament autonòmic i provocar l'enfrontament entre
comunitats autònomes rompent el consens constitucional.

En definitiva, queda provat que se'ns ha donat a les
comunitats autònomes la participació en un impost sobre el
qual un altre, l'Estat, en té la capacitat normativa bàsica, i
que, mentre actualment, es mou per sota de l'evolució del
producte interior brut, mentre que altres imposts, com l'IVA,
que és molt més cíclic, o els imposts especials, creixen molt
més.

En el cas de les Balears, el pressupost d'ingressos del
2000 que avui analitzam, reflecteix una disminució de
gairebé 200 milions de pessetes a la previsió de quota
territorialitzada de l'IRPF, que suposa una reducció d'1,11%
en el tram de l'Estat, en el percentatge de finançament que
ens correspon i que depèn de l'evolució de l'impost en el
conjunt d'Espanya. Això fa necessari l'aplicació del
mecanismes de garantia, el motor d'emergència del qual
parlàvem abans, que puja, ni més ni manco, un 72%
respecte d'enguany.

Contràriament, veim com la tarifa complementària,
aquell tram d'IRPF que evoluciona paral•lelament al
creixement d'aquest impost a la nostra comunitat, sí
augmenta la previsió del pressupost d'ingressos,
concretament un 5,37%. Així, vista la repercussió que
enguany té el sistema de finançament sobre el pressupost
d'ingressos, i amb aquestes perspectives, el nou govern ha
iniciat els treballs preparatoris per fer front a la propera
negociació que es plantegi en el si del Consell de Política
Fiscal i Financera amb la intenció d'assegurar que les
Balears no perdin capacitat financera en cap cas.

També per la repercussió que té sobre el pressupost
d'ingressos, vull fer esment a la configuració del marc
tributari que s'aplicarà a les Illes durant l'any que ve i que és
fruit de l'ús que fa el Govern de la seva capacitat normativa,
dels beneficis fiscals que ja estaven en vigor i que s'ha
acordat mantenir amb la Llei d'acompanyament i de la
repercussió de les modificacions tributàries aplicades per
l'Estat, enguany.

Respecte de l'Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques, es reestructuren les reduccions aplicades fins ara
i se'n creen de noves, amb la qual cosa, per a l'exercici de
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l'any 2000 n'hi haurà sis en vigor. Amb consonància amb
l'objectiu del Govern de facilitar l'accés a l'habitatge per als joves
de la nostra comunitat autònoma, el projecte de llei
d'acompanyament del pressupost crea una nova deducció del 3%
sobre el preu satisfet per a adquisició o rehabilitació de
residència habitual per als residents a les Balears, menors de 32
anys, amb unes bases imposables que no superin els 3 milions de
pessetes en declaracions individuals i els 5 en tributació
conjunta.

En segon lloc, es modifica la deducció per a despeses de
custòdia de fills, de tal manera que la deducció que abans era
aplicable als nins de tres a sis anys, ara passa a ser deduïble en
el cas de les persones que tenguin fills menors de 3 anys, ja que,
com tots vostès saben, l'educació per als nins d'entre els 3 i els 6
anys passarà a ser gratuïta el proper curs. A més, amb la intenció
d'afavorir les rendes més febles, s'augmenta el límit de renda per
acollir-se a aquesta deducció que passa a ser de 3 milions de
pessetes per a bases imposables en declaracions conjuntes i de 2
en tributació individual.

Es manté també, per a l'exercici 2000, la deducció per a
conservació de terrenys rústics declarats àrees naturals que ja
estava en vigor, de la mateixa manera que es continuaran
aplicant les deduccions autonòmiques per a declarants de més de
65 anys, declarants discapacitats i declarants amb ascendents o
descendents discapacitats, tot i que l'Estat hagi suprimit aquestes
darreres tres deduccions. Així, l'única deducció que s'elimina és
la corresponent a les despeses per a estudis universitaris que no
tenia cap límit de renda i que era molt magre per la quantitat que
suposava, 10.000 pessetes. Com a contrapartida, i atesa la
importància de la matèria de la qual parlam, els estudis
universitaris dels nostres fills, l'actual govern té intenció
d'articular un autèntic sistema de beques que financiïn el seu cost
real aplicant en tots els casos una necessària progressivitat
perquè paguin menys els que menys tenen.

D'altra banda, es mantenen les exempcions actualment en
vigor a l'impost de successions i donacions amb la incorporació
d'una altra exempció que ha estat plantejada per l'estat a la seva
llei pressupostària per a l'any 2000, i que la comunitat autònoma
assumirà. L'exempció total del pagament de l'impost fins a un
valor de 25 milions de pessetes en les herències a favor de
discapacitats.

Quant a la reducció de l'impost sobre les operacions de
transmissió de béns immobles situats al Parc Bit, tot i que
lògicament no té encara cap efecte ni cost econòmic, el Govern
també ha decidit mantenir-la, amb l'objectiu d'afavorir en un
futur la instal•lació d'empreses tecnològiques a un espai que es
dedicarà exclusivament a la investigació i a la innovació. 

L'impost sobre transmissions patrimonials experimentarà una
reestructuració de manera que quedarà reduït del 6% sobre el
valor del bé transmès que és actualment el 5% quan faci
referència a habitatges de protecció oficial, mentre que quedarà
fixat en el 7% per a la resta de casos.

Finalment, s'incrementarà la pressió fiscal sobre el joc, un
sector que ara mateix gaudeix d'una contingentació que impedeix
el creixement de l'oferta, la qual cosa implica la impossibilitat
que augmenti la competència empresarial. Globalment, totes les
modificacions aplicades als tributs del joc suposaran un
increment de la pressió fiscal efectiva d'un 5,2%, ja que la pujada
del tipus percentual i de quotes fixes, arriba al 8%, però és una
despesa deduïble de l'impost de societats amb la qual cosa, com
dic, la pressió fiscal efectiva, baixa fins al 5,2%.

Concretament, la taxa sobre el joc de les màquines recreatives
augmenta un 8%, el mateix percentatge d'increment mitjà
que s'aplica al cas de casinos, que varia segons el tram de
base imposable a què pertany cada establiment de joc. La
taxa sobre el joc i els bingos augmenta un punt i passa del
20 al 21%, i l'impost pel guany d'un premi passa del 10 al
20%.

En conjunt, les pujades que aplicam, tant a la fiscalitat
del joc com a les transmissions d'immobles suposaran uns
ingressos addicionals d'aproximadament 4.000 milions de
pessetes.

Canvi en els objectius i les accions, hem dit. Canvi
també en les formes, i com a mostra, una qüestió formal.
Enguany, per primera vegada en molts d'anys, la llei
d'acompanyament dels pressuposts i la llei dels pressuposts
no inclouen cap mesura que no sigui de l'estricte àmbit
econòmic financer, amb l'objectiu de deixar de pervertir el
sistema parlamentari quant a la inclusió de matèria
estranyes a la disciplina pressupostària que resultaven
aprovades després d'haver-se votat el normal procediment
de tramitació, restringint il•legítimament les competències
del poder legislatiu i provocant una dispersió de lleis que
dificultava als ciutadans el seguiment de l'activitat
normativa.

Més canvis. El nou govern s'ha proposat aplicar a
l'execució del seu primer pressupost un major rigor, motiu
pel qual, tant la llei de pressupost com la llei
d'acompanyament, arbitren nous mecanismes de control de
les empreses públiques per part de la Tresoreria de la
comunitat autònoma, i una sèrie de normes marcades des de
la Intervenció amb la finalitat de millorar la gestió
econòmica, financera i administrativa del pressupost,
eliminar pràctiques com les que varen dur a les disfuncions
detectades en l'execució del pressupost d'educació
d'enguany.

Així, la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts regularà
mitjançant la Llei de pressuposts de l'any 2000, una millora
del control financer sobre les empreses públiques, que
hauran de presentar, obligatòriament un pla financer en el
termini d'un mes i preveure les seves necessitats d'inversió
perquè, des de la Direcció General del Tresor, puguin
negociar les millors condicions possibles amb les entitats
financeres, produint així la càrrega que suporten els comptes
autonòmics.

D'altra banda, hem detectat que durant l'execuciód el
pressupost d'aquest exercici, han sorgit necessitats
d'inversió d'empreses públiques que no s'havien previst i
que s'han acollit a una línia d'avals genèrica que concedeix
la comunitat sobre l'endeutament, per això, un altre dels
objectius del projecte de llei que ara tramita aquest
parlament és que les inversions siguin previstes a l'hora de
fer els pressuposts, de manera que des de la Direcció
General del Tresor es pugui millorar la seva finançació a les
entitats.

Respecte de les disposicions que les empreses públiques
feien fins ara al 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 negociats
perdien el seu sentit. 

És per això que per a l'execució del pressupost del 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.
Addicionalment s'exigiran responsabilitats de gestió a
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aquells que incompleixin aquests requeriments. També s'ha
detectat que en alguns casos no s'informava a la Direcció
General del Tresor dels pagaments a realitzar mensualment
perquè les empreses públiques disposaven de saldo en compte
corrent, per això, a partir de l'entrada en vigor de la llei de
pressuposts, s'haurà d'informar mensualment dels pagaments a
realitzar. D'aquesta forma es podrà controlar l'execució del pla
financer de les empreses públiques, a més de supervisar
mensualment la seva necessitat de pagaments.

També, mitjançant el projecte de llei de pressuposts generals
per a l'any 2000, s'arbitren diferents sistemes de millora de
l'execució dels comptes de la Conselleria d'Educació, atès el
desfasament produït enguany que s'explica, en part, per la manca
d'adequació de la normativa a una gestió de molt volum i
complexa, com serà també la de sanitat quan es completi el
procés de traspàs de les competències en aquesta matèria. 

I tots aquests canvis, els programàtics, els executius i els
formals s'han fet, senyores i senyors diputats, des de la voluntat
d'impulsar l'eficàcia en la gestió, com mostren les modificacions
normatives proposades pels dos projectes de llei que avui
debatem en aquesta cambra i que sustenten la confecció dels
darrers pressuposts d'aquest segle.

Sr. President, senyores i senyors diputats, comprometem el
nostre esforç amb un objectiu: estam decidits a fer de les Illes
Balears el millor lloc per treballar i per viure. Permetin-me que,
abans d'acabar, doni les gràcies a tot l'equip de l'administració,
responsables polítics i tècnics, que han col•laborat en la
confecció d'aquest pressupost que, sense el seu esforç, no hagués
estat possible presentar-lo avui aquí, al Parlament. Presentam un
projecte de llei que hem volgut fer tenint molt present el principi
constitucional establert a l'article 31.2 de la nostra Carta Magna,
que marca la necessitat de gestionar la despesa pública a partir
d'una assignació equitativa dels recursos i d'executar-la després
amb criteris d'eficàcia i d'economia. Entenem, a més, que els
pressuposts compleixen els requisits que les nostres lleis els
exigeixen, és a dir, els principis bàsics de competència, anualitat,
universalitat, anticipació i control, és per això que, com a
conseller d'Hisenda i Pressuposts, demanaria la retirada de les
esmenes a la totalitat i el vot favorable per a la tramitació
d'aquest projecte pressupostari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d'Hisenda. Procedeix, ara, la defensa
de l'esmena a la totalitat amb devolució al Govern 3832,
presentada pel Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el seu
portaveu, Sr. Jaume Matas.

EL SR. MATAS I PALOU:

Gràcies, Sr. President. Una qüestió d'ordre, si em permet
estam davant l'esmena a la totalitat del projecte de pressuposts,
no?, perquè la presentació del conseller ha estat conjunta, això no
variarà el nostre procediment, no? Perfecte.

Molt bé. Moltíssimes gràcies, Sr. President. Senyores i
senyors diputats. Sr. Conseller, li agraesc que a la seva
presentació, la presentació que ens ha fet d'aquest projecte de

pressuposts en aquesta cambra i també li vull, abans de res,
fer-li arribar el nostre reconeixement i el meu
reconeixement personal cap a la seva tasca i, sobretot, a la
seva professionalitat innegable. I també li diré, naturalment,
que aquest projecte de pressuposts que vostè ha presentat
aquí, en aquesta cambra, naturalment no té, no contempla en
tots els seus aspectes, qüestions que siguin, des del nostre
punt de vista rebutjables, i totalment negatives. Ben al
contrari, jo crec que efectivament hi ha qüestions noves, que
són propostes interessants, propostes que fins i tot crec que
milloren el que pot ser el contingut d'un projecte de
pressuposts d'aquestes característiques. 

Jo vull destacar, a més, per la seva originalitat i crec que
per la seva encertada presentació el que ha estat el
lliurament en suport informàtic d'aquest projecte de
pressupost, crec que és un avanç en la línia de l'eliminació
del paper que havia iniciat aquesta administració fa anys,
així com, naturalment, una sèrie de mesures que s'intenten
prendre per eliminar o per millorar la tramitació
administrativa i eliminar, per tant, la burocràcia dins
l'Administració. També hi ha fets destacables des del nostre
punt de vista, com és la pressupostació de la Sindicatura de
Comptes amb 80 milions o la Sindicatura de Greuges,
l'increment de pressupost en educació, que era un increment
ja materialitzat en el nostre pressupost definitiu, i també,
com vostè molt bé ha dit, el fet que aquests pressuposts
contemplin una dotació per a despesa de solidaritat cap a les
necessitats del Tercer Món, que s'incrementa en un 0'05%,
si no vaig equivocat.

També, probablement, determinats aspectes que crec que
no fa falta aprofundir d'increment del capítol 8, que deuen
anar destinats a mesures estrictament fiscals, imagin, i el
que és el compliment del programa de convergència, en el
sentit que vostè tenia una oportunitat aquí de repetir un fet
que jo crec que va ser un fet important en el pressupost de
l'any passat, de presentar uns pressuposts equilibrats, uns
pressuposts que no haguessin d'acudir a l'endeutament, però,
en qualsevol cas, jo crec que el que fa és respectar el
programa, els escenaris de convergència pactats entre les
comunitats autònomes i l'Administració central amb aquesta
emissió de deute de 1.500 milions de pessetes i, per tant,
nosaltres creim que mentre es compleixi el programa de
convergència i, per tant, el rigor pressupostari, creim que és
un camí que podem admetre.

Però el problema és que els aspectes negatius d'aquest
projecte de pressuposts són quantitativament, però sobretot
qualitativament, molt i molt més importants, i dic que són
molt més importants perquè des del nostre punt de vista el
contingut global del projecte és impresentable, i per això,
perquè aquest contingut global el fa impresentable, que és
el que intentaré demostrar, és pel que demanam que s'aprovi
aquesta esmena a la totalitat, de tornada dels pressuposts.

Ho resumiré. En primer lloc, marc econòmic financer. El
projecte de pressuposts que tenim aquí davant el que fa és
apujar els imposts, apujar els alts càrrecs, apujar les
despeses de funcionaris, apujar les despeses de
l'Administració i davallar les despeses d'inversió; això vol
dir més sous, més funcionaris, més despesa corrent, això vol
dir menys carreteres, menys escoles, menys hospitals,
menys despesa en inversió; això vol dir un sector públic,
una aposta, naturalment, per un sector públic cada pic més
improductiu, un sector públic que cada pic manca més i més
competitivitat al sector privat i, per tant, a la nostra
capacitat de la nostra economia de generar llocs de feina;
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més imposts, més burocràcia; més imposts per a pagar, més
funcionaris, més sous, menys inversió.

Dos. Menyspreu, un pic més, absolut al control d'aquest
parlament, menyspreu al que són les mesures de control de
l'Executiu que ha de fer aquesta cambra legislativa, i com a
prova i botó de mostra, que després si tenc temps em podré
allargar i aprofundir, simplement vull dir-los, a tots vostès, que
desgraciadament la discussió que avui tenim de poc servirà,
perquè si aquest projecte de pressuposts surt endavant, entre
altres coses i com una fita històrica en aquesta comunitat i
probablement de tot Espanya, tota la despesa d'inversió, aquest
conseller, aquest consell de Govern la pot destinar a pagar sous,
la pot destinar a despesa corrent perquè això és la llei que
aprovarem. Per tant, la discussió és inútil, estam discutint una
cosa que és realment inútil i per tant crec que el que és fa és fugir
del control parlamentari que aquesta cambra legislativa ha de fer
de l'Executiu.

I, efectivament, tercer i per acabar, crec que aquest paper,
aquest intent d'usurpar, aquest intent d'usurpar el paper del
Legislatiu a l'hora de discutir un projecte de pressuposts, es
constata en el fet que tots els diputats d'aquesta cambra que han
pogut assistir a les compareixences dels consellers al llarg
d'aquests dies, han pogut constatar clarament que, com molt bé
ha dit avui el conseller, es tracta d'un pressupost de transició, no
són els seus pressuposts. Ara resulta que no són els pressuposts
d'aquest govern, ara resulta que en aquesta comunitat autònoma
haurem d'esperar un any i mig a veure quina és la política
d'aquest govern. De què serveix discutir un pressupost?, de què
serveix discutir aquest pressupost si tanmateix els consellers,
quan han comparegut, fins i tot la consellera Ramon, varen dir:
"No, no, senyors diputats, no es preocupin, perquè a mi m'ha dit
el conseller d'Hisenda que m'aniran posant doblers a mesura que
els necessiti"? De què serveix discutir aquests pressuposts si són
uns pressuposts de transició i són uns pressuposts que tanmateix
el conseller i el Govern no fan que tenguin la política del
Govern?

Concretament, per demostrar aquest resum que he fet, en
primer lloc, la Llei: despeses plurianuals, pàgina número 3 de la
memòria general, el projecte diu que s'introdueix, efectivament,
una millora de l'autorització de despeses plurianuals del projecte
dient simplement que es redueixen les excepcions a l'aplicació
dels límits temporals. Quina és la realitat que es reflecteix a la
pàgina 10? Saben vostès quina és l'excepció que es lleva per
poder autoritzar despeses plurianuals? Idò els ho diré clarament:
el Consell de Govern, a proposta del conseller competent en
matèria d'hisenda, en casos justificats i  a petició de la
conselleria, el que pot fer és exceptuar l'aplicació de totes les
limitacions i modificar els percentatges i el nombre d'anualitats.
El Consell de Govern i no aquesta cambra, com ha fet sempre,
pot aprovar les despeses plurianuals com vulgui, de la forma que
vulgui, en les anualitats que vulgui i de la manera que vulgui.

Dos. Ampliacions de crèdit, pàgina 10. Pràcticament el
mateix, es permet que es puguin llevar doblers d'una partida en
què s'ha ampliat el crèdit si es destina a una altra partida
ampliable. Què es pot fer? Idò miri, si un jutjat condemna el
Govern a pagar qualsevol causa d'indemnització, qualsevol,
aquest Govern pot agafar els doblers de la indemnització i
dedicar-los a cursos de ball, així de clar, amb aquesta
autorització.

Tres. Règim jurídic i econòmic de compensacions i
indemnitzacions relatives, per exemple, a residència. Aquesta,

que era una autorització, estam parlant del règim jurídic i
econòmic de les compensacions i indemnitzacions a
percebre pels alts càrrecs de la comunitat autònoma en els
casos d'indemnització per residència fora de les illes
menors, això, que era una cosa que es regulava per llei, si
aprovam per llei, es regularà per un decret del Consell de
Govern, tornam a usurpar a aquesta cambra la potestat de
control.

El que li deia abans, transferència d'inversions a despesa
corrent. Aquest és un tema greu perquè crec que és un tema
afectat pel dret, podria ser, bàsic estatal, almanco és
discutible pels experts econòmicofinancers en aquesta
matèria, discutible el fet que en aquesta comunitat
autònoma legislem en aquesta matèria contra el que és la
Llei general pressupostària de l'Estat i contra les normes de
l'Estat.

Què significa? Això significa, bàsicament, i ho diu a la
pàgina 12, crec, també, efectivament, diu que tanmateix el
Consell de Govern podrà realitzar transferències que
minorin crèdit per a transferències de capital sempre que els
crèdits incrementats estiguin destintats a transferències
corrents. Totes les inversions de capital es poden destinar a
transferències corrents. Vostès recordaran, i diputats
d'aquesta cambra que tenen molta més experiència que jo
se'n recordaran, aquelles famoses comissions del 103, les
famoses comissions d'hisenda, on, per autorització del
Govern, fins i tot un any en què una certa partida de capítol
6, d'inversió, es va destinar, amb una limitació un poc
estrambòtica, és cert, a pagar despeses de personal, avui
això serà un procediment reglat. Vostè pot agafar els
doblers per fer un hospital, per fer una escola, per fer
qualsevol inversió, per fer una carretera, i pot contractar
funcionaris amb això. Punto. Això és el que s'autoritza amb
aquesta llei.

Molt bé. Record, per cert, frases dites en aquest
Parlament, històriques, si el Sr. Josep Alfonso aixecàs el cap
o si el Sr. francesc Quetglas, que l'any passat mateix
defensava aquest mateix plantejament, en què deien que els
nostres pressuposts eren un xec en blanc, un xec en blanc
per al Govern, i jo li dic, Sr. Conseller, que si els nostres
pressuposts eren un xec en blanc, això és un compte a
Suïssa.

Dos, xifres. Increment de capítol 1, 5.000 milions de
pessetes. Els pressuposts que pugen més de 13.000 milions
de pessetes s'incrementen a 13.300 milions de pessetes,
només s'incrementen en 800 milions de pessetes per
inversió. El gruix és a despesa improductiva, a despesa
corrent. I quina és la despesa que més s'incrementa?
Personal.

I vull desmentir, a més, qualque informació apareguda
en els mitjans de comunicació, senyors diputats, no
s'intranquil•litzin, perquè no és cert que la despesa de
personal sigui culpa del sou d'aquest Parlament, és fals, la
despesa de personal s'incrementa perquè s'incrementen
funcionaris.

S'incrementa el capítol 1, s'incrementa en més de 5.000
milions de pessetes. S'incrementa el capítol 2 en més de
1.000 milions de pessetes i el capítol 4 en el 23%. Total, les
operacions corrents pugen el 12'82%, per tant, la despesa
improductiva puja el 12'82%, mentre que les inversions
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gairebé pugen l'1'7%. S'incrementa en els alts càrrecs, que passa
de 60 a 80, el 33%. Hi ha directors generals i hi ha conselleries
nonades sense personal adscrit i hi ha qualque director general
que gestiona 1.000 pessetes i sense personal.

Hi ha 8.686 milions de pessetes per a la inversió immaterial.
No hi ha supressió d'empreses públiques.

No es modifica un dels dimonis d'aquest Parlament a la
passada legislatura, Isba, de qui no s'ha tornat a parlar mai més
i no en sabut res més, i, naturalment, no s'hi ha fet cap tipus de
supressió, en qualsevol cas, es davallen les inversions en
projectes molt importants com, per exemple, la conservació en
carreteres i també les inversions en expropiacions.

El dèficit de caixa, el dèficit de caixa no financer d'aquest
pressupost, el dèficit de caixa no financer s'incrementa en el
325%.

Creim, per tant, que aquests pressuposts són uns pressuposts
que afecten negativament, en primer lloc, la tasca de control
d'aquest Parlament, a la discussió d'un debat d'aquestes
característiques. Naturalment, estam parlant d'un Govern que ha
hagut d'elaborar el seu pressupost en poc temps i, per tant, amb
una feina, com deia el conseller, difícil, cosa que li vull
reconèixer.

No hi ha un projecte ni un programa polític coherent en
aquest projecte de pressupost, senyores i senyors. Aquí l'únic que
es fa es incrementar els imposts per incrementar els alts càrrecs,
per incrementar els funcionaris i baixar les inversions.

Es burla el control d'aquest Parlament, i crec, Sr. Conseller,
sincerament, que vostè, i això és el que li proposam avui, tenia
una oportunitat i que té una oportunitat de rectificar la seva
postura i la seva actitud.

Vostè ens demanava, a nosaltres, que retiràssim la nostra
esmena, i jo li deman, a vostè, que tengui en compte que és una
pràctica habitual a molts de parlaments i a molts d'executius,
quan s'arriba a un govern, quan, a la millor, es té un govern
difícil, complicat, en què vostè a vegades ha de fer d'arbitre de
consellers de distints partits, que tenen interessos distints i redols
distints, i vostè, ho he de reconèixer, té una tasca complicada i
que encara la tendrà molt més. A la millor vostè ha volgut fer uns
pressuposts de transició, precisament per sortir del pas d'aquesta
incongruència d'un govern d'esquerres, en què cadascú tira pel
seu vent.

Però la proposta seriosa, rigorosa, de qualsevol alternativa de
govern, un pacte d'esquerres que arriba al govern i que vol fer la
seva política és fer uns pressuposts prorrogats, és prorrogar els
pressuposts, si no passa res si es prorroguen els pressuposts.

Nosaltres li proposam, a vostè, avui que prorrogui els
pressuposts vigents, que vostè accepti aquesta esmena de
devolució, que tengui la valentia de retirar aquests pressuposts,
de prorrogar els pressuposts, i després, quan vostès siguin
capaços de dir a aquest Parlament un projecte de pressupost
seriós, il•lusionant, rigorós i que respecti la tasca d'aquest
Parlament, d'aquest legislatiu, després, probablement, podrem
discutir aquest projecte amb molta més seriositat i profunditat.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. Intervé el Sr. Conseller d'Hisenda;
per tant, s'obre qüestió incidental.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Vull començar les meves primeres paraules agraint el
portaveu de l'oposició el reconeixement, el qual li agraesc
molt sincerament, a la meva persona, que no és ni més ni
manco que posar la meva feina a disposició d'aquest Govern
il•lusionat.

Vejam. S'han fet una sèrie d'afirmacions que jo crec que
són o fan referència al que s'intenta comunicar amb aquesta
estratègia, la qual, per molt de ser emprada, arriba un
moment que queda amb un cert caràcter de ridiculesa, això
d'emprar contínuament el pacte d'esquerres, es veu que s'ha
donat la consigna: heu d'emprar molt pacte d'esquerres, per
intentar crear unes certes contradiccions dins els grups que
donen suport, que no es vegin identificats amb això. Bah!

En el tema del pressupost tenim exactament el mateix.

Entraven els pressupost dins aquest Parlament, no
s'havia mirat ni una pàgina, no s'havia posat el CD-ROM
dins un ordinador i ja es feien declaracions criticant els
pressuposts, si el pressupost augmenta personal, si el
pressupost augmenta despesa corrent, si el pressupost
augmenta imposts, fins i tot es va arribar a dir que els
ciutadans de Balears, tots els ciutadans de Balears, veurien
incrementats els imposts. Això, lògicament, és una falsedat.

Un té la temptació, lògicament, quan li fan aquestes
crítiques, d'analitzar si realment això és així, un contempla
que no és així, perquè es diu que les inversions baixen, les
inversions no baixen, les inversions augmenten en 791
milions de pessetes, això vol dir 46.000 milions de pessetes,
i s'ha de dir també aquí que les inversions plurianuals, les
inversions que el Govern anterior va deixar compromeses,
arriben a 18.000 milions de pessetes, això és ni més ni
manco que el 39% del total de les inversions compromeses.

Les inversions de les entitats de dret públic i les societats
anònimes públiques també augmenten, augmenten en 2.288
milions, això vol dir, el 14% més que l'any anterior.

Tradicionalment, la dreta, quan ha analitzat els
pressuposts, fins i tot quan els ha fet, sempre ha emprat els
mateixos arguments, el capítol 1 i el capítol 2 són despesa
que s'ha de menysprear, el que és important és que
augmentin les inversions. Jo estic cansat de sentir aquest
argument, i aquest argument és fictici.

He intentat explicar abans, en la meva intervenció, que
quan es fa una transferència a educació, és normal que
augmenti la despesa del capítol 1.

Analitzarem això de dir que el pressupost de l'any 2000
no tendrà res a veure amb el pressupost de l'any anterior.
Vejam, per exemple, aquest menyspreat capítol 2, com
iniciava l'any i com l'acabava.

L'any 92, la despesa destinada a despesa corrent, la
inicial, va ser de 3.000 milions de pessetes, al final, 3.400,
només es va incrementar el 10'87%. L'any 94, crec que el
Sr. Diputat era conseller, el pressupost inicial del capítol 2,
aquesta despesa menyspreable, va ser de 2.566 milions, i va



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 12 / Fascicle 1 / 23 de novembre del 1999 449

acabar l'any amb 4.997, això vol dir el 91% més. L'any 95 va
començar l'any amb 2.700 milions de pessetes i va acabar l'any
amb 4.500, això vol dir el 26% més. L'any 96, 2.800 inicialment,
5.200, el 83% més. I l'any passat varen començar l'any amb
43.000 milions i el varen acabar amb 50.000, això vol dir, perdó,
95% més d'increment.

Vejam el tema que s'ha explicat aquí del capítol 1. Aquest
Govern d'esquerres, aquest pacte d'esquerres, els faré un favor i
els repetiré això, perquè no m'ofèn gens, aquest Govern
d'esquerres augmenta burocràcia, augmenta funcionaris, no sé si
interins, augmenta funcionaris, i el que fa és despesa burocràtica,
d'aquesta que, a més, fa poc favor perquè vol posar els ciutadans
contra els funcionaris.

Si agafam el pressupost de l'any 99, el capítol 1, 48.831, li
aplicam l'increment del 2% fixat per llei de pressuposts, 1.028
milions, li incrementam la quantitat de capítol 1 dels sous
derivats de la reforma de l'Estatut, 383 milions, li aplicam el que
no havíem pressupostat de capítol 1, d'educació,
aproximadament 3.000, i les homologacions i antiguitats, això
fan els 53.000 milions de pessetes, ni més ni menys.

Però després s'intenta vendre que aquest pacte d'esquerres el
que fa és incrementar molts alts càrrecs de les conselleries.
Vejam quin és l'increment. I a força, perdonin-me, que pugui ser
un poc pesat, quin és l'increment dels alts càrrecs de les
conselleries.

A Educació, n'augmenten tres, 21 milions de cost. A Hisenda,
és un cas específic, perquè l'interventor cobrava 12 milions o
tenia un sou de 12.000.171 i passa a tenir un sou com a director
general de 7.000.619, disminueix en 4'5 milions. El tresorer
cobrava 9.000.900, passa a tenir un sou de 7.000.600, disminueix
2 milions. Hi ha un estalvi de 6.000.800. I cream una plaça que
es diu director..., cream no, agafam una plaça que es deia
director general de Tributs, en deim ara director general de
Recaptació, i aquest estalvi ens suposa 779.000 pessetes més. A
Medi Ambient, un alt càrrec; A Interior se'n disminueix un; A
Obres Públiques se'n augmenta un; Sanitat queda igual; a
Treball, un més; a Agricultura se'n disminueixen dos; a
Economia se'n augmenten cinc; a Energia, tres, i a Benestar
Social, sis. Nous alts càrrecs, 17, 154 milions de pessetes.

D'assessors, abans n'hi havia 20, costaven 130 milions de
pessetes; ara n'hi ha 15, n'hem cobert 13, amb un cost de 91
milions de pessetes. L'estalvi en assessors és de 39 milions de
pessetes.

Això vol dir que l'increment de burocràcia, l'increment d'alts
càrrecs, el repartiment de conselleries, suposa un cost a la
comunitat autònoma de 115 milions de pessetes.

S'ha parlat aquí també de menyspreu al control parlamentari.
Res més enfora d'això, i si no, crec recordar que el president de
la Comissió d'Hisenda és un membre del Partit Popular, cosa que
en 16 anys de govern del Partit Popular mai no es va donar.

Aquesta afirmació que es podrà destinar tot el pressupost a
gastar en sous és una absoluta incorrecció, ho direm amb aquest
to suau, i tot això ve d'un article que diu que es pot passar
transferència de capital a transferència corrent. Vol que li
expliqui, Sr. Diputat, quina és la motivació d'aquest article? Jo
la hi explicaré.

Són només subvencions atorgades per la comunitat autònoma,
i això, els serveis tècnics de la conselleria, ho varen pensar
bàsicament pel que era el 0'7, perquè a principi d'any hem de fer
una distribució de transferència corrent i de transferència de
capital a aquesta partida, sense saber quants projectes hi haurà
per a una cosa i per a l'altra, i això ens permet, a nosaltres, que
si ens sobren doblers del 0'7 destinats a transferències de capital,

puguem destinar-los a transferència corrent, ni més ni
menys és això, i em puc comprometre amb vostè a fer i a
donar-li tota la informació de totes les partides que passin
per aquí, no hi ha cap problema en absolut.

No sé si ha fet referència aquí...

Després ha parlat de les indemnitzacions per raó del
servei. Amb això passa un poc el mateix que deia abans, és
a dir, aquestes indemnitzacions seguien el mateix criteri i
eren les mateixes que les que havia establert el Parlament
per a indemnitzacions per allotjament i manutenció, les
pernoctes dels diputats. La Mesa del Parlament ha modificat
aquests criteris i ara ha establert una quantia fixa. L'actual
regulació de la comunitat autònoma està feta per llei, o bé
es modificava la llei i s'establia una quantitat similar o bé se
li donava aquesta possibilitat, que a través d'un decret es
pogués disminuir. Això no té aquest efecte aparentment
pervers que se li ha volgut donar aquí.

Després s'ha parlat si es podran fer o no es podran fer
determinades coses.

Li diré quina és la meva filosofia dels pressuposts. El
pressupost és un instrument viu. És un instrument que ha de
servir per a la gestió. Que en el moment que suposi greus
problemes de funcionament a l'Administració, lògicament,
no serveix al seu objectiu, sinó que serveix a altres objectius
que no són que els responsables polítics facin una
assignació de recursos el més adequada possible.

Quan hem parlat de pressuposts de transició, aquest
pacte d'esquerres no té un pressupost definit, és que ens
estimam més pressupostar determinades coses, per
prudència, per després veure si són o no necessàries, per
prudència, i vostè sap que, quan es produeix la liquidació
del pressupost, hi ha una incorporació de romanents, es
poden fer determinades coses que durant l'any no estaven
previstes i es permet la possibilitat que, com per exemple ha
passat amb les pensions, no hi havia una pesseta de doblers
en pensions dia 1 de gener de l'any 99 i s'ha posat una
partida de 318 milions de pessetes.

Jo li vull dir també, pel que fa a la prudència en
l'elaboració del pressupost, dos o tres detalls, no sé si és bo
o dolent dir-ho aquí perquè hi ha els consellers davant i
segurament això, amb les tirades que hi ha hagut en la
confecció del pressupost, li he de dir que, no pel fet que
sigui un conjunt de consellers de diferents partits, jo m'he
sentit molt còmode, no he tengut ni més ni menys dificultats
a l'hora de debatre els pressuposts amb els consellers que les
mateixes que tenia abans quan el Partit Socialista governava
Calvià, ni més ni menys, i segurament no he tengut ni més
ni menys problemes que els que tenia vostè quan era
conseller d'Hisenda amb els seus consellers o els que es
produïen l'any passat, que és una cosa habitual.

Però quant a la prudència en la pressupostació, una de
les afirmacions que es feien era que el pressupost
d'ingressos estava inflat. Idò, vejam, per exemple: Impost
sobre successions i donacions, previsió que tenim feta dia
31 de desembre del 99: 7.000 milions, pressupost 2.000:
6.200; 755 milions menys. Impost extraordinari sobre el
patrimoni, hi ha 4.000.016 milions de pessetes a 12 de
desembre, n'hi hem pressupostat 3.800. Impost sobre
transmissions, 20.800, n'hi hem pressupostat 23.000; si fem
la correcció de la quantitat de l'augment, si hi aplicam
l'augment, vol dir que hem pressupostat 786 milions menys.
Imposts sobre actes jurídics documentats, hem pressupostat
1.119 milions menys que la previsió. No hem fet un
pressupost inflat i no hem fet un pressupost perquè ens
sortissin uns números macos.
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Vostè ha dit també que teníem una oportunitat per reduir
l'endeutament. Miri, l'endeutament de la comunitat autònoma per
a l'any que ve és de 1.500 milions de pessetes, dins un volum de
147.000 milions de pessetes, convendrà amb mi que és una
quantitat relativament baixa. De fet, una de les coses que es feia
els altres anys era que les quantitats que es dedicaven a
amortització, endeutament zero inicial, quedava molt
presentable, però després les quantitats que s'hi posaven eren les
quantitats que es dedicaven a amortització, s'amortitzaven 1.000
milions, se n'hi tornaven a posar 1.000 i tothom quedava content.

Nosaltres, amb l'endeutament, no hi hem fet demagògia.

Quin és l'endeutament, ja l'hi he dit, 1.500 milions de
pessetes, l'endeutament de les empreses públiques?, i entenem
per empreses públiques ens de dret públic i societats  anònimes
públiques. L'endeutament previst per al 1999 són 9.794 milions,
l'amortització, el que tornarem, 7.147. Això vol dir que
amortitzarem 500 milions de pessetes més que l'any 99, això vol
dir que un net de 4.669.

La diferència de quadre, bàsicament, amb l'increment
d'endeutament..., Del Parcbit, per exemple, analitzem el Parcbit.
El Parcbit, 2.100 milions per fer front a les inversions
compromeses de l'anterior executiu. Ibasan, l'endeutament per a
l'any 1999, és exactament el mateix que per a l'any 2000, 2.500
milions de pessetes. Serveis Ferroviaris de Mallorca,
l'endeutament de l'any 99 va ser de 2.921 milions, l'any 2000,
2.350, això vol dir que el baixam 571 milions de pessetes; total
del capítol 6 de Serveis Ferroviaris, amb 3.525 milions, fem el
10% d'inversió amb el 20% menys de préstec. I l'Ibavi passa d'un
endeutament de 4.474 a un endeutament de 4.866, això vol dir
392 milions de pessetes més.

Després ha parlat que si nosaltres suprimiríem o no empreses
públiques. Crec que hi ha la previsió de suprimir Seamasa. De
totes formes, crec que és molt recomanable sempre l'actuació
prudent en les coses. Tenim previst analitzar el funcionament
present i passat de les empreses públiques. Tenim previst
analitzar el que vostè deia aquí, Isba, funcionament present i
passat. I les decisions que s'hagin de prendre, si se'n prenen, es
coneixeran en el seu moment. El que sí que és cert és que les
empreses públiques, a 30 de juny, tenien unes pèrdues de 36
milions de pessetes. El capital social de totes les empreses era de
8.400 milions i els resultats negatius dels exercicis anteriors,
4.200. Això vol dir que les pèrdues acumulades de totes les
empreses públiques s'havien menjat la meitat del capital social.
A 7 de 13 les pèrdues superen el capital social, per tant, estarien
dins el que es coneix com a dissolució obligatòria i n'afectaria la
gestió continuada.

I amb això no li faig una crítica de si el model d'empresa
pública és bo o dolent perquè tengui pèrdues o no. Les empreses
que guanyen doblers estan en el sector privat, les empreses que
perden doblers solen estar en el sector públic. El que sí que
voldria dir respecte de les empreses públiques, i jo ho vaig
comentar aquí, en el Parlament, i crec que s'ha de corregir, i faré
tot el possible perquè es corregeixi, és una cosa a què els auditors
feien contínues referències, que era que en la contractació de les
empreses públiques no s'observava la publicitat i la lliure
concurrència, això volia dir contractacions a dit. Aquest
problema de no observar la publicitat i la concurrència, li puc
assegurar que faré tot el possible perquè es corregeixi.

La situació dels consorcis no és millor, de 21 consorcis
existents, les pèrdues a 30 de juny pujaven a 321 milions de

pessetes, això vol dir que 12 consorcis dels 21 tenen la
gestió continuada afectada per aquesta situació econòmica.

Després m'ha parlat vostè de la Conselleria d'Obres
Públiques, del tema de carreteres i... El pressupost inicial,
analitzem només què passava amb aquesta conselleria... El
pressupost del 2000 baixa respecte de l'inicial de l'any 99,
realment és així, però vejam  què s'havia fet en els primers
set mesos, fins el juliol, amb aquest pressupost. El Sr.
Verger tenia la possibilitat de gestionar 10.950 milions de
pessetes, en aquests set mesos se li han reduït les partides en
840 milions de pessetes, això vol dir que tenia la possibilitat
de gestionar 10.100 milions de pessetes; el pressupost de
l'any 2000 recull un pressupost de 10.914 milions, això vol
dir 803 milions de pessetes més, el 8% més. D'aquests 840
milions rebaixats es varen rebaixar del capítol 6,
d'inversions, 660, es varen rebaixar del capítol 7,
d'inversions, 164, és a dir, se'n varen reduir 764 milions de
pessetes. El pressupost de la conselleria és, bàsicament,
inversor, el 77% pràcticament es dedica a inversions.

Amb això vull demostrar que el problema no és si el
pressupost final i l'inicial serà diferent o no, el que és cert és
que el grup que avui critica aquesta possibilitat i jo no li diré
que per això no facem modificacions de crèdit del
pressupost, perquè, lògicament, com li deia abans, la
possibilitat que sorgeixin problemes, nous objectius, durant
l'any ha de permetre i no quedar coartada per la
impossibilitat que el pressupost, com li deia abans, sigui una
cosa viva, però no critiquin vostès una cosa en què, en
aquest cas, vostès han estat mestres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Aplaudiments a un sector de la sala)

Sr. Portaveu, vol contestar? Disposa d'un temps de cinc
minuts.

EL SR. MATAS I PALOU:

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Conseller. Intentaré
amb aquests cinc minuts de rèplica intentar replicar el que
crec que són inexactituds que s'han dit per part del conseller.
Però perquè quedi clar, Sr. Conseller, perquè quedi clar, el
concepte general vostè me l'acaba de refrendar amb les
seves darreres paraules. Si vostè, amb l'excusa que aquest
parlament i tots els parlaments d'Espanya autoritzen
modificacions de crèdit, autoritzen adaptacions del que és
la tasca quotidiana d'un executiu, al llarg de tot un any, amb
el que pugui sortir de nou o de no nou en un exercici; si
vostè creu que això eximeix la importància i sobretot el
sentit d'un debat parlamentari com aquest, estam fent un
magre favor a aquesta cambra. Vostè farà les adaptacions
que aquesta cambra li permeti, però vostè avui aquí ha de
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debatre els pressuposts d'aquesta comunitat autònoma com si
fossin la realitat del seu projecte. Aquesta és la realitat del seu
projecte, vostè el que ha de discutir avui és aquí i això, ha de dir
quins són els seus projectes, quin és el seu projecte polític, on
pensa destina els doblers que tots els ciutadans d'aquesta terra
pagam en imposts, perquè per això està aquest parlament, i vostè
amb l'excusa que farà modificacions de crèdit no pot usurpar
aquest debat baix cap concepte, perquè si no, ja no importa que
facem aquest debat, i el que feim és perdre el temps
absolutament.

Miri, execució del pressupost, i ho diu vostè, no ho he dit,
vostè diu que la pressupostació dels seus tributs baixen. Doncs
la pàgina 49 de la seva memòria està totalment equivocada:
l'impost general de successions 6.050, el 2000 6.200; l'impost
general de patrimoni 3.500, el 2000 3.850; l'impost de
transmissions 19.000 23.000; l'impost sobre actes jurídics
documentats 7.750 8.000. Si està equivocat, pot ser, és possible,
però en qualsevol cas això no són les dades que vostè em dóna.

En segon lloc, si parlam de crèdit definitiu, parlem de crèdit
definitiu. Resulta que vostè diu que aquest govern té
compromesos 18.000 milions de pessetes en inversió. Però el que
vostè no diu és que resulta que el crèdit definitiu que aquest
govern li ha deixat d'aquest pressupost, si és que vostè vol parlar
d'això, són 148.000 milions. Per tant, vostè està presentant un
pressupost més baix que el crèdit definitiu. I no només, com li
deia, en carreteres, on passam de 10.950 milions a 12.990. I a
més, tampoc no seria excusa el fet que l'execució en un exercici
determinat, tengués els problemes que tengués, perquè vostè
garantís la inversió, en aquest cas en conservació de carreteres i
en expropiacions, perquè en aquesta cambra la Sra. Barceló, que
té vostè a darrera -i perdoni per l'al•lusió- ens ha fet discursos
sobre el tema de les expropiacions, que ara es deu estirar del
"monyo". 500 milions de pessetes menys per a les expropiacions.

Miri, tot això que vostè diu d'aquestes transferències,
naturalment vostè té l'experiència, no només l'experiència
d'aquesta comunitat, sinó vostè a Calvià feia absolutament el
mateix, el que li permet la llei i aquestes modificacions, i
exactament l'endeutament que vostè devia autoritzar a
l'Ajuntament de Calvià segons li permetia, en aquell cas el Ple.
Però la diferència és que nosaltres no autoritzàvem dur
transferències de capitals a transferències corrents. La diferència
està que la llei a vostè li permet buidar les inversions, agafar
doblers d'hospitals i destinar-ho a despesa corrent. Vostè diu que
es compromet, perfecte, però vostè comprometi's, presenti una
esmena si aquests pressuposts no són rebutjats, però vostè
modifiqui aquesta autorització. Exactament igual l'autorització
del Consell de Govern per raó d'indemnització del servei, és una
matèria regulada per llei, vostè no la pot regular per Consell de
Govern perquè el que fa és llevar la potestat d'aquesta cambra
legislativa. 

I perdoni, però la seva filosofia del pressupost és molt
respectable, però ens serveix de poc. Aquí canten papers i
menten barbes. Vostè pot sortir aquí i comprometre's que no farà,
no farà, però la llei l'autoritza a fer; i nosaltres el que hem de
garantir és el control d'aquest executiu.

La reducció de l'endeutamntent, li deia que li accept mentre
s'accepti el programa de convergència. I el tema del sistema de
finançament, on vostè ha fet referència a la cessió de l'impost
sobre la Renda, i en el que ha estat la clàusula de salvaguarda, li
vull recordar que aquesta clàusula de salvaguarda és una clàusula
de salvaguarda proposada pel Govern en aquell moment
d'aquesta comunitat autònoma, però que hi ha una qüestió que
políticament és fonamental, i que vostè s'oblida quan fa
referència a aquesta cambra.

Hi ha molta gent que ha lluitat molt per l'autonomia
política, però també per l'autonomia financera, en aquesta
comunitat també, i de molts de partits. La capacitat de fer
política fiscal des d'aquest parlament, amb un impost com
l'impost sobre la renda, és quelcom pel que molta gent, fins
i tot de partits que estan amb vostè, ha lluitat durant molts
d'anys. No ho oblidi, no hi ha autonomia política si no hi ha
autonomia financera.

I permeti'm simplement per acabar, ja que se m'encén el
llum vermell, recalcar-li el fet que aquest pressupost el que
fa és pujar els imposts per pujar els funcionaris, per pujar la
despesa corrent, per pujar els alts càrrecs en un nombre de
20. La Conselleria de Presidència passa de 10 a 9, però perd
Acció Social, Joventut, Noves Tecnologies i Tercer Món.
La de Turisme queda de 4 a 4. La d'Educació i Cultura en
tenia 10, passa a 13, però ha perdut Deports. La d'Economia
queda en 7 però perd Economia. La de Medi Ambient en
tenia 6, passa a 7 però perd Ordenació del Territori. La de
Funció Pública en té els mateixos, però perd Menors. La 17
puja de 4 a 5. La de Sanitat queda igual. La de Treball puja
de 4 a 5. La d'Agricultura baixa de 7 a 5, però perd Comerç,
Indústria i Promoció Industrial. Així passam de 60 a 63,
més el que són els nous càrrecs, els càrrecs de les
conselleries non nates, que són 6 càrrecs a Vicepresidència,
que abans eren 3; 4 a Investigació Tecnològica, que abans
era 1; i 7 a Benestar Social, en total 80. 80 que es reflecteix
que el capítol 1 s'incrementa en 5.000 milions de pessetes,
que es reflecteix que això és una aposta de fer més gros el
capítol 1, de fer més gros el sector públic, que es paga amb
els nostres imposts. I jo simplement vull recordar-li...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portaveu, el temps ha acabat.

EL SR. MATAS I PALOU:

He acabat, Sr. President. ...que això és un procés
irreversible. Ahir mateix el Sr. Luis Ángel Rojo, crec que
una persona poc sospitosa, recordava que la bonança
econòmica, la capacitat de creació d'ocupació, de llocs de
feina, i per tant repartir la riquesa que es crea en aquesta
comunitat, depèn del sanejament de les finances públiques,
depèn del rigor pressupostari de les nostres administracions
públiques, depèn que els imposts dels ciutadans de les Illes
Balears vagin destinats a despesa inversió productiva, i
respectant la possibilitat de competir del sector privat.
Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. Sr. Conseller d'Hisenda, té la
paraula per tancar la qüestió incidental.

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

Gràcies, Sr. President. Aquí passa com sempre, no per
molt que es repeteixi una incorrecció o una falsedat, no per
això es converteix en una veritat. Aquí s'ha parlat
d'increment de despesa de personal. Quin ha estat
l'increment que ens hem trobat, i aquesta despesa no
contemplada en el pressupost de l'any 99 de capítol 1? Si
ells haguessin pressupostat els més de 3.000 milions de
pessetes de capítol 1, quin increment sortiria del capítol 1
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nostre? Ens hem trobat aproximadament 5.000 milions de
pessetes que no estaven pressupostats, només en Educació: obres
al conservatori, obres menors, factures dins calaixos, instituts
fets i acabats sense expedients de contractació, i més de 3.000
milions de pessetes en despesa de personal.

He intentat explicar: 48.000 milions de pessetes capítol 1 fals
de l'any 99, perquè ells sabien que no els bastava, fals de l'any
99; increment del 2%, 1.000 milions. Parlament 383, Educació
2.600, homologació 780, aquí dóna, aquí no hi ha increment de
més personal i de més burocràcia.

Som una persona bastant exigent amb la meva feina, i això fa
que moltes vegades estigui insatisfet com em surt. Aquest
pressupost, com tot, és millorable, però jo després d'analitzar les
crítiques que he vist avui, crec que ens han sortit uns bons
pressuposts. No hem entrat a debatre les polítiques, i bàsicament
tot el gruix argumental ha estat una cos mínima que he intentat
explicar d'on venia, de tenir la possibilitat que existeix a les
corporacions locals de passar de transferències de capitals a
transferències corrents. He intentat explicar que això era motivat
bàsicament per la despesa del 0,7%. Si tota la crítica que es pot
fer al pressupost del pacte d'esquerres, crec que això són uns
bons pressuposts.

Sí voldria analitzar, com a mínim, quan s'ha parlat de
disminucions als pressupostos respecte a l'any anterior. És
significatiu. La Conselleria d'Agricultura passa de 8.655 milions
a 7.426; es veu que hi ha una disminució de 1.229 milions. I on
és aquesta explicació? Aquesta explicació està en el fet que el 31
de desembre s'acaben molts de programes europeus. També està
-no es diu, però hi és. No es diu? Els pressuposts ho diuen- que
es produeixen transferències als consells de Menorca i Eivissa a
partir de l'u de gener, que costaran 659 milions de pessetes, que
decrementen la quantitat de l'agricultura. Evidentment el
pressupost de l'any 2000 es veurà incrementat, igual que ha
passat als darrers anys. El pressupost que s'aprovava cada any de
la Conselleria d'Agricultura s'anava incrementant durant l'any.
Per no anar-nos-en molt enrere, diré que l'any 97 es va acabar
amb un pressupost de 8.500 milions, i l'inicial de l'any següent
varen ser 7.400, un 14% menys. El 98 es va acabar amb un
pressupost de 10.800, i l'any següent va començar amb 8.600, un
20% menys. L'any 99 va acabar amb uns 10.000 milions, i el
pressupost del 2000 7.400, un 27% menys.

Això posa de manifest, lògicament, que el pressupost és una
cosa viva que al llarg de l'any es modificant, no per l'efecte
pervers d'uns representants polítics que allò que volen és defugir
tot tipus de control parlamentari, sinó perquè també es
produeixen noves possibilitats d'ingressos. Quan jo parlava
d'ingressos no estava analitzant el tema si les quantitats que vostè
citava eren diferents a les meves; jo el que deia era, per posar-li
de manifest, que des d'un punt de vista de prudència
parlamentària havíem pressupostat en determinats ingressos
importants per davall del que són les previsions a 31 de
desembre, li posava els exemples d'aquests aproximadament, no
ho tenc sumat, però aproximadament 3 o 4.000 milions de
pessetes.

Li vull rebatre l'afirmació d'aquest increment
monumental dels alts càrrecs. Li he dit, no sé si amb el
Govern anterior haguéssim tengut accés a aquesta
informació, que això costava 115 milions de pessetes més.
Això ho tenim finançat, ja ho tenim finançat, la setmana
passada vàrem aconseguir aquests doblers, amb una cosa tan
simple. Miri, l'any 94, el maig, vostè era conseller
d'Economia, i va posar en marxa una operació d'emissió
d'obligacions per valor de 15.000 milions de pessetes.
Aquella emissió d'obligacions tenia un finançament de tipus
fix del 9,75%. Es va parlar de la bondat d'aquella operació,
els tipus d'interès estaven per damunt aquest 9,75%, i que
això permetria estalviar molts de doblers. Un mes després,
és a dir el juny, ja es va haver de canviar de fix a variable
perquè ens començàvem a trobar que aquest 9,75% havia
quedat alt. Es varen fer dues operacions, el que es coneixen
com a (...), d'assegurança, Mibor menys 0,21, Mibor menys
0,42, deixant el tipus al 8%. El març de l'any 95, nou mesos
després, els tipus d'interès tornen a repuntar, i comença a
entrar a la Conselleria un pànic. S'estaven situant per
damunt el 10,50, quan inicialment era el 9,75, això el març.
No entenem, i li dic sincerament, no entenc per què fins a
31 de desembre del 95 no es va fer absolutament res. Des
del març fins al desembre no es va fer res. I tampoc no
entenc com el desembre, quan es torna a tipus fix, es fa en
un moment que els tipus van a la baixa, tampoc no ho
entenc.

Nosaltres hem analitzat aquesta operació, i ens trobam,
crec que és significatiu, que fent..., ja li dic, des de 31 de
desembre no s'ha fet res, i hem estat pagant el 9,75% de
15.000 milions de pessetes. Doncs fent un càlcul de les
corbes a llarg termini als anys 97, 98 i 99, i aconseguint
unes condicions de mercat dolentes, molt pitjors de les que
se solen aconseguir a les finances de la comunitat
autònoma, tenim que si haguéssim canviat aquest tipus
d'interès del 9,75 a un variable més 2 punts, l'any 97
haguéssim estalviat 263 milions de pessetes, l'any 98
haguéssim estalviat 488 milions de pessetes, l'any 99
haguéssim estalviat 713 milions de pessetes. Això vol dir
1.464 milions de pessetes en tres anys. Nosaltres hem
refinançat aquesta operació, i tenim previst que aquest
estalvi, lògicament amb l'evolució dels tipus d'interès,
suposi 111 milions de pessetes d'estalvi.

També voldria fer referència, no perquè s'hagi citat aquí,
sinó perquè si hagués estat diferent s'hauria criticat molt, el
fet del que es coneix com a reiting, el reiting és una anàlisi
que fa una empresa de qualificació, i això vol dir que ve
aquesta empresa, que és la mateixa que tenia el Govern
anterior, de Standard & Poors. Aquesta empresa reuneix tot
l'equip directiu de la Conselleria, inquireix tota la
informació que necessita, demana papers, i al final arriba a
una conclusió. Una cosa molt important que fan aquestes
empreses és analitzar el que es coneix com el riesgo país. El
riesgo país fa referència a la solidesa del Govern. Això vol
dir que quan un govern "tercermundista", o un govern a un
país d'inestabilitat política fa que aquest component de risc
faci que la qualificació de solvència se'n vagi per avall.
Doncs aquesta empresa va venir fa un parell de dies, i dia 19
de novembre va emetre el seu resultat, i en definitiva la
qualificació de solvència, que jo estic convençut que les
senyores i senyors diputats del Grup Popular s'alegren, la
qualificació de solvència és la mateixa, hi ha establert un
reiting de doblar en perspectiva d'estalvi. La nostra voluntat,
i esper que sigui així, és millorar aquesta qualificació de
solvència.
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També voldria fer referència a dos temes que crec que són
importants, i que poden minvar, i així ho deix plantejat a aquest
parlament, la nostra capacitat financera. Són dues amenaces que
tenim en aquests moments: Una és l'amenaça de l'impost sobre
instal•lacions que incideixen sobre el medi ambient. Tenim
cobrats aproximadament 7.000 milions de pessetes, i si la
sentència del Tribunal Constitucional, que possiblement siguin
la sentència pendent d'emetre més antiga que té el Tribunal
Constitucional, si la sentència és desfavorable ens podem trobar
amb un deute aproximat de 10.000 milions de pessetes. I també
una altra amenaça al que fa referència al cànon de sanejament,
que es va posar en marxa, en la seva disposició addicional
segona recollia que els ajuntaments s'haurien de veure
indemnitzats per l'explotació del servei de depuració.
Automàticament deixaven de percebre ells les quantitats per
clavegueram, es cobraven o s'havien d'ingressar a la comunitat
autònoma, la comunitat autònoma donava doblers tant per
l'explotació com per la inversió que els ajuntaments haguessin
fet. Aquestes reclamacions són d'un volum molt important. Això
si la sentència que hi pugui haver és desfavorable per a la
comunitat autònoma, també és una amenaça que dificultarà
lògicament, no diré la viabilitat futura de la comunitat, però sí
que tendrà uns efectes negatius.

I sí que m'agradaria parlar una miqueta del que ha fet vostè
referència del sistema de finançació autonòmica. El sistema de
finançació autonòmica és un tema complicat, és un tema
conflictiu, perquè quan s'enceten temes de finançament no se sap
ben bé com acabaran. És un tema que quan afecta els doblers de
les administracions, tothom és molt gelós, és molt reivindicatiu,
i aquí es va obrir un procés, es va encetar un debat per modificar
el sistema de finançament. Clar, quan jo dic que el sistema ha
fracassat, el que dic és que primer va suposar una ruptura del
consens institucional en matèria de finançació. A una persona
que uns mesos abans se l'insultava, i se li deia que en privat
parlàs castellà, els seus vots eren necessaris per a la investidura;
i això va ser un dels motius pels quals aquest sistema no es va
consensuar. S'utilitzava com a base un impost, la renda, que s'ha
anat veient que la seva recaptació anava a la baixa, un impost,
com deia abans, que un manipula i nosaltres participam.
L'evolució de l'IRPF clarament a la baixa comença a sembrar
dubtes i temors, i el que es fa és introduir aquesta reforma de la
reforma, que diu que com a mínim l'evolució del producte
interior brut nominal, si és superior a l'evolució de l'IRPF, com
a mínim aquesta evolució del producte interior brut nominal serà
compensada.

Quin és el problema que jo, analitzant el sistema de
finançació, he trobat a Balears? Quan es va fer la negociació
es va agafar la població de les Illes Balears de l'any 88.
Estam parlant de l'any 96, s'agafa la població de l'any 1988,
quan teníem 679.000 habitants. No entenc per què no es va
agafar la rectificació padronal de gener de l'any 95, a la qual
es reflectia una població de 787.000 persones. Al nostre
sistema de finançació autonòmic han desaparegut 108.000
habitants, ni més ni manco que un 16%. L'impacte que té la
població sobre les variables del sistema és molt important.
I jo vaig voler comanar a un empresa, la mateixa empresa
que fa feina per al Govern, que em donàs conclusions del
primer any de funcionament del sistema de finançació
autonòmica. Li vaig comanar a una empresa que es diu
Consultores de las Administraciones Públicas, em va emetre
un informe de setembre de l'any 99, segurament el president
em renyarà perquè no li hem donat publicitat, però no
dominam encara els mecanismes de la imatge. La conclusió
d'aquest informe crec que és prou significativa. Ho llegiré
en castellà perquè està en castellà: "los resultados muestran
claramente que en el caso de Baleares hubiese resultado más
ventajosa la prolongación del método 1992-1996 con una
actualización de las variables de distribución de fondos, que el
modelo actual. En la liquidación de 1997, la liquidación pone
de manifiesto, como lo pondrán sin duda la del 98 y 99, que el
IRPF no podía haber sido elegido con peor fortuna. Se trata de
un impuesto maduro y cada vez más insensible al ciclo, toda
vez que la tributación efectiva a las rentas de capital se ha
visto alterada por el crecimiento de los fondos". Continua
dient "en el caso de Baleares, como se puede comprobar a
continuación", i mostra uns quadres, "la actualización de
variables, población, y la prórroga del método 92-96 hubiese
aportado 4.733" milions -ho dic en català perquè ho
entenguem tots- addicionals a les arques autonòmiques.
Crec que amb això no importa cap més comentari.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. MATAS I PALOU:

Sr. President, perdoni. Crec que el conseller ha tret un
tema almanco nou, al qual no s'havia fet referència al llarg
del debat, almenys pel que respecta a aquesta operació
financera a la Conselleria d'Economia i Hisenda, que crec
que almenys m'hauria de deixar que només respecte d'aquest
tema, i per una al•lusió directa, pogués expressar la nostra
posició.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Portaveu, estam en el debat de l'esmena a la totalitat.
Per tant, el Grup Popular, com a grup polític d'aquesta
cambra de diputats ha presentat aquesta esmena a la
totalitat. No estam qüestionant el que ha fet o ha deixat de
fer el Govern anterior. En conseqüència, no procedeix el
torn d'al•lusions.

EL SR. MATAS I PALOU:

Sr. President, disculpi, però ningú ho diria. Simplement
crec que he de tenir dret a dir la veritat, a defensar-me d'una
acusació que el conseller, crec que d'una forma deslleial, fa
quan efectivament jo no tenc el torn de la paraula.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Matas, això és la tècnica parlamentària. El Govern pot
tancar amb una qüestió incidental, i vostè té un torn de
contradiccions, si intervenen els altres grups. Però ara no li don
la paraula per al•lusions, perquè no procedeix.

EL SR. MATAS I PALOU:

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Grups que vulguin intervenir en el debat?

Té la paraula el Grup d'Esquerra Unida i Ecologista per
intervenir.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. En aquestes hores del debat, molt breu
la intervenció, per dir que evidentment des del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista no donarem suport a aquesta
esmena del Partit Popular, com és normal, i sí donarem suport als
pressupostos que s'han elaborat des d'aquest govern progressista,
i que han estat defensats pel conseller d'Hisenda. En qualsevol
cas, dir que per a nosaltres aquests pressupostos tampoc no són
satisfactoris, nosaltres lògicament hauríem volgut uns
pressupostos que ja no depenguessin de l'herència del passat i del
que hi ha compromès, que s'hagués pogut començar de zero, i
que haguessin arribat molt més lluny del que arriben en aquests
moments. Ara bé, atesa la situació d'un govern que porta uns
pocs mesos, de tot el que hi havia compromès, dels avanços que
s'han fet en qüestions que per a nosaltres són transcendentals,
com són qüestions referides a sanitat, a benestar social, a treball,
a medi ambient, nosaltres evidentment donarem suport a aquests
pressuposts, i lògicament no a l'esmena de totalitat presentada
pel PP. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. El portaveu del Grup PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En la
primera intervenció del portaveu del Grup Parlamentari
Popular he tingut la sensació que retiraria aquesta esmena
a la totalitat que ha presentat, però després hem pogut
comprovar al llarg del debat que no serà així. S'ha parlat, i
en aquesta esmena es parla, que manquen objectius polítics
clars en aquests pressupostos. Des del PSM-Entesa
Nacionalista nosaltres creim que aquests polítics estan molt
ben definits, estan molt ben marcats, hi ha unes idees ben
clares del que han de ser aquests pressuposts al llarg de
l'exerciciu de l'any 2000. El Govern ha hagut de fer els
pressupostos de l'any que ve en 100 dies i certament, com ja
ha explicat el conseller, que s'ha trobat molta despesa
compromesa, que no ha partit de zero i que ha hagut de fer
aquests pressuposts amb els compromisos que ja havien
adquirits altres governs. El conseller els ha qualificat d'uns
pressupostos de transició, però nosaltres creim que, així i
tot, tenen novetats importants. Aquí s'ha esmentat que no hi
ha autonomia política si no hi ha autonomia financera, i
nosaltres creim que és ben cert i que des del Govern de les
Illes Balears també es creu que els consells insulars, si no
tenen autonomia financera, no poden tenir autonomia
política, i si comparam les despeses de la secció 32 de l'any
99 amb les que es preveuen per a l'any 2000, ens adonarem
que l'esforç que fa aquest Govern per donar una autonomia
financera molt més important que la que tenien fins ara els
consells insulars és molt important, perquè si agafam les
darreres lleis de transferències als consells insulars, sempre
a cada exposició de motius, i sobretot a les dues darreres,
s'hi feia referència a les passes que suposava cada una
d'aquestes lleis a l'autogovern dels consells insulars;
concretament, a la darrera, s'hi parlava de la dotzena passa
que constituïa aquella llei per a l'autogovern del consell
insular. Si tenim en compte aquestes 12 passes que l'any
1999 suposaven 2.300 milions de pessetes i que per a l'any
2000 suposaran 7.000 milions de pessetes, és evident que
aquest Govern, en 100 dies, ha fet moltes més que les 12
passes que va fer el Govern anterior en 16 anys.

I una altra qüestió que per a nosaltres és molt important
és el suport que donarà aquest Govern a la secció 13,
d'educació i cultura. Des del PSM-Entesa Nacionalista,
sempre havíem dit que la transferència en educació que
venia de l'Estat estava molt mal dotada, que per fer front a
les necessitats educatives del nostre país cal.ien molts més
recursos, a causa de la mancança que hi ha per aplicar la
Logse a totes i cada una de les illes, per a l'estat de
conservació dels nostres centres, i per açò ens alegram que
el capítol d'inversions d'aquesta secció s'incrementi gairebé
el 38%, tot i que el propi conseller d'Educació, a la
compareixença a la Comissió d'Hisenda i Pressupostos, ja
hi va manifestar, fins i tot a preguntes en aquest mateix
plenari, que el Govern era ben conscient que l'increment que
es donava a aquesta secció resultaria del tot insuficient per
fer front a les mancances que tenim en aquests moments,
que té en aquest moment el sistema educatiu.
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Per a nosaltres, només per aquestes dues qüestions, ja paga la
pena estalonar i donar suport a aquests pressupostos de l'any
2000 que presenta el Govern de la comunitat autònoma, però és
que, a més del debat que hi ha hagut anteriorment podem
desprendre que l'argumentació d'aquesta esmena a la totalitat del
Partit Popular és totalment fictícia. Quan es parla de l'increment
de personal, dir que 20 alts càrrecs suposen un increment de
5.000 milions de pessetes és evident que no s'ajusta a la realitat
del que es posa aquests pressuposts. Per altra banda, amb la
intervenció del conseller, també s'ha demostrat que no és cert que
davalli la inversió ni que s'augmenti la despesa corrent.

Per tant, nosaltres no donarem suport a aquesta esmena a la
totalitat que ha presentat el Grup Parlamentari Popular i,
evidentment, donarem suport als pressuposts.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. Té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.

El conseller de Hacienda nos ha hecho una descripción de los
presupuestos y de sus principales novedades, y si bien
coincidimos con él en calificar estos presupuestos como de
transición, de cambio tranquilo, y valoramos las dificultades con
que se ha tenido que enfrentar, como son el exceso de gasto
comprometido por el anterior ejecutivo y el escasísimo tiempo
con que ha contado para la redacción del proyecto, apenas unos
100 días, ya hemos podido observar una serie de cambios que
marcan la línea de lo que va a ser el Gobierno de progreso en los
próximos años.

La ley de presupuestos hasta ahora era un ejercicio de fuegos
artificiales macroeconómicos y ahora comienza a girarse hacia
los ciudadanos. Hasta la fecha lo único que buscaban los gestores
de la derecha era que las grandes cifras tuvieran un buen aspecto,
que si ha crecido el importe total del presupuesto, que si la
inversión ha subido, que si el endeudamiento está bajo, etc.,
olvidando por completo a quienes a partir de este año comienzan
a tener importancia, los ciudadanos, y lo que es peor, hasta ahora
la ejecución de los presupuestos era lamentable, quizás más
importante sea la ejecución de los presupuestos que los mismos
presupuestos.

Se nos dice en la enmienda que ha presentado el Partido
Popular que faltan objetivos políticos claros, ¿cuáles son los
objetivos políticos? Nos encontramos con un Gobierno que
apuesta por la educación, la defensa del medio ambiente y las
políticas sociales, con un Gobierno que ha hecho el presupuesto
más solidario de la historia de nuestras islas, que definitivamente
cree en los consells insulares y que nos da motivos más que
sobrados para confiar que el Síndic de Greuges sea por fin una
realidad.

Los objetivos políticos están claros, y así lo ha demostrado el
Sr. Conseller. Lo que está también claro es que esos objetivos no
coinciden con los de la derecha, y ahí está la diferencia que
tienen que valorar los ciudadanos.

La apuesta por la educación ha comenzado por tapar un
agujero de 2.000 millones que se quedó en el lado de un Govern
que tenía más interés por montar sospechosas oficinas de
información educativa o por perjudicar la enseñanza pública, en
la que, por principio, no cree.

La defensa del medio ambiente también le resulta
exótica a una derecha que, sistemáticamente, ha votado en
contra de todas las iniciativas protectoras que se han
debatido en esta cámara, para una derecha que confunde la
protección del medio ambiente con una melíflua alabanza
de las excelencias de los xotets y los aspectos bucólicos de
una payesía de pífano y tamboril.

Las políticas sociales suponen un vuelco en la tradición
de los anteriores gobiernos, que sólo utilizaron a los
interlocutores sociales como figurantes, sin cumplir ninguno
de los acuerdos pactados, llevando a esta comunidad a
coleccionar una serie de récords tristes: los salarios más
bajos de nuestro país, el empleo más precario, las pensiones
más mínimas, la mayor tasa de accidentes laborales, etc.

Llegar al presupuesto más solidario de la historia
tampoco le parece al Partido Popular un objetivo claro, y
ello es comprensible para aquellos a los que la presunta
solidaridad sólo les llevó a Santa Fe de Formentera y que
gastaron más dinero en un vídeo propagandístico sobre la
colaboración del Govern con las ONG en América latina
que en la ayuda a las mismas.

Tampoco es para la derecha un objetivo claro que por fin
haya en nuestra comunidad Síndic de Greuges, y eso lo
hemos de comprender ya que durante los últimos años el
Síndic de Greuges era la promesa que hacían de forma
sucesiva todos los presidentes, a medida que llegaban al
cargo y que lo único claro que tenían al respecto era que no
lo iban a nombrar, como la experiencia nos ha demostrado.

Tampoco para la derecha es un objetivo claro el apoyo
a los consells insulares, y también es comprensible, ¿cómo
van a defender los consells, gobierne quien gobierne en
ellos, aquellos que cuando el Consell de Mallorca pasó a
distintas manos políticas en 1995 suspendieron de inmediato
el pago del coste de las transferencias a que estaban
obligados por ley para procurar su asfixia financiera?
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Otro punto que se nos pone, altos cargos, éste sí que es
importante. Están utilizando una demagogia a pierna corta. No
les va a llevar a ninguna parte. si estudiamos las cifras de
retribuciones a altos cargos, es cierto que ha habido un
incremento sustancial y ha sido explicado de sobra ya por el
conseller, y quisiera decirle que, entre los altos cargos que han
subido, están los 54 diputados de esta cámara que no son
miembros de la Mesa, cuyo coste aparece en la sección 02,
centro gestor 021, centro de coste 02103, subprograma 111101,
cinco unos y un cero, un cero para el que no lo ha encontrado
allí. También se debe destacar que, por primera vez en muchos
años, se ha reducido el sueldo de muchos asesores y altos cargos
de confianza, como nos ha explicado el conseller. Pero es una
demagogia que realmente acostumbra a hacerse desde la derecha.
Se dice que la izquierda inflaciona la Administración. ¿Cómo se
va a decir? 300 interinos en menos de tres años, uno cada tres
días, en el último período, y se nos dice ahora, de todas manera,
que se inflaciona la Administración de ineficaces funcionarios,
se supone que la derecha, con criterios de iniciativa privada, los
reduciría y tal y cual, bueno. ¿Recuerdan lo que decía el Partido
Popular antes de que llegara al Gobierno del Estado?
Suprimiremos 5.000 altos cargos, 5.000 altos cargos. No
sabíamos cuando iban a tener lugar esas vísperas sicilianas.
5.000 altos cargos iban a suprimir. ¿Cuántos altos cargos había
cuando llegó el Partido Popular al Gobierno del Estado,
entendiendo por altos cargos entre el nivel 27 y el nivel 30?
Había 9.917. Había que reducir 5.000, quedarían pues unos 4.000
y pico. Recuento que se ha hecho en junio del 98 por el Registro
Central de Personal, un organismo objetivo, autónomo, etc., a
mitad de la legislatura, de los 9.917 se había pasado ya a los
11.096 altos cargos, en los mismos niveles, y ahora, ahora, en el
último recuento que se ha hecho, van por los 11.407. En lugar de
reducir 5.000, han aumentado 1.490, el 15% más de altos cargos
entre nivel 27 y nivel 29, más del 15% de altos cargos, esa es la
administración que promete la derecha.

Podemos continuar hablando de los sin pupitre, dejaremos el
debate para otro día. Podemos hablar de la lista de asesores del
Ayuntamiento de Palma, inflacionada también; podemos dejarlo
para otro día, porque hoy el tiempo nos apremia.

Pasemos a la inversión. Quien estudia los presupuestos de
otros años apenas encontrará, y es necesaria hacer esta
introducción, ninguna partida de publicidad más allá de por
importe de 1.000 pesetas y, sin embargo, sólo en el último año se
gastaron más de 2.000 millones de pesetas en propaganda y
publicidad. ¿De qué partida se sacaron estos 2.000 millones de
pesetas?, ¿de dónde? Han acertado, se sacaron de la partida de
inversiones, de la partida de inversiones, ése era el concepto que
tenía el PP de lo que eran inversiones, inversiones inmateriales,
invertir en asegurarse la reelección por medio de un desmesurado
gasto en propaganda que popularizara la imagen de su candidato,
no se daban cuenta: cuánto más conocido, peor.

Ahora, en la enmienda que presenta el Partido Popular se nos
dice que ha descendido la inversión, y tiene razón, ha descendido
la más fuerte e inútil inversión que tenían los presupuestos del
pasado año, la inversión en imagen del presidente. las demás
inversiones, ¿qué ha pasado con ellas? Las inversiones reales,
capítulo 6, aumentan 400 millones de pesetas, en cifras
absolutas; capítulo 7, 382 millones de pesetas, en cifras
absolutas, con lo cual queda demostrada la evidente falsedad que
contiene la enmienda de la derecha. Y si a ese aumento en cifras
absoluta añadimos que no se va a hacer el gasto de 2.000
millones de propaganda, tenemos que el aumento de las
inversiones, de las inversiones reales que se van a hacer, es
sustancial.

¿Y si estudiamos las cifras relativas? El peso de las
inversiones en el total del presupuesto, es decir, qué
porcentaje del presupuesto se destina a inversiones, la cifra
que obtenemos es más o menos idéntica a la del año
anterior, eso sí, si estudiamos cuál es la evolución del
porcentaje del presupuesto destinado a inversiones,
podemos comprobar como en los tres años anteriores bajó
del 28'91% en el año 97 al 17'91% en el año 99, quiere eso
decir que durante los últimos tres años del último presidente
de la derecha habían descendido el 11% en peso dentro del
presupuesto las inversiones; de mantenerse ese ritmo, a ver
cuándo habríamos llegado a un capítulo de inversiones cero.

Aumento del gasto corriente. Es falso actualmente el
gasto corriente. Lo que sucede es que estos presupuestos son
más reales que los que se presentaban con anterioridad. En
el presupuesto del año anterior se enmascaraba el gasto
corriente con la inversión, y el ejemplo más claro es el
concepto de publicidad de esos 2.000 millones a los que
hemos hecho referencia. Pues bien, si los colocamos en
gasto corriente, esos 2.000 millones, que es donde les
tocaba estar, tenemos que el capítulo de gastos corrientes en
bienes y servicios, en lugar de aumentar 900 millones, se
reduce en 1.100 millones de pesetas. Y ése es un simple
ejemplo.

Podría continuar diciéndoles que el Gobierno anterior
conceptuaba como inversión, ¿qué cosas conceptuaba como
inversión? Les contaremos cosas muy curiosas, muy
curiosas. Por ejemplo, 214.000 pesetas gastadas en el
restaurante Mediterráneo 1930 -perdón por la publicidad
indirecta- estaban cargadas a inversiones, en inversión de
extinguir la langosta del Mediterráneo, porque otra
inversión, no sabemos cuál podía ser; otra factura por
importe de 316.636 del Palas Atenea, un hotel terminado, de
otros hoteles, y una más curiosa, unas zapatillas deportivas
por 6.995 pesetas, ésta era una inversión del anterior
Gobierno, unas zapatillas deportivas, 6.995 pesetas, capítulo
de inversiones, capítulo de inversiones, eran las zapatillas
que llevaba el que iba de trituradora en trituradora cuando
cambiaron las elecciones, sin duda.

Pasar del capítulo 7 al capítulo 4. Nos ha dicho lo que él
podría hacer, pasar todo el dinero a gasto corriente (...). Ya
hemos visto cómo se hacia y qué se cargaba en el capítulo
de inversiones. Ahora lo que se va a hacer es darle más
realidad y, sobre todo, darle más realidad al presupuesto y,
sobre todo, facilitar la cooperación internacional, como nos
ha explicado el Sr. Conseller.

Aumento de la presión fiscal. Aumenta la presión fiscal
sobre el juego; no se nos ha dicho qué problema presenta
para el Partido Popular. Aumenta el impuesto de
transmisiones, bueno aumenta, se equipara al tipo de IVA,
pasando del 6 al 7, al igual que hizo el Partido Popular en
Galicia, Aragón y Murcia. Pero, ¿qué diferencia existe con
lo que ha hecho la derecha en otros sitios? Pues que aquí
hay todo un paquete de medidas de acceso a la vivienda. Se
incrementa la ejecución de vivienda protegida, abandonada
por el Partido Popular; se establece la deducción del 3% en
el IRPF a los menores de 32 años por adquisición o reforma
de vivienda y que tengan rentas entre 3 y 5 millones, y
desciende el impuesto para las viviendas de protección
oficial. No puedo evitar recordarle al Partido Popular, que
tan preocupado se muestra por la presión fiscal, que el
Gobierno del Partido Popular en Madrid ha quitado las
deducciones en el IRPF para gente tan peligrosa como los
declarantes de más de 65 años, los declarantes
discapacitados y para los que viven con ascendientes o
descendientes incapacitados, a esos se les ha aumentado la
presión fiscal por el Partido Popular.
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Descenso del presupuesto en acción social, medio ambiente
y carreteras.

Acción social. Si dejamos educación y cultura, que aumentan
7.500 millones en su dotación, fuera de lo que es el estricto
ámbito de acción social, nos encontramos con que no existe
ningún descenso en los presupuestos ni de la Conselleria de
Trabajo, que aumenta unos 700 millones, ni de la de Bienestar
Social, que aumenta unos 1.480 millones, la Conselleria de
Sanidad, 455; Serbasa, 253, etc. Medio Ambiente también
experimentó una subida de 18 millones de pesetas, si bien no es
tan significativa, no es muy significativa, se beneficiará en tanto
que todo el dinero presupuestado para esa conselleria sea gastado
en la misma, no como sucedía en años anteriores, que se iba de
esa conselleria para otras.

En cuanto a carreteras, todo lo que se ha presupuestado se va
a realizar, no como sucedía hasta el momento que por no haber
hecho los anteriores gobiernos un plan de carreteras, como
repetidas veces se reclamó desde la oposición, contábamos con
la paradoja de su ilegalidad. En cualquier caso, a carreteras se
van a dedicar más de 5.000 millones, aparte de los 8.050 que
procederán del convenio de carreteras firmado con el Estado. Por
fin se acometerá la reforma de la carretera de la Universidad, la
construcción de diversas variantes para evitar el tráfico en las
ciudades, y las actuaciones no comprometidas por el anterior
Gobierno se dedicarán principalmente a actuaciones de seguridad
vial, como iluminación, creación de nuevas rotondas, mejora de
pavimentación, firmes antideslizantes, etc., y se dedicarán más
de 1.000 millones al pago de expropiaciones; el Partido Popular
presupuesto más, creo que presupuestó 2.500 millones de
pesetas, y hablo de memoria, pero no se nos dice que a mitad del
ejercicio se llevó 800 millones para otro sitio y quedaron unos
700 o algo así.

Opacidad del proyecto, no permite conocer adecuadamente
los presupuestos del Govern; completamente en desacuerdo Los
presupuestos del Govern ara este próximo año están más claros
que nunca lo han estado en esta comunidad. Ya lo he dicho en mi
intervención utilizando las palabras del conseller de Hacienda,
se apuesta por la educación, el medio ambiente, las políticas
sociales, con un fuerte impulso a la solidaridad y de apoyo a los
consells insulares, todo ello se ha visto reflejado en el
presupuesto, y es más, se le ha añadido una dosis de
transparencia y de aproximación a la realidad como jamás había
habido en la historia de nuestra comunidad. Lo único que es
opaco es la alternativa que es capaz de presentar la oposición.

Y me adelanto lo que serán las enmiendas parciales, pero, sin
verlas, les puedo decir que habrá. dos grupos, podemos dejarlo
así para la votación, tenerlas ya agrupadas. El primer grupo, las
destinadas a crear tensiones dentro del acto, buscar aquellos
puntos en que, gracias a nuestra política de transparencia, saben
que han sido los más difíciles de acordar, y en segundo lugar, la
demagogia barata, enmiendas que intentan aparentar una serie de
preocupaciones sociales que nunca han tenido mientras estaban
en el poder. Podemos votarlas agrupadas en estos dos grupos y
ahorraremos mucho tiempo en la votación definitiva.

En definitiva, señoras y señores diputados, los que deseamos
que este país comience a cambiar, los que queremos iniciar una
nueva etapa de progreso, votaremos que no a la enmienda a la
totalidad que presenta el Partido Popular.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. Sí, Sr. Portaveu del Grup Popular,
vol intervenir per contradiccions, quan acabi el Sr. Diputat
Font.

EL SR. MATAS I PALOU:

Moltes gràcies. Ara sí, Sr. President.

He de recalcar que, efectivament, per moltes vegades
que es diguin coses falses, no són veritat, i la veritat sempre
ho és.

He de recalcar que aquest pressupost és un pressupost en
què s'incrementa la pressió fiscal. S'incrementa la pressió
fiscal a la gent sobretot manco desfavorida, s'incrementa la
pressió fiscal per a l'adquisició d'habitatge, per a l'adquisicó
d'habitatge, sobretot, rehabilitat, d'habitatge usat, a tota la
població de les Illes Balears, amb un increment d'un impost
del 17%. A més, he de recordar, en tot cas, que la reforma
de l'IRPF ha estat llevar de la base imposable el que era la
tributació com a rendiment del 2 o el 3% de l'habitatge.

Han  davallat les inversions perquè davallen les
inversions per incrementar la despesa corrent en aquest
pressupost, i s'han incrementat els alts càrrecs en aquest
pressupost no amb 5.000 milions de pessetes, s'han
incrementat els alts càrrecs de 60 a 80, com hem demostrat.

I li vull recordar, al Sr. Diéguez, que aquí ningú no ha
tret cap alt càrrec de cap parlament, de 60 a 80, estam
parlant de la secció 11 fins a la secció que arribi ara, que no
sé quina és, perquè com que cada dia n'hi ha una nova, no
sé quina és; estam parlant de l'11 cap allà, de 60 a 80. I
aquest increment d'alts càrrecs va lligat a tota la despesa de
personal complementari indirecte i directe que genera la
creació de més burocràcia i de més conselleries, que es
demostra que el capítol 1 s'incrementa en 5.000 milions de
pessetes, 5.000 milions de pessetes que es consolidaran com
una despesa, com una despesa consolidable, i naturalment,
una despesa que no pot ser finançada per suposats estalvis
amb una política d'endeutament o de negociació de
l'endeutament, perquè el que s'ha de dir sempre és la veritat,
i mai en aquest Parlament, sobretot quan un diputat no té
dret a defensar-se, dir veritats a mitges.

El que s'ha de dir no tan sols és que aquest tipus d'interès
fix es va "suapejar" amb els estalvis de doblers que va
suposar aquest "suap" per a la comunitat. El que s'ha de dir
és d'on venia aquest tipus fix. Aquesta emissió de deute va
estalviar doblers cada any perquè venia d'una reconversió
d'un altre tipus fix i no fix de més del 12 i del 13%. En
aquell moment, quan es pagaven aquells tipus d'interès,
aquesta emissió de deute va millorar la situació inicial, que
és el que vostè no diu. Evidentment, avui ens hauria agradat
més tenir un interès que no hagués estat fix, però,
naturalment, ningú en aquells moments podia predir quina
seria l'evolució del mercat financer. Però li record d'on
venim, l'estalvi que va suposar aquesta operació de deute
amb aquest tipus fix i la conversió anterior, i el rating, el
felicit, naturalment, supòs que es deu referir al doble a
menos, ho supòs, no ho ha dit, però el felicit perquè en tres
mesos, efectivament, vostès no hagin estat capaços de
baixar el rating que nosaltres vàrem aconseguir.
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I el sistema de finançament, jo posaré damunt aquesta taula
els mateixos informes que opinen tot el contrario però també que
opinen tota la veritat. Aquest informe, el que no diu és que es va
negociar aquesta clàusula de garantia. Aquesta clàusula de
garantia garantia com a mínim l'evolució anterior, però és que,
a més, aquest sistema de finançament és el que ha permès a
aquesta comunitat i el que li permet, a vostè, avui fer polítiques
fiscals per ajudar als manco desfavorits.

I sentir aquí parlar d'un forat en educació, li vull dir que aquí
hi ha hagut polítiques que s'han emprès pel Govern anterior, si és
que vostès volen parlar del Govern anterior en matèria
d'educació, que són les que han consolidat aquesta despesa, però
han estat polítiques que nosaltres hem dut endavant i que
defensam, com la gratuïtat de l'educació infantil per a tots els
ciutadans de les Illes Balears, amb un cost de 1.500 milions de
pessetes.

Però, és clar, Sr. Diéguez, sentir a parlar de forats de la seva
boca és, almanco, alarmant, per a forat, Son Pardo, Sr. Diéguez,
i no em digui res més.

(Remor de veus)

Li vull destacar l'increment d'inversió immaterial, amb aquest
enfilall de disbarats que, com sempre, acostuma a dir i
inexactituds el representant del Partit Socialista aquí, en aquesta
cambra. Només li recordaré que aquests pressuposts contemplen
8.675 milions de pessetes per a inversió immaterial; no tan sols
aquella inversió immaterial tan "dimonitzada" i que avui
"dimonitza" el Sr. Diéguez, no tan sols no s'ha llevat ni s'ha
baixat, sinó que aquests pressuposts l'han pujada en 600 milions
de pessetes més.

I simplement per acabar, record als membres dels grups el
que és la no plasmació d'una política en aquests pressuposts o, en
tot cas, recordar-los el que és, efectivament, la manca d'aquella
política que nosaltres voldríem veure reflectida en aquests
pressuposts.

Aquest pressupost no contempla la pressupostació de
l'hospital d'Inca. Aquest pressupost no contempla la
pressupostació de les pensions. Aquest pressupost no contempla
la pressupostació de la residència de Felanitx. Aquest pressupost
no contempla la pressupostació de la llar de Llucmajor. Aquest
pressupost no contempla la creació del centre de dia de Joan
Crespí. Aquest pressupost no contempla el Proagro. No
contempla la compra d'esapis naturals. No contempla les
requalificacions. No contempla la creació del fons de
compensació municipal. Aquest pressupost baixa la despesa en
la inversió en carreteres, ne expropiacions, en habitatges, en
protecció del medi natural i dels recursos hídrics, entre altres
coses.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. Els grups que no hi hagin intervengut
volen fixar posició.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, por alusiones o menciones.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, no compliquem la sessió. S'ha mencionat
una actuació a una altra institució que no és aquest
Parlament, per tant, no procedeix parlar de coses que no són
d'aquest Parlament dins aquest Parlament.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, eso es exactamente lo que contempla el
Reglamento cuando autoriza la intervención por alusiones
o menciones o lo que quiera.

Pero, en cualquier caso, Sr. Matas, no se preocupe usted
por Son Pardo, que todavía puede ir a correr por allí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez.

Procedirem a la votació a l'esmena a la totalitat de
devolució al Govern, presentada pel Grup Parlamentari
Popular.

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

Vots en contra?

Abstencions? Cap.

Vots a favor, 27; en contra, 31. En conseqüència, queda
rebutjada aquesta esmena de totalitat amb devolució al
Govern.

A continuació, passam a votar les quanties globals del
pressupost de la comunitat autònoma de les Illes Balears de
l'any 2000.

Votarem separadament les quanties del pressupost de la
comunitat autònoma, de les entitats de dret públic i de les
societats públiques.

En primer lloc, votam les quanties globals del pressupost
de la comunitat autònoma i les seves entitats autònomes, per
import de 147.685.604.849 pessetes.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 31; en contra, 27. en conseqüència, queda
fixada la quantia global del pressupost de la comunitat
autònoma en 147.685.604.849 pessetes.
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A continuació passam a la votació de les quantitats globals de
les entitats de dret públic de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2000, l'estat de despeses i ingressos, que
s'eleven a 31.106.639.028 pessetes.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 31; en contra, 27.

Prec als senyors diputats, per favor, que guardin silenci i
respectin el torn de la votació. Una cosa és la intervenció i el
debat i una altra és una cosa tan seriosa com votar, o sigui, per
favor, estam en la sessió de votació.

Queda fixada, en conseqüència, la quantia global de les
entitats de dret públic en 31.606.639.028 pessetes.

Es passen a votació les quanties globals de les societats
públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2000, els estats de despeses i ingressos, els quals s'eleven
a 4.426.011.000 pessetes.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 31; en contra, 27. En conseqüència, queda
fixada la quantia global per a les societats públiques de la CAIB
per a l'any 2000 en 4.426.011.000 pessetes.

En aquest punt de la sessió, la Mesa ha fet una consulta als
portaveus i ha decidit suspendre-la fins a les 4'30 de l'horabaixa,
que entraríem en el debat del punt tercer de l'ordre del dia.

Moltes gràcies.
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