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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem el plenari
corresponent al dia d'avui.

I.1) Pregunta RGE núm. 4785/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inconstitucionalitat de l'ecotaxa.

El primer punt de l'ordre del dia són les preguntes. La
primera d'elles és una pregunta ajornada del dia 21 de
novembre, la 4785, relativa a inconstitucionalitat de l'ecotaxa,
que presenta l'Hble. Diputat Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
efectivament fa dues setmanes es va presentar un informe per
part de la Federació Hotelera, encomanat a Garrigues Andersen
-crec que ningú no pot dubtar del prestigi d'aquesta firma
d'assessorament jurídic- on es posaven de relleu tota una sèrie
de motius que feien dubtar de la constitucionalitat del Projecte
de llei d'ecotaxa. 

El Grup Popular va poder participar en la presentació
d'aquest informe juntament amb altres grups representats en
aquesta cambra; va ser una exposició seriosa, rigorosa i
profunda, i el que ens va sorprendre va ser, amb independència
del fet que es pugui estar d'acord o no amb el contingut de
l'informe, ens varen sorprendre moltíssim les declaracions del
conseller de Presidència en roda de premsa posterior al Consell
de Govern, on va posar en dubte la credibilitat d'aquest informe
i d'aquesta empresa. Ens agradaria que el conseller ens pogués
dir en quins motius i en quins arguments es basa per posar en
dubte la credibilitat d'aquest tipus d'informes i d'aquesta
empresa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Conseller de Presidència, té
la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Flaquer, primer li vull recordar que jo no vaig
esmentar mai el bufet Garrigues Andersen, i supòs que quan
vostè parla de Garrigues Andersen deu fer referència al bufet
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Uria i Menéndez, que és l'únic del qual jo tenc referències que
va fer un informe d'aquest estil. Supòs que fa referència a
aquest, i si fa referència a això jo l'únic que vull dir és que jo, en
la roda de premsa posterior al Consell de Govern, l'únic que
vaig fer va ser posar en el seu just valor un informe encomanat
per una entitat privada, en aquest cas per l'Associació
d'Hostaleria.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Flaquer, té
la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, jo no entraré en
disquisicions sobre el nom del bufet, del despatx, perquè
nosaltres no tenim aquest informe, no el tenim; ens el varen
presentar però no tenim constància i creia, quan vàrem formular
aquesta pregunta, que efectivament era Garrigues Andersen. 

Miri, és costum d'aquest govern, ja molt estés, Sr. Conseller
de Presidència, el fet de matar el missatger. Cada pic que
nosaltres venim aquí amb unes declaracions que vostès han fet
als  mitjans de comunicació, i en tenim una prova molt recent
amb el que ha passat aquests darrers dies, vénen aquí vostès
a desmentir els periodistes. Vostè, a la roda de premsa, Sr.
Garcias, va posar en dubte la credibilitat d'aquest informe, i la
credibilitat, a més, d'aquesta firma, i jo crec que el que posa de
manifest això i el que posa en evidència, Sr. Garcias, és que
començam a saber i a conèixer en què consisteix aquest progrés
que vostès venen. Aquest progrés que vostès venen només
consisteix en combregar amb les seves idees, i qui no combrega
amb les seves idees i pensa de manera distinta a la seva ja no
és creïble, ja no és digne de ser escoltat, ja no és digne de ser
respectat. Això és el seu progrés, Sr. Garcias, el seu progrés no
és més que aquest, posar en dubte tot allò que li pugui anar en
contra, tot allò que li pugui fer sortir els colors i jo crec, Sr.
Garcias, que si qualque dia es concreta aquesta tan anunciada
remodelació, vostè podria anar dins el mateix paquet perquè, Sr.
Garcias, no és seriós, no és rigorós dubtar de la credibilitat
només perquè s'està en contra del que un pensa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Flaquer, a vostè li és igual el
nom d'un, li és igual el nom de l'altre. Li és igual si és Garrigues
Andersen o si és Uria Menéndez, li és igual. L'únic que li record
és que els papers que li varen donar a la presentació que varen
fer ho posaven, posaven Uria Menéndez. Per tant, si llegís un

poc més i entegués un poc més pensant en els papers que ha
de tenir, no diria aquestes falsedats que després diu i totes
aquestes coses que diu. 

Però miri, el que no li puc admetre és que jo mat cap
missatger, eh?, això s'ho inventa vostè. Jo l'únic que he dit és
que vaig col·locar en els seus justs termes un informe que havia
fet un famós despatx, en aquest cas Uria Menéndez, no
Andersen, un famós despatx i vaig creure que vaig dir que
aquest me mereixia el respecte, que me mereixia -i continuu dient
el mateix- el respecte d'un informe comanat per una entitat
privada. El mateix, i en aquell mateix moment jo vaig dir que per
a nosaltres tenien informes des de la Universitat, entitats
públiques, que ens en mereixien més, i li he de recordar que per
a mi té molt més valor l'informe fet pels Serveis Jurídics de la
comunitat autònoma, que són els mateixos Serveis Jurídics que
quan governaven vostès, els  mateixos, i em mereixen molt més
valor que qualsevol informe fet per una entitat privada
encarregada per uns determinats interessos per defensar la
seva posició, i crec que dir això, com ho vaig dir allà, com ho dic
aquí, no és dir tot el que vostè ha dit. El que vostè ha dit és que
s'aferra a l'emblanquinat per poder tenir defensa de postures
polítiques que no en tenen ni s'aguanten per enlloc.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.2) Pregunta RGE núm. 4786/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a destí de la finca d'Es Torretó a Menorca.

Passam a la segona pregunta, també ajornada del plenari de
dia 21 de novembre, 4786, relativa a destinació de la finca d'Es
Torretó a Menorca, que presenta l'Hble. Diputat Sr. Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. A finals de l'anterior legislatura, a
proposta d'un grup polític d'aquesta cambra, es va aprovar
d'una forma consensuada entre tots els grups polítics
l'elaboració d'un estudi que avalués quines eren les
possibilitats que oferia la finca d'Es Torretó. A hores d'ara no
sabem encara quina és la postura de l'actual govern respecte a
aquesta finca i és per açò que formulam aquesta pregunta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller de Presidència, té la
paraula.
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EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, Sr. Diputat, el
Govern encara no ha decidit a què destinarà la finca d'Es
Torretó a Menorca perquè no és una qüestió només del
Govern, ja que estam (...) tota l'opinió sobre aquest assumpte de
l'Ajuntament de Ciutadella i del Consell Insular de Menorca.
Volem el tractament d'aquesta finca amb el consens d'aquestes
dues entitats, una el consell i l'altra l'ajuntament.

És cert que l'ajuntament ha presentat un projecte per
recuperar part de les cases existents com a alberg i per aprofitar
també part de les edificacions que hi ha. Tot això està presentat
dins el projecte Leader i estam en converses tant amb el consell
insular com amb l'ajuntament per donar una utilitat definitiva a
aquestes cases, a aquesta finca d'Es Torretó.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè ho ha dit:
l'Ajuntament de Ciutadella s'ha ofert en repetides ocasions a
gestionar aquestes instal·lacions. Jo pens que tenen bastant
fàcil la solució; en un any i mig al nostre entendre no s'ha fet
cap passa valenta per tal de decidir el possible ús d'aquestes
instal·lacions, amb  el fet que hi ha, a més, aquest oferiment per
part de l'Ajuntament de Ciutadella d'arribar a poder gestionar de
qualque forma aquestes instal·lacions. Jo pens que no és
absolutament cap problema per al Govern i, a més, solucionaria
un problema que té entre mans de no saber què fer amb
aquestes  instal·lacions, si atengués realment la petició de
l'Ajuntament de Ciutadella, i açò revertiria directament en tota
la societat, primer de Ciutadella i de l'illa de Menorca, que està
mancada d'instal·lacions d'aquest tipus.

Nosaltres pensàvem que seria la consellera encarregada de
Joventut la que donaria resposta a la nostra pregunta perquè
realment hi ha manca d'instal·lacions de tipus juvenil a
Menorca, i ens preocupa que vostè no ens hagi pogut definir
realment quin serà el destí final d'aquesta finca. Queda en
evidència, així, aquesta qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Gornés, la veritat és que he de dir que estic content
que ara tengui tanta pressa, especialment quan es tracta de

posar en actiu ens béns que són de la comunitat autònoma des
de l'any 89, fa més de deu anys; fa onze anys que són propietat
de la comunitat autònoma i fins ara han estat desaprofitat.
Nosaltres tenim pressa, nosaltres fa un any i mig. El que li
podem assegurar és que no estarem deu anys o onze anys, com
han estat vostès, deu anys com han estat vostès, amb uns béns
desaprofitats i que no han fet res. 

La veritat és que qualque vegada quan parlen tant s'ho
haurien de fer mirar, això, però el que sí li puc dir és que
nosaltres dins aquesta legislatura donarem una finalitat a la
finca d'Es Torretó i a més ho farem amb el consens del consell
insular i de l'Ajuntament de Ciutadella. No es preocupi que això
es farà així i no hauran de passar deu anys com han hagut
d'estar vostès, que aquesta finca ha estat inutilitzada i vostès
no varen ser capaços de posar-la en marxa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.3) Pregunta RGE núm. 4874/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Pere Palau i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a obres del port de Sant Antoni de Portmany.

Passam a la tercera pregunta, 4874, relativa a obres del port
de Sant Antoni de Portmany, que presenta l'Hble. Diputat Sr.
Pere Palau i Torres, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyors del Govern, a Sant Antoni de
Portmany, concretament a la zona del port, hi ha hagut dues
actuacions bastant importants. Una va ser la remodelació per
part de l'ajuntament del Passeig de les Fonts, i per altra banda
va ser per part del ministeri la construcció del Passeig Marítim.
Enmig d'aquestes dues actuacions queda una zona que forma
part del moll de la ribera, on hi ha una sèrie d'aparcaments, on
hi ha una sèrie de jardins i també hi ha un torrent que està en
un estat deficient, no vull dir deplorable però està en un estat
deficient, comparat amb les dues actuacions que hi ha hagut al
voltant. La meva pregunta concreta és, tenint en compte que
segons notícies sembla ser que fins i tot hi ha un pla
d'ordenació d'aquella zona i un pla que d'alguna manera
esmenta les obres que s'havien d'executar per, d'alguna manera,
embellir aquella zona, la pregunta concreta és: Quan pensa el
Govern de les Illes Balears escometre les obres en el moll de la
ribera de Sant Antoni?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Sra. Consellera de Medi Ambient, té la
paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, en resposta a la seva pregunta les obres
corresponents al moll de la ribera de Sant Antoni de Portmany
es començaran passada la temporada d'estiu de l'any 2001,
d'acord amb les disposicions pressupostàries i per tal que les
obres no interfereixin la temporada turística.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sr. Palau, té la
paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. En una cosa estam d'acord, Sra.
Consellera: que les obres no s'han de fer durant la temporada
turística; tots coneixem que Sant Antoni és un municipi turístic,
però és un municipi turísticament estacional, o sigui, durant
aquests  mesos d'hivern no té a penes turistes, per la qual cosa
jo crec que vostès, tenint en compte l'estat deplorable, ara si
que li ho diré, que està precisament i que les inversions que
s'han de fer allí no són molt nombroses perquè la zona a
ordenar és realment petita, jo crec que el Govern hauria de fer
un esforç i fer-les precisament durant aquest hivern, no esperar
que passi una altra temporada turística, conseqüentment,
perquè vostès saben i pregonen que volen un model turístic,
volen dar qualitat turística, i precisament l'únic tros que
pertany, el tros més petit, que pertany al Govern balears, està
completament oblidat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Sra. Consellera de Medi Ambient, té la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, en primer lloc ja li he
contestat la pregunta, que per no interferir en la temporada
turística es faran les obres quan estigui el projecte fet i quan
evidentment sigui el moment més adequat. Per tant li he de
repetir el mateix, perquè ens preocupa igual que a vostès el fet
de l'embelliment de la zona del port. A més li he de dir que
precisament, amb la competència que té aquest govern i
aquesta conselleria respecte al port, s'està fent un pla d'usos
per posar una ordenació correcta al port que evidentment jo
crec que redundarà en benefici de tots els usuaris d'aquest port.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.4) Pregunta RGE núm. 4877/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a transferències en matèria de benestar social.

Passam a la pregunta número quatre, 4877, relativa a
transferències en matèria de benestar social, que presenta
l'Hble. Diputada Sra. Maria Neus Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. En relació a la Llei de transferències
als  consells insulars de benestar social, el PP, en el Partit
Popular estam bastant decebuts en el que és la dotació
econòmica d'aquesta llei, més i més referent als consells
insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera. Per això volem
preguntar a la Sra. Consellera de Benestar Social si pensa que
la Llei de transferències als consells insulars en matèria de
benestar social té una dotació suficient per a cada un dels
consells.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera de Benestar Social,
té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sí, Sra.
Diputada, jo efectivament crec que si vostè es refereix al fet de
si aquesta llei, les transferències són suficients com per establir
una xarxa i cobrir totes les necessitats que el seu partit durant
tots aquests anys no ha sabut cobrir, òbviament jo li hauria de
dir que no, perquè ni tan sols la meitat del pressupost d'aquest
govern, potser, seria suficient. Del que sí estic segura és del fet
que aquesta és una molt bona llei de transferències, i del que
també estic segura és que s'ha treballat precisament perquè els
consells  de Menorca i d'Eivissa i Formentera surtin compensats
pel greuge històric al qual han estat sotmesos durant aquests
anys en què no s'ha creat cap servei, gairebé cap servei, a les
seves illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. Sra. Marí, té la
paraula.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Consellera, jo crec que vostè
ara tenia l'oportunitat d'arreglar el greuge històric que segons
vostè han patit aquestes illes, sobretot les illes menors. Però jo
he de recordar aquí que el Partit Socialista ha estat el que ha
tingut l'Imserso durant tota la seva etapa en el Govern central
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i que això sí que ens ha creat unes grans deficiències a les
nostres illes. 

Jo pens, Sra. Consellera, que aquesta llei de transferències
no és suficient i que vostè ha enganyat d'alguna manera els
consells insulars. Vostè no podrà negar aquí que l'any 2000 es
varen rebaixar dels seus pressupostos dels consells, quan ja se
sabia que es transferirien perquè era una de les coses que
havien pactat, varen rebaixar dels seus pressupostos més de
1.500 milions de pessetes, i enguany, una vegada està
negociada la transferència, tornen a augmentar les partides de
benestar social a la seva conselleria devers 1.000 milions de
pessetes, Sra. Consellera. Llevant els temes de cooperació, de
joventut, de menors, de totes aquestes coses que no són
directament benestar social, a la seva conselleria queden per a
l'any 2001 més de 3.000 milions de pessetes o devers 3.000
milions de pessetes. Consideram des del Grup Popular que
aquests  3.000 milions de pessetes s'haurien de repartir almenys
en bona part als consells insulars, encara que vostè no tengués
el protagonisme que deu voler tenir, que per això se'ls queda i
per això els amaga als consells insulars.

Nosaltres pensam que aquests sous s'haurien de repartir
sobretot als consells insulars, com he dit abans, que estan amb
més deficiències pel que fa a la Llei de transferències, que són
el de Menorca i el d'Eivissa i Formentera, que encara que si bé
amb la Llei se'ls fa per part del Govern una sèrie
d'infraestructures, al contrari que a Mallorca, Sra. Consellera, al
contrari que a Mallorca no s'inclou el manteniment de totes
aquestes  infraestructures. Per tant, consideram, Sra. Consellera,
que ha enganyat els consells insulars i que aquesta llei, si no es
modifica durant la tramitació parlamentària, serà una llei molt
dolenta per als tres consells insulars.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Sra. Consellera de Medi Ambient, perdó,
de Benestar Social, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Diputada, jo li recoman que
llegeixi bé aquesta llei, perquè està clar que en aquesta llei
queda ben clar de quina manera es compensaran els tres
consells.

Per altra part li he de dir que els tres consells han participat
en l'elaboració d'aquesta llei. Per tant han estat partícips en
aquest cas, serien partícips d'aquest engany que jo sembla que
he orquestrat.

Miri, aquesta llei preveu per una part la transferència dels
serveis, la transferència efectiva de centres i serveis que
segons aquesta llei s'han de transferir, i en aquest sentit hi ha,
precisament a la pàgina 17 d'aquest esborrany de llei, una
relació de cadascuna de les matèries que es transfereixen i el
cost total. Però a més, i això és precisament allò interessant

perquè efectivament en aquest sentit Menorca, Eivissa i
Formentera queden descompensades, però queden
descompensades perquè hem rebut molt pocs serveis, en
aquest sentit a les disposicions addicionals preveu, per una
part, que el Govern concreta una sèrie d'inversions i de creació
de centres i serveis per tal de compensar Menorca, Eivissa i
Formentera. Jo no les llegiré perquè sé que tenc poc temps,
però està precisament a la pàgina 22, i després, a la pàgina 23,
també en aquestes disposicions addicionals queda ben clar el
compromís  d'aquest govern de cobrir mitjançant convenis totes
aquelles necessitats que els consells insulars trobin que hi ha
en el seu territori, i aquestes necessitats es cobriran mitjançant
conveni i quedaran en els pressupostos de cadascun dels...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. El seu
temps s'ha esgotat.

I.5) Pregunta RGE núm. 4878/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a finalitat del conveni signat amb la Universitat Carlos III.

I.6) Pregunta RGE núm. 4879/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cost del conveni amb la Universitat Carlos III.

Passam a la pregunta número cinc, 4878, relativa a finalitat
del conveni signat amb la Universitat Carlos III, que presenta
l'Hble. Diputat Sr. Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President, i sense cap tipus d'acritud vull
començar aquesta pregunta reconeixent -ja ho vaig fer la darrera
vegada- la gran sinceritat demostrada pel conseller d'Obres
Públiques d'aquest govern, l'actual conseller, efectivament,
d'aquest govern, quan va manifestar que sí que hi havia
conveni. Li vaig haver d'agrair perquè nosaltres feia temps que
demanàvem si açò existia, si no existia, ho vam demanar per
escrit, per activa, per passiva, i no havíem obtingut resposta. El
conseller en el darrer plenari, concretament dia 14 de novembre,
va contestar que sí, i que per allò que a ell li pertany, hi havia
un conveni que es pagava amb 8 milions de pessetes per a la
redacció de la Llei del sòl. Si m'he equivocat em corregiran.

Però no investigant, sinó escorcollant un poc més aquesta
qüestió ens hem adonat que sembla que hi ha altre tipus
d'actuacions. Per tant la pregunta és molt concreta, i és a veure,
si existeix un conveni amb la Universitat Carlos III, tal com va
reconèixer el conseller d'Obres Públiques, quina és la finalitat
d'aquest conveni?, i quan dic la finalitat és quin és el seu abast.

Després, Sr. President, si m'ho permet, perquè crec que no
importa perdre massa el temps, hi ha la segona pregunta que ve
a continuació, i és la quantitat global. És a dir, no tenc cap
inconvenient que si vostè, que és qui ordena el debat, així ho
considera oportú, es puguin englobar les dues respostes a la
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vegada. Quina és la finalitat del conveni i quin és el cost total
d'aquest conveni?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, si vol contestar les dues preguntes
avançarem.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Sí, podem avançar, si després no hi ha dues rèpliques.

Efectivament, s'ha firmat; l'1 de març del 2000 es va signar
un conveni marc amb la Universitat Carlos III amb la finalitat de
desenvolupar treballs relacionats amb tot el que afecte a
ordenació del territori, urbanisme i política de sòl a la comunitat
autònoma. 

Açò és un conveni marc. Vostè sap molt bé que un conveni
marc després es desenvolupa a través de convenis sectorials,
i en aquest moment, per exemple, tenim el de la Llei del sòl, que
és per un valor de 8 milions de pessetes, i després també tenim
un conveni sectorial per a l'estudi i desenvolupament de les
DOT i les possibles modificacions, si són pertinents, per un
valor de 4,5 milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d'Ordenació del Territori i
Obres Públiques. Sr. Huguet, té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, moltes gràcies. Els altres podran pensar el que vulguin.
Jo com a diputat estic molt content que vostè continuï de
conseller, perquè respon les preguntes, almenys al que, a vostè,
li afecta. Diu "8 milions de pessetes per a la Llei del sòl, 4
milions de pessetes per a revisió de les DOT", i aquí hem
acabat. 12 milions. Açò és el que nosaltres volíem saber.

Els meus dubtes, Sr. Conseller, i no és un problema seu, és
a veure si aquest conveni marc és un conveni marc amb la seva
conselleria únicament i exclusiva; o aquest conveni marc és un
conveni marc que arranca des de Presidència i que té un import
molt més elevat per fer aquests assessoraments, ja sigui de
manera directa o de manera indirecta, no tan sols al Govern de
la comunitat autònoma sinó també als consells insulars?, o si
als consells  insulars aquest conveni marc és un conveni marc
totalment independent també per a les seves actuacions,
perquè a nosaltres el que ens estranya molt...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. El seu temps s'ha exhaurit. Sr.
Conseller d'Ordenació del Territori té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
efectivament açò és un conveni marc de la Conselleria d'Obres
Públiques i per tant no d'altres àmbits, i la Conselleria d'Obres
Públiques en aquest moment té la corresponsabilitat i la
competència d'ordenació del territori, mentre no s'aprovi la
transferència, i per tant des de la conselleria es considera que,
en temes d'ordenació del territori que encara són competència
nostra i en plans territorials parcials, que també són
competència nostra en aquest moment, idò si hem d'aportar
ajuda o qualque assessorament dins aquest àmbit d'aquest
conveni, idò se li dóna suport, però no té més amplitud, i
llavors el que sí consideram és que açò és un conveni totalment
legal. Vostè sap que unes institucions públiques (...) no està
sotmès a la Llei de contractes de l'Estat i, per tant, hem
considerat que era la manera més convenient de fer-ho, i per
tant així ho hem fet.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori.

La pregunta número 6 ha estat agrupada amb la número 5.

I.7) Pregunta RGE núm. 4872/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a campanya per evitar la retolació comercial en
llengua estrangera.

Aleshores passam a la pregunta número 7, 4872, relativa a
campanya per evitar la retolació comercial en llengua
estrangera, que presenta l'Hble. Diputat Sr. Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sra. Consellera, l'anterior govern, entre les moltes coses que va
fer bé, va posar en marxa una campanya per evitar que la
retolació en llengua estrangera als comerços i a les zones de
restauració dominàs respecte a les llengües oficials d'aquesta
comunitat. Va ser una campanya que va agradar molt a l'opinió
pública i crec que va fer una tasca important, i ens agradaria
saber si ha tengut continuïtat, que supòs que sí, en quin
moment es troba aquesta campanya.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat, té la
paraula.



1968 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 46 / Fascicle 1 / 28 de novembre del 2000

 

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Sr. President, Sr. Fiol, segons dades que tenim a la
Conselleria de Sanitat i Consum, concretament dins la Secció
d'Inspecció, s'han realitzat dins la campanya que vostè
esmentava un total de quinze inspeccions derivades bé de
denúncies o bé també referents a la presència d'informació als
consumidors en idioma estranger als següents tipus
d'establiments: immobiliàries, s'han fet tres inspeccions; serveis
públics, dues; bancs i entitats financeres, dues; menjadors
col·lectius i sales de festa, quatre; comerç minorista, tres; i
tanca publicitària, una. Però a més d'aquestes inspeccions
derivades de reclamacions o bé de denúncies, com he dit, s'han
fet, per una altra banda, d'ofici, 341 inspeccions específiques
per aquest tema; aquestes inspeccions han derivat en
l'aixecament de 38 actes. Els expedients sancionadors iniciats
fins a la data d'avui, evidentment, referents a aquestes actes
són 48.

Per tant podem concloure que la campanya es desenvolupa
amb total normalitat i amb intensitat. Vull recordar que la tasca
inspectora d'observació sobre l'idioma i l'etiquetatge és
complementària a qualsevol inspecció que es realitza des
d'aquesta conselleria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Agrairia també a la consellera que em
donàs  les dates d'aquestes inspeccions que ha explicat, per
saber exactament quin període abasten, perquè en qualsevol
cas a mi em fa la impressió que pareixen insuficients.

De totes formes, evidentment, si és així i si s'actua en
aquesta línia, naturalment té el nostre suport, perquè creim que
és una campanya que és important que se mantengui, però
insistesc, m'agradaria que de tota aquesta informació que m'ha
donat, si em pogués determinat any per any.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sr. President. Sr. Fiol, any per any no ho tenc, però
la informació que jo tenc és que es refereix en aquest darrer any,
però de totes formes no hi ha cap problema. La propera setmana
li faré arribar exactament les xifres que corresponen. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat.

I.8) Pregunta RGE núm. 4875/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a edició i subministrament d'un llibre sobre patrimoni
modernista a les Illes Balears.

Passam a la vuitena pregunta, 4875, relativa a edició i
subministrament d'un llibre sobre patrimoni modernista a les
Illes Balears, que presenta l'Hble. Diputat Sr. Josep Simó Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, dia 11 de
novembre del 2000 es publica en el BOIB un anunci per a la
licitació del contracte de serveis edició del llibre sobre el
modernisme a les Illes Balears. La data límit de l'obtenció de la
documentació administrativa era dia 17 de novembre, amb la
qual cosa eren set dies des de la publicació de l'anunci fins al
final del termini. La data límit de presentació d'ofertes era fins a
les 12 hores de dia 20 de novembre del 2000 i l'adjudicació, en
teoria, a partir de dia 23 de novembre. La documentació
administrativa deia que era un concurs obert, tramitació urgent,
i l'objecte del contracte era l'edició i el subministrament de 2.000
exemplars d'un llibre sobre el patrimoni modernista a les Illes
Balears per un import de 8.925.061 pessetes.

El termini de lliurament, per altra banda, d'aquests 2.000
exemplars era de 30 dies o, com a màxim, dia 1 de desembre de
l'any en curs. Els criteris per a l'adjudicació del concurs, hi
havia tres criteris generals: proposició econòmica 20 punts,
format i contingut del llibre 50 punts, i el termini 30 punts. A un
mitja de comunicació es van recollir una sèrie de preguntes, de
contestacions del director general de l'habitatge, en el qual es
feia referència que probablement allò de dia 1 de desembre era
un error i que en els propers dies açò s'intentaria modificar.
Nosaltres hem repassat els diferents BOIB, almanco els que han
sortit publicats fins al dia 25, i no hem vist aquesta modificació,
i és per açò que li demanam per quina raó s'ha fet un concurs,
un procediment administratiu d'aquestes característiques.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller d'Ordenació del Territori
té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bé, la
pregunta exacta era per què fèiem concurs obert. Jo veig que
vostè prèviament ha fet unes altres preguntes, no sé si vol que
li respongui una o l'altra. De fet el concurs obert normalment es
fa perquè el que es valora també és que sigui el més oberta
possible la concurrència, però també es valora la qualitat de la
feina, i llavors en part de la part econòmica.
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Però, bé, la pregunta que vostè fa és que açò és una cosa
que nosaltres (...) a la ruta del modernisme, que pensam que
Mallorca i les Illes Balears, sobretot Menorca també té elements
importants modernistes, i ens hem acollit a aquesta ruta del
modernisme, unes feines que ens vàrem proposar era recuperar
publicacions en aquest sentit. I es va fer un concurs, que
aquest concurs vostè sap que es prepara un plec de condicions
tècniques, que no surten al concurs, i al plec de condicions
tècniques es prepara una data, però que per problema de fons
d’assignació pressupostària es retarda, i quan es treu el
concurs, es treu el concurs amb 30 dies de termini, i 30 dies de
termini és el que val, simplement és que en el plec de
condicions tècniques, que no surt al concurs ni publicat,
simplement està a la Conselleria, es va mantenir aquesta data
com en qualsevol cas fins al 31 de novembre, però és un error
que el que predomina són els 30 dies de termini, i res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Sr. Gornés, té la
paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Un aclariment: Quan es va retirar la
documentació administrativa, que la tenc aquí, Sr. Conseller, a
un dels empresaris a la documentació es demanava que el llibre
havia de tenir format segons el fotolit mostra Jujol. A la seva
conselleria no li varen saber explicar què era açò; només perquè
prengui nota.

Sr. Conseller, fa tota la impressió que açò és un contracte a
mida, el que diuen un traje, i no s’entenen els terminis
insignificants que han posat vostès per presentar les diferents
propostes, si és que volen que realment sigui un llibre amb el
mínim.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés, el seu temps s’ha acabat. Sr. Conseller
d’ordenació del territori, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Bé, la conselleria nostra no té vocació de sastreria, i no feim
trajes a ningú, i açò el que sí és un concurs, i açò vostè ho sap
perquè està dins l’àmbit de la cultura, que tan sols s’hi pot
presentar la gent que pugui disposar de fons bibliogràfics i
fotogràfics adequats, és a dir que açò és un concurs que
sempre està limitat a les possibles empreses que ja hagin fet
qualque feina d’aquests tipus, o sia, una empresa publicitària
que no té fons bibliogràfics, que no té fons no sé què,
necessitaria un any per fer aquesta feina, i és evident que està
clar que està obert a empreses especialitzades; i per tant
pensam que el termini és l’adequat, i que la feina és (...)
important a fer-la.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’ordenació del territori.

I.9) Pregunta RGE núm. 4866/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Cecili Buele i Ramis, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a jornada d'anàlisi sobre salut mental.

Passam a la pregunta número 9, 4866, relativa a jornada
d’anàlisis  sobre salut mental, que presenta l’Hble Diputat Sr.
Cecili Buele i Ramis, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, que té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera de Sanitat i
Consum, el passat dia 2 de novembre a la seu de Can Campaner
de Palma, la conselleria que dirigiu va organitzar una jornada
d’anàlisi sobre la salut mental de les Illes Balears, hi vàrem ser
convidats, i en representació del PSM-Entesa Nacionalista
assistírem a la inauguració, i ens informàrem posteriorment
d’allò que hi va ser tractat. Avui, emperò, Sra. Consellera, ens
agradaria que poguéssiu oferir a aquesta cambra parlamentària
una valoració d’aquesta jornada, pel que fa a la seva realització
i a les conclusions que s’hi varen extreure. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele. Sra. Consellera de Sanitat, té la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Sr. President, Sr. Diputat, aquesta conselleria valora de
forma molt positiva la jornada d’anàlisi sobre salut mental que,
tal i com vostè expressa, es va realitzar el 2 de novembre passat.
Es va realitzar aquesta jornada perquè pensàvem que era molt
interessant analitzar des de tots els àmbits i des de totes les
perspectives tècniques, institucionals, familiars i
d’associacions per poder impulsar el Pla autonòmic de salut
mental, i també posar tots els punts que puguem tenir en comú,
i també analitzar totes les diferències.

Les conclusions que analitzàrem foren: en primer lloc es va
valorar i analitzar l’actuació del comitè tècnic de salut mental,
per una altra banda també el model d’atenció de la salut mental
que tenim, en tercer lloc la implicació de tots els diferents
agents  que tenim, i també per una altra banda la integració tant
social com laboral de totes les persones amb malalties mentals.
Li he de dir que varen assistir un total de 60 persones de tots
els àmbits i de diferents associacions tècniques, professionals,
estaments familiars, i molt particularment foren representats les
famílies. Tots ells varen manifestar la seva voluntat de
col·laborar de forma activa a través del recent creat fòrum de
salut mental. Per una altra banda es va fer una aposta per part
de tots  clarament pel model que es diu comunitari d’atenció de
la salut mental, així com es va manifestar una necessitat d’una
reforma del model d’atenció.
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Dir-li des d’aquí que la Conselleria coincideix bàsicament en
totes  aquestes línies que es varen expressar, Sr. Buele, i que
estam d’acord en afavorir totes aquestes línies que ja foren
assenyalades. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Buele, té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Pel que ens heu dit, Sra.
Consellera, es fa palès i evident que cada cop resulta més
significatiu el nombre de famílies de les nostres illes que es
veuen afectades per alguna de les moltes malalties mentals
cròniques en alguns dels seus membres, i com vós sabeu, els
mitjans i els  recursos disponibles a les nostres illes per atendre
adequadament aquestes situacions resulten tan escassos que
s’ha de considerar que esdevenen del tot insuficients.
Sortosament, i pel que heu dit respecte d’aquesta jornada, es va
veure claríssimament que van sorgint entitats i associacions
que arrepleguen esforços de familiars, de professionals i de
gent voluntària, que van treballant un dia i un altre per obtenir
més i millor informació, per obtenir més i millor comprensió, per
obtenir més i millor suport també institucional.

Nosaltres des del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista consideram que aquestes anomenades unitats de
rehabilitació comunitària, que és un recurs sanitari que depèn
de Gesma, i que dóna un bon suport  a associacions i entitats,
com també dóna suport a professionals  excel·lents en el camp
de l’atenció psiquiàtrica de caràcter públic, creim que s’han
d’anar potenciant, i que s’han d’anar afavorint encara molt més
per part d’unes institucions públiques, d’un govern de pacte
de progrés, que si qualque novetat ha d’introduir en la manera
de gestionar recursos públics és atendre aquells col·lectius que
són els manco afavorits. Estam segurs que la realització
d’aquesta jornada de la qual ens heu parlat podrà contribuir
que això sigui així. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Sra. Consellera de Sanitat, vol intervenir?
No? Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 4818/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a comercialització de productes amb l'etiquetat de "biològic"
o "ecològic".

Pregunta número 10, 4818, relativa a comercialització de
productes  amb etiquetat de "biològic" o "ecològic", que
presenta l’Hble. Diputat Sr. Joan Buades i Beltran, del Grup
Parlamentari Mixt, que té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè sap que als
darrers temps regna una gran inquietud al sector de
l’agricultura ecològica, pel fet que hi ha un projecte de reforma
del Reial Decret de l’any 93 que regulava l’etiquetatge de
productes  ecològics a l’Estat espanyol, i aquesta inquietud ve
donada pel fet que la Unió Europea va prohibir l’any passat la
comercialització de productes falsament ecològics sota
l’etiqueta “bio” o “eco”, i que aquest avantprojecte de reial
decret modificat preveu que es podran comercialitzar noves
marques que no respecten la producció amb tècniques
ecològiques d’aquests productes, i el que li demanam en
principi és quines actuacions ha fet o pensa fer des del Govern
de les Illes Balears per protegir que els aliments comercialitzats
com a ecològics siguin realment els que posen les etiquetes, i
no el que ens comença a passar, és a dir que hi hagi productes
que no garanteixen això i que es venen com si ho fossin.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades. Sr. Conseller d’Agricultura, té
la paraula.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, li he de dir que
aquesta conselleria comparteix el sentit de la seva intervenció
i la inquietud amb el sector dels productors que segueixen
sistemes ecològics per regular la seva producció. Efectivament
des de l’any 89 està regulat a l’Estat espanyol la producció,
elaboració i comercialització de productes agraris, i aquesta
regulació protegeix distints termes i expressions, a fi que sigui
tan sols amb productes que s’ajustin al mètode de producció
ecològic. Com vostè ha dit, el projecte de reial decret contradiu
la legislació comunitària, que a partir de 24 d'agost ha entrat en
vigor en compliment del Reglament que prohibeix la utilització
dels  termes, entre ells "bio" i biològic, sense cap excepció, a
l'etiquetat o a la publicitat de productes que no procedeixin de
la producció agrària ecològica.

Aquesta conselleria així ho ha expressat per escrit i de
paraula, tal com consta a la comunicació amb data de 20
d'octubre del 2000, com a les diferents reunions que hi ha hagut
de caràcter sectorial o de caràcter tècnic, on representants del
Govern de les Illes Balears han manifestat aquesta contradicció
legislativa que, sens dubte augmenta o contribueix a augmentar
la indefensió dels productors ecològics.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d'Agricultura. Sr. Buades, té la
paraula.
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EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. Conseller. Me n'alegr, de compartir
aquesta preocupació. Jo crec que des del Govern de les Illes
Balears i des d'aquest parlament és ben hora de donar prioritat
a la defensa de la seguretat alimentària, ara que parlam de
vaques boges, d'aliments irradiats, i que cada setmana apareix
una crisi nova en aquesta matèria, i seria bo i li deman la seva
opinió sobre la necessitat de començar a plantejar-se la idea de
demanar que hi hagi una agència alimentària a l'Estat espanyol
que garanteixi que allò que es ven al consumidor té a veure amb
el que posa l'etiqueta, i que l'alimentació que realment es
produeix amb tècniques naturals sigui aquella que sigui
beneficiada per tot el que és la regulació i la normativa tant
estatal com autonòmica.

Vull dir aquí que a l'Estat espanyol i, de rebot, a les Illes la
inexistència d'una agència alimentària fa que totes les decisions
en matèria d'etiquetatge estiguin condicionades pel lobby dels
productors d'alimentació i begudes, que és un lobby purament
industrial que no té la més mínima sensibilitat ni per a la
seguretat alimentària ni per al medi ambient.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades. Sr. Conseller d'Agricultura, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, li he de dir que el
seu plantejament és d'una absoluta urgència i necessitat, és a
dir, els consumidors necessiten que es garanteixi al màxim la
qualitat i la seguretat dels productes agroalimentaris i tota
classe de productes que consumeixen, i evidentment això
obliga a una bona gestió dels usos que es facin amb l'etiquetat
i amb altres procediments. Per tant compartesc la seva posició
favorable a la creació d'una agència alimentària, així com de les
diverses mesures que permetin certificar i assegurar la qualitat
dels productes que es consumeixen.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d'Agricultura.

I.11) Pregunta RGE núm. 4873/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a expedients iniciats respecte dels "manteros".

Passam a la pregunta número 11, 4873, relativa a expedients
iniciats respecte dels "manteros", que presenta l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular,
que té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera de Sanitat i Consum, els que ja fa anys que som per
aquí o que som per aquesta casa i els que tenguin un poc de
memòria recordaran que la passada legislatura el tema dels
"manteros" era un tema recurrent: preguntes, interpel·lacions,
mocions, insults..., no va faltar res, el Partit Popular estava
instal·lat en la complicitat més absoluta amb els "manteros",
però els fets, com sempre o com quasi sempre, anaven per una
altra banda, i jo record haver firmat, en el meu temps de
conseller, sancions molt grosses i molt importants que
naturalment es recorrien i que m'imagín que encara estan pels
tribunals i no deuen estar resoltes.

La pregunta és, davant el fet de no saber si aquell ambient
tan terrible i tan tremend continua o si han desaparegut els
"manteros", ja no n'hi ha, si durant l'any 2000 el pacte ha acabat
amb els "manteros", en el bon sentit de la paraula, i si durant
l'any 2000 s'han instruït expedients a "manteros". Aquesta és
la pregunta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Sr. President. Sr. Fiol, miri, durant l'any 2000 i com a resultat
de les actuacions pròpies de control de mercat s'han
desenvolupat diverses actuacions de les quals s'han iniciat dos
expedients sancionadors contra una empresa. El primer
expedient, que és el 002/00, compta amb una resolució de
sanció d'1.650.000 pessetes contra la qual no s'ha presentat
recurs d'alçada. El segon expedient, que és el número 153/00, es
troba en fase de proposta de resolució amb una proposta de
sanció d'1,5 milions de pessetes.

Per altra banda cal significar que en data del 9 de maig del
2000 el Jutjat del Contenciós Administratiu número 2 de Palma
ha desestimat el recurs contenciós administratiu imposat contra
la resolució dictada per la Conselleria de Sanitat i Consum en
data 25 de juliol del 99, per la qual s'estimava sols parcialment
el recurs d'alçada interposat. Aquest expedient demanava una
sanció de 6 milions de pessetes i s'ha reduït la quantia a 5
milions de pessetes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, em pareixen poc dos expedients
en un any, poc resultat. Jo crec que aquesta activitats



1972 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 46 / Fascicle 1 / 28 de novembre del 2000

 

dissortadament continua existint, aquesta activitat és viva dins
Mallorca i jo crec que naturalment vostès haurien d'impulsar un
major esforç inspector per aclarir aquesta situació, i de totes
formes em deixi que li digui que les sancions em pareixen les
mínimes, supòs que es tracta d'infraccions molt lleugeres, les
que han trobat. Jo record aquest mateix expedient que vostè ha
citat, que va acabar amb una sanció de 6 milions, i record
expedients de 20 i de 25 milions de pessetes de sanció.

Vull dir que em sembla que és un tema prou important com
perquè es faci un esforç, que no vull dir que hi hagi d'haver més
expedients, si no hi ha més activitat, el que passa és que em
sorprèn que hagi caigut d'una forma tan brutal l'activitat dels
"manteros" en aquest any i mig. L'anim perquè vostè digui als
seus inspectors, als inspectors de Consum, en la mesura que
els  inspectors de Consum facin el que el director general de
Consum els digui, i el director general de Consum faci el que
vostè li digui, que es dediquin a investigar aquesta qüestió,
perquè qualque dia haurem de venir aquí amb una interpel·lació
per demanar explicacions i elevar un poc el to del debat, que va
ser tan elevat en altra època, i no fa falta fer un gran exercici de
memòria per recordar-ho.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat, té la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Sr. President. Sr. Fiol, no dubti que tots els inspectors de la
Direcció General de Consum fan la feina de forma acurada, de
forma expeditiva i de forma com la devien fer en el seu temps;
supòs que d'això vostè no en té cap dubte. De totes formes
vostè pot demanar la interpel·lació que trobi i jo li explicaré tot
el que vostè sempre em demani i jo tengui a l'abast.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat.

I.12) Pregunta RGE núm. 4876/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pista d'aventures a Menorca.

Passam a la pregunta número 12, 4876, relativa a pista
d'aventures a Menorca, que presenta l'Hble. Diputat Sr. Josep
Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Sra. Consellera de Benestar Social, té la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Sr. Gornés, jo no li puc donar
informació sobre el total de la inversió del Govern en la pista
d'aventures de Menorca perquè no correspon a la meva
conselleria, sinó a Fires i Congressos, de la Conselleria
d'Economia, Comerç i Indústria, la seva organització. Sí en
canvi li puc dir que la participació de la Direcció General de
Joventut de la Conselleria de Benestar Social serà de 3 milions
per facilitar la participació de 60 monitors per organitzar les
activitats pròpies d'aquests dies.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. Sr. Gornés, té la
paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, moltes gràcies, però
jo esperava que em respongués el Sr. Sampol, que és el
responsable directe d'aquesta fira. Li he de recordar que
l'anterior legislatura, el darrer any que es va celebrar aquesta
pista, el cost, almanco per a Menorca, va ser pràcticament zero
perquè es va assumir entre Fires i Congressos i altres
conselleries que van aportar mitjans tècnics i econòmics perquè
es pogués celebrar. Estam parlant d'una fira d'11 milions de
pessetes, més o manco, almanco són les xifres que nosaltres
manejàvem llavors i, bé, no cal dir que l'ajuda de 3 milions està
bé, però nosaltres voldríem que es reprengués de qualque
forma l'esperit anterior, al qual el Consell Insular de Menorca
almanco la quantitat que hi aportava era pràcticament
insignificant perquè, com dic, era un fira assumida íntegrament
per Fires i Congressos, i per altra banda era un fira amb un cert
ressò popular, perquè el nombre de visites i de persones que
van circular en deu dies, onze, per aquest pavelló va indicar
que era un tipus de fira molt demanada i molt apreciada.

Nosaltres lamentam, primer, que s'hagi perdut un any a
causa de les  obres o no -açò seria qüestió que podríem avaluar
posteriorment- però sí que voldríem una resposta més concreta
per part del conseller responsable d'aquesta qüestió. Estam
contents que vostè hagi expressat aquí la seva aportació, però
realment el que demanàvem era la postura del Sr. Sampol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Sra. Consellera de Benestar Social, té la
paraula.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 46 / Fascicle 1 / 28 de novembre del 2000 1973

 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Sr. Gornés, jo només li puc dir que la
Mesa m'ha dirigit a mi aquesta pregunta, que supòs que no
tendrà cap problema el Sr. Vicepresident en ampliar aquesta
informació, però sí que és cert que des de la Conselleria de
Benestar Social estam en converses amb Fires i Congressos per
tal que les nostres direccions generals puguin participar. En
aquest sentit aquesta fira d'enguany jo crec que és una mostra
del fet que la nostra participació continuarà i tendrà continuïtat
sempre que aquesta fira tengui continguts educatius i que vagi
dirigida als joves.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.13) Pregunta RGE núm. 4795/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a expedients sancionadors.

Passam a la pregunta número 13 i darrera, 4795, relativa a
expedients sancionadors, que presenta l’Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. En el Partit Popular, senyores i
senyors  diputats, ens va sorprendre molt quan vàrem veure
publicat en el BOIB un caramull de resolucions de l’Hble.
Conseller d’Agricultura i Pesca condonant parcialment més de
300 expedients sancionadors en matèria de pesca. Nosaltres no
entenem el perquè d’aquesta condonació, Sr. Conseller; no
entenem perquè es perdonen aquestes multes, quan, a més,
com vostè sabrà, es tracta de reincidents: empreses amb 30, 20,
23, 19 i fins a 39 expedients sancionadors.

D’aquí idò que demanam a quant pugen, Sr. Conseller,
aquestes condonacions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Sr. Conseller d’Agricultura, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Moltes gràcies, Sr. President, i gràcies, Sr. Diputat. Aquesta
condonació es  va basar en el fet que els expedients tramitats
amb la Llei 53/82, on aquesta infracció estava classificada com
a falta lleu, s’ha aplicat la quantitat de 10.000 pessetes, i en els
casos dels expedients tramitats amb la Llei 14/1998, on la
classificació passa a falta greu, s’ha establert en 50.000
pessetes. En els dos casos s’han sumat els interessos i
recàrrecs. Això ha donat, fruit d’aquesta condonació parcial,

que les resolucions, de 18 de setembre, del director general de
Pesca pugen a 13.027.211 pessetes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Miri, condonacions són
condonacions, és perdonar els deutes, no és resoldre un
expedient mirant els atenuants que hi pugui haver. Vostè, Sr.
Conseller, ha condonat deute a empreses de fora d’aquest país
que deien, a més, que no pagarien i que se’n fotien, i dic
aquesta paraula perquè així ells ho deien públicament, del
Govern balear, que ells no complirien l’horari que havia marcat
la conselleria, horari que sí -per altra part- compleixen els
pescadors de les nostres illes.

Miri, jo crec que molt poca credibilitat pot tenir un govern
quan perdona les multes, quan perdona les sancions,
precisament encara més als ciutadans de fora d’aquest país. Jo
crec que una administració que no fa complir els decrets als
pescadors, Sr. Conseller, crec que molt poca credibilitat ha de
tenir per a la resta dels ciutadans d’aquest país.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Sr. Conseller d’Agricultura, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Moltes gràcies, Sr. President. Com li he contestat abans,
feim referència a un acord, a un acord en el qual han participat
els  pescadors, hi ha participat la conselleria, i en tot moment
n’han tengut coneixement tant la Conselleria de Pesca de la
Generalitat Valenciana com el Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació. 

Vostè sap que com a resultat d’aquest acord s’ha
aconseguit  d’una banda la retirada dels contenciosos contra
l’ordre del conseller per la qual es regulava l’horari
d’arrossegament interposat per les confraries d’Alacant, s’han
retirat tots els contenciosos dels expedients afectats pels
armadors i s’ha dictat una nova ordre d’accés al calador
d’Eivissa i Formentera amb una reducció d’horari de 14 hores
a 13 hores, tal com estava a l’ordre anterior. S’ha reduït el
nombre de barques que poden pescar simultàniament en aquest
calador, que han passat de 50 a 40, i la llista de vaixells inclosos
en el cens s’ha reduït de 131 a 121. Aquestes mesures
representen una reducció del 25% de l’esforç autoritzat. S’ha
obligat que totes les barques d’arrossegament d’Alacant que
vagin a Eivissa duguin instal·lada la caixa blava.
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Finalment, es va acordar la creació d’una comissió amb
representació de les administracions afectades, Ministeri
d’Agricultura i Pesca, Govern de les Illes Balears i Generalitat
Valenciana, amb les federacions de pescadors d’Alacant i
Balears per valorar el compliment d’aquests acords. Aquesta
comissió serà convocada el mes de desembre pel Ministeri
d’Agricultura i Pesca. Per tant, es tracta d’un acord molt positiu
per als caladors de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Gràcies, però el seu temps d’ha
acabat.

II.- Debat de totalitat dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2001, amb
l'esmena a la totalitat RGE núm. 4844/00, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, i fixació de les quantitats globals.

Acabat aquest punt de l’ordre del dia passam al segon punt
de l’ordre del dia, que és debat de totalitat dels pressuposts
generals  de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2001, amb l’esmena a la totalitat, de devolució, 4844, del
Grup Parlamentari Popular, presentada al Projecte de llei 4494,
i fixació de les quantitats globals.

Per presentar el projecte, té la paraula el Sr. Conseller
d’Hisenda i Pressuposts. 

Sr. Conseller, abans de començar, els càlculs que hem
efectuat a la Mesa és que l’hora de votació d’aquest projecte
seria normalment a partir de les dues de l’horabaixa. Té la
paraula el Sr. Conseller d’Hisenda i Pressuposts.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. 

Finançament per a uns nous objectius polítics i respostes
per a les necessitats de la nostra comunitat autònoma. Aquests
són dos trets que caracteritzen el projecte de pressupost que ha
lliurat enguany el Govern de les Illes Balears en aquest
parlament.

Senyores i senyors diputats, la Conselleria d’Hisenda
presentava ara fa un any en aquesta cambra uns pressuposts
de transició. Reconeixíem llavors, amb tota franquesa, que no
eren uns comptes que satisfessin en gran mesura les nostres
expectatives, atès el reduït marge temporal que tengué el
Govern per a la seva elaboració i l’alt grau de despesa
compromesa, prop de 72.000 milions de pessetes, amb
anterioritat a l’inici de la present legislatura.

Hem fet una feina intensa per presentar uns pressuposts
que es van adequant millor a resoldre els problemes dels
ciutadans. Partint d’aquesta base hem aplicat per primera
vegada en la història d’aquesta comunitat autònoma una nova
tècnica pressupostària que ha fet possible l’elaboració d’uns
comptes públics per a l’any 2001, que es caracteritzen en segon

terme per la concreció del finançament d’iniciatives mai fins ara
duites a terme a les nostres illes i que comencen a donar
resposta a unes necessitats mai fins satisfetes, a uns problemes
mai fins ara abordats i a unes mancances mai fins ara
compensades.

Així com ja va anunciar el president Antich durant el debat
de l’estat de l’autonomia, les prioritats d’aquests pressuposts,
que arriben als 950,5 milions d’euros, giren entorn de la
necessitat de mantenir la nostra qualitat de vida a partir de la
millora de les infraestructures i els serveis de què disposen les
nostres  illes, i situar la nostra comunitat autònoma en les
condicions més favorables per fer front al desenvolupament de
la societat del coneixement.

El nostre punt de partida, però, és un dèficit important en
algunes matèries que calia analitzar i avaluar per després fer uns
pressuposts  coherents amb els problemes de la nostra societat.
Ja en aquesta primera tasca, l’estudi del marc conjuntural, del
qual cal interpretar l’elaboració del pressupost per a l’any 2001,
hem introduït una novetat important que ha contribuït a ampliar
el coneixement que tenim de la realitat que analitza la memòria
econòmica i financera que acompanya la documentació
presentada en el Projecte de llei que avui debatem.
Tradicionalment en aquest capítol sempre partíem d’una reflexió
sobre l’evolució del nostre producte interior brut, que
actualment continua instal·lada en una fase expansiva però amb
taxes menors que en els darrers anys. Tot i això aquesta anàlisi
és molt positiva, ja que el PIB per càpita balear és superior en
un 50% a la mitjana nacional i en un 20% a l’europea.

Però enguany, atesa la creixent preocupació mundial per
l’avaluació de la correcció real entre creixement econòmic,
desenvolupament i benestar, hem volgut perfeccionar el nostre
coneixement de la conjuntura amb la superació de l’estudi dels
indicadors tradicionals i habituals  que ja es comencen a veure
ultrapassats  per les actuals circumstàncies. Si bé la
comptabilitat del producte interior brut ha aconseguit reflectir
amb èxit la relació amb el creixement econòmic, s’accepta ja des
de fa uns anys la limitació d’aquesta visió com a expressió del
desenvolupament i es mostra necessari complementar aquesta
mesura amb unes altres que abastin l’ampli espectre de l’àmbit
social i el benestar individual.

Entre els distints intents per mesurar la realitat social amb la
finalitat de mostrar l’estat del benestar de les persones, s’ha de
destacar la preocupació manifestada per l’Organització de
Nacions Unides per elaborar una mesura de desenvolupament
efectiu en substitució de les tradicionals mesures del producte
interior brut, el que es coneix com índex de desenvolupament
humà. Un índex que suposa l’anàlisi de noves variables per
mesurar la conjuntura econòmica i completar l’estudi de
l’evolució del producte interior brut que pondera el tradicional
examen del nivell de generació de riquesa posant-lo en relació
amb el benestar econòmic dels habitants d’un territori, de
manera que calcula la seva qualitat de vida i relaciona
paràmetres com el producte interior brut per càpita amb altres
dades relatives al nivell educatiu, al poder adquisitiu,
l’esperança de vida, les causes de mortalitat, les taxes
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d’ocupació, el grau d’accés de la població als beneficis del
desenvolupament tecnològic, les prestacions sanitàries, etc.

Nosaltres enguany hem volgut fer un exercici de realisme i
aplicar aquesta metodologia de càlcul, de l’índex de
desenvolupament humà a les diferents comunitats autònomes
espanyoles, per comprovar en quin lloc es deixa Balears. És un
estudi d’àmplies conclusions que la Conselleria d’Hisenda
presentarà amb detall pròximament i que actualitzarem cada any
per completar la informació sobre l’evolució del nostre benestar
econòmic, però ja podem avançar com queda situada la nostra
comunitat autònoma. Mentre que en termes de renda per càpita,
les Balears són al capdavant de totes les regions espanyoles,
quan s’analitza el trasllat d’aquest potencial econòmic al
benestar de la població, les nostres illes perden cinc llocs en la
classificació i passen a ser la sisena comunitat autònoma quant
a grau de desenvolupament humà. No faríem un mal balanç si
consideràssim les onze comunitats que queden per darrera de
les Balears, però aquesta dificultat que mostra la nostra
economia per traduir tota la seva positiva evolució en benestar
social, sí que ens ha de fer reflexionar sobretot davant el procés
de configuració de la nova economia.

En aquests moments i en aquest entorn i davant aquesta
realitat, pensam que és evident que el nostre model de
desenvolupament ha d’experimentar determinats canvis
necessaris  i imprescindibles per garantir la nostra futura
competitivitat, i és justament aquest objectiu el que rau en la
definició de les línies d’actuació política que han marcat la
pauta de la confecció d’aquests pressuposts per a l’any 2001,
que és el resultat de la reordenació dels comptes que ha
suposat la confecció d’un pressupost de base zero.

Tal i com vàrem anunciar al principi de la legislatura, hem
elaborat enguany un projecte de llei amb una filosofia
renovada, fruit d’haver aplicat aquesta tècnica pressupostària,
com tots vostès saben, a diferència del pressupost estricte per
programes, el pressupost en base zero no suposa la
permanència d’objectius, sinó que tots han d’analitzar-se
prèviament i prioritzar-se una altra vegada de manera que al
final alguns queden substituïts per uns altres. Amb això, mentre
en el primer cas només es retoquen, modifiquen i actualitzen
determinats programes, és al segon on la confecció suposa una
tasca més laboriosa, però també més profitosa d’anàlisi i de
reflexió.

Lògicament, com a tota innovació, el canvi suposa un major
esforç i el resultat marca importants diferències respecte del
resultat d’anys anteriors, però també, com totes les
innovacions, el benefici de fer l’esforç d’aplicar la millora al
final sempre suposa un avanç.

En concret, els canvis experimentats pel pressupost
d’enguany parteixen de l’aplicació d’una tècnica adreçada a
combatre la instrumentalització de la despesa pública. Aquesta
tècnica es va utilitzar per primera vegada a Espanya i es va
aplicar als pressuposts de l’Estat de l’any 96 i 97. En el nostre
cas, pensàvem que les particulars circumstàncies de la nostra

comunitat autònoma, governada durant tants d’anys pel mateix
partit, ens obligava a fer aquest esforç.

Amb aquesta feina enguany hem aconseguit tenir el màxim
d’informació sobre les alternatives presentades pels programes
de despesa, de forma que hem pogut millorar la presa de
decisions. Per exemple, en el cas d’educació, els costs eren
inclosos en una mateixa  partida, sense distinció dels tipus de
centres educatius ni dels cicles d’ensenyament; amb
l’elaboració dels pressuposts en base zero, hem aconseguit
avaluar el cost de funcionament de les escoles públiques i de
les concertades, a més de conèixer la despesa pròpia de
l’educació infantil, primària i secundària. Com a resultat, tota
aquesta informació que és molt valuosa, permet implantar
polítiques de millora de la gestió i aprofitament dels recursos.

També, com a innovació i gràcies a la flexibilitat del nou
sistema econòmicofinancer, s’han utilitzat per primera vegada
classificacions alfa numèriques que han permès simplificar
l’estructura i eliminar el nivell del subprograma, cosa que
possibilitarà l’exercici d’un compliment més estricte de la Llei
general pressupostària i de la Llei de finances, respecte de
l’obligació que el pressupost de la comunitat autònoma
s’adeqüi a la normativa general del sector públic, per facilitar-ne
la consolidació.

Amb aquest canvis, assumim el mateix sistema que utilitza
l’Estat i comunitats autònomes com Madrid, Catalunya o
València, amb l’objectiu de potenciar la simplificació amb la
interpretació del pressupost des d’una visió més global i, per
tant, més transparent.

Però és que, a més, el projecte de llei presenta una sèrie de
novetats  també adreçades a fomentar una gestió pressupostària
més clara, com ara la necessitat de quantificar l’import màxim
dels expedients de subvencions al moment de la seva
convocatòria, o l’obligatorietat de fer un seguiment més estricte
dels romanents de Tresoreria.

D’aquesta manera, avui presentam uns comptes més
rigorosos que enguany, si suposen una ruptura respecte de
l’anterior etapa de govern i aprofiten al màxim els recursos
financers per al desenvolupament de les línies polítiques que
diferencien la nostra acció de govern de la de l’anterior,
prioritzant les actuacions dirigides a millorar el benestar
col·lectiu de la nostra societat.

Exposats, idò, els nous paràmetres que ha aplicat el Govern
per conèixer el grau de benestar econòmic i els canvis practicats
al procés de confecció dels pressuposts, passem a analitzar els
resultats d’aquesta nova metodologia que s’ha posat al servei
del finançament de les que entenem que són prioritats
fonamentals  per donar resposta a les necessitats de la nostra
comunitat. En primer lloc, el foment de la innovació per accedir
a la societat del coneixement; en segona instància, la millora de
les infraestructures, i en tercer terme, la potenciació de les
polítiques de caire social. 

Totes les societats  desenvolupades, actuals, viuen a l’era
del coneixement de la informació i de la comunicació, però no
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totes  han implementat ressorts socials, instruments polítics i
materials, recursos i sistemes que passen a incentivar i facilitar
els  processos relacionats amb el coneixement. Ara per ara el
coneixement no és només font de desenvolupament intel·lectual
i cultural, sinó que podria convertir-se també en la primera font
de riquesa individual i col·lectiva, perquè ara més que mai una
població culta, oberta, instruïda i tècnicament actualitzada, és
la base del progrés. En l’era del coneixement, la innovació i
l’aposta per a les noves tecnologies constitueix ara per ara una
de les necessitats fonamentals de totes les regions europees i
suposa, per un territori insular com el nostre, una qüestió
estratègica de futur pel que fa a les possibilitats que ofereix
aquest camp, quant a la superació dels desavantatges
estructurals, la discontinuïtat territorial i la barrera marítima que
implica la condició pluri illenca.

Davant aquest repte, el Govern va fixar aquesta matèria com
a prioritària a la vegada que es partida d’un nivell molt baix
d’assignació de recursos en passats exercicis. Per això, la
conversió dels pressuposts base zero té com a resultat
l’increment, més destacat en aquest àmbit, provant la nostra
voluntat de donar una decidida resposta a la necessitat que té
aquesta comunitat d’impulsar la innovació i el
desenvolupament de la tecnologia. Així, amb un augment del
40%, la dotació econòmica d’aquesta política de despesa
preveu iniciatives mai fins ara desenvolupades, com és la
posada en marxa d’un pla per a formació de personal
investigador i el manteniment i implementació d’infraestructura
i el foment de la recerca i del desenvolupament tecnològic, un
camp en el qual teníem un gran dèficit i que ens situava a la
darrera regió espanyola en aquesta matèria. El 14% de la nostra
població té accés a Internet i som la quarta comunitat que més
usa la xarxa, per tant és clara la necessitat de promoure
iniciatives a l’àmbit de la societat de la informació amb rapidesa.
I és en resposta a aquesta demanda que el Govern fa una
inversió important per a implantació de l’administració digital
que suposarà la progressiva desburocratització de la prestació
de serveis i, en conseqüència, una major transparència.

És aquesta una aposta per a la qual tenim una previsió
pressupostària  global que afecta molts de departaments i
sectors, a més del Pla d’innovació que s’estructura a través de
10 accions pilots a sectors estratègics, el portal de serveis per
al ciutadà i el projecte per a la finestreta única, Educació preveu
la informatització de les escoles i la creació de continguts
pedagògics per als mitjans electrònics; Economia disposarà de
recursos per a la liberalització de les tramitacions
administratives d’indústria; Turisme té pressupostada la
promoció i comercialització del producte turístic balear a través
d’Internet; Hisenda té dotació econòmica per millorar la gestió
financera a través de la utilització dels suports magnètics, a més
de tornar a preveure la possibilitat que els contribuents de les
Illes, formalitzin les seves declaracions de renda en temps real
i que puguin pagar altres tributs a través d’Internet.

Però una part important d’aquesta voluntat de fer front amb
suficient preparació a les possibilitats que planteja la incipient
societat del coneixement, també rau en l’educació i la formació
que són àmbits estratègics per avançar i que s’han de planificar
atenent l’important creixement de la nostra població. Així, la

Conselleria d’Educació i Cultura compta, un any més, amb el
pressupost més elevat del Govern, amb una previsió de
continuar amb el finançament d’actuacions ja iniciades en anys
anteriors, com ara la gratuïtat de l’educació de nins de 3 a 6
anys o la potenciació de l’ensenyament universitari. I també
d’incorporar noves iniciatives de millora, per exemple, en
l’entrada en funcionament de l’Institut d’Avaluació i Qualitat
Educativa. 

També amb la vista posada al futur i amb l’objectiu de
garantir el manteniment del nostre nivell de qualitat de vida,
hem prioritzat en segon terme, la necessitat de millorar i adequar
les nostres infraestructures. Vivim a una comunitat amb uns alts
nivells  de generació de riquesa, però que no disposa
d’infraestructures modernes, la saturació que pateixen
incomoda els nostres ciutadans i, per tant, també ens incomoda
a nosaltres com a governants. Per tant, enguany feim un esforç
inversor per donar resposta a aquestes mancances amb
projectes de creació d’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. En aquest sentit, amb la confecció dels
pressuposts en base zero, hem aconseguit incrementar en més
d’un 12% les polítiques de despesa d’energia i medi ambient,
mentre que les línies d’actuació entre esport i infraestructures
augmenten gairebé un 11%. Amb una previsió de despesa de
més de 6.500 milions de pessetes en carreteres, cap destacar la
partida destinada a la construcció de noves vies que permetrà
actuacions com la comunicació amb la Universitat, la millora a
la intersecció de Santa Ponça, actuacions a la carretera de sa
Pobla-Alcúdia, així com la redacció del projecte i inici de les
obres del desdoblament de la carretera de Manacor al tram de
Son Ferriol a Montuïri.

Així mateix, s’ha de ressenyar l’aposta del Govern pel
transport públic, que ha duplicat, per segon any consecutiu les
subvencions a les línies regulars, a més d’haver incrementat la
partida destinada a ajudes per renovació de flota. Respecte de
les actuacions dels Serveis Ferroviaris, es preveu potenciar i
millorar l’actual prestació de servei, amb una dotació
econòmica, superior a la d’enguany, en un 43%; en concepte de
noves inversions, hi ha gairebé 7.000 milions de pessetes que
suposen un 92% més que l’any passat i inclouen actuacions
per a les línies sa Pobla-Alcúdia, Palma-aeroport, Palma-
Universitat, a més d’estudiar per les eventuals connexions,
Artà-Cala Rajada i Calvià-Palma-Llucmajor. Amb aquests forts
increments, crec que el Govern demostra la seva ferma aposta
per al transport públic i ferroviari i comença a donar resposta al
dèficit registrat en aquest àmbit.

Un altre camp en què la nostra comunitat mostra problemes
és en el de l’habitatge. Durant el tercer trimestre d’enguany, la
nostra comunitat va ser la tercera autonomia on el preu mitjà de
l’habitatge lliure va créixer més, considerant que l’accés a
l’habitatge és un dret, no podem, en cap cas, obviar les
dificultats que ara mateix planteja aquesta qüestió. Per això hem
incidit, amb el pressupost d’enguany, als programes de
renovació urbana i infraestructures bàsiques a barris degradats
i al foment de la rehabilitació i la promoció del parc d’habitatges
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socials, tot completant aquesta actuació inversora amb un
projecte de lloguers, tant per a immigrants com a per joves i
d’altres col·lectius en situació de dificultat. Concretament, les
inversions de l’Institut Balear de l’Habitatge s’augmenten en
més d’un 25%, mentre que els programes de rehabilitació
s’incrementen en un 40%.

D’altra banda, els problemes de proveïment d’energia i
aigua que patim també comencen a trobar resposta als
pressuposts de l’any 2001. En aquest capítol sabem que només
des de la planificació a llarg termini, aconseguirem gestionar
l’escassesa i per això multiplicarem per sis els recursos
financers destinats al Pla energètic, és el primer pla energètic de
les Illes Balears, a més d’incrementar, també, considerablement
el programa de foment d’ús d’energies renovables i d’estalvi.
Quant a les infraestructures hidràuliques tampoc no apareixen
deslligades de la potenciació de la gestió de la demanda que
s’augmenta al seu pressupost, més del doble a causa de l’estat
de degradació dels recursos hídrics renovables agreujat per la
sequera.

Però davant la confecció d’aquest projecte de llei, encara
ens hem trobat amb necessitats pel que fa al dèficit
d’infraestructures, així hem volgut també fer una aposta
important per a la millora d’instal·lacions educatives i sanitàries,
els  equipaments comercials i industrials i les estructures
agràries. Al capítol de construcció o ampliació i millora de
centres escolars, cal destacar que es realitzaran 3.900 milions,
es dedicaran a activitat inversora, mentre que es realitzaran
obres per valor de 4.500 milions mitjançant convenis amb els
ajuntaments i s’impulsarà el nou mutiaulari del campus
universitari i un edifici multidepartamental.

Per la seva banda, i a més dels 250 milions per a l’hospital
d’Inca, la xarxa de centres sanitaris i de salut, tendrà un
finançament de 400 milions, gairebé la mateixa quantitat que es
destinarà a la millora de l’estructura agrària, concretament a
camins rurals, electrificació i foment de les infraestructures per
al rec amb aigües depurades. Hi ha també uns 400 milions per
a obres d’equipaments comercials, municipals i línies de suport
per a l’impuls  del centre tecnològic de la fusta a Manacor i la
creació del centre del calçat a Inca, juntament amb la previsió
per a la dotació de sòl industrial, assequible, i el trasllat del
foment de les empreses a polígons per descongestionar
activitats molestes a l’interior de les poblacions.

Veim, en definitiva, com plantejam enguany una actuació
decidida en tots els àmbits per aconseguir la necessària
modernització d’infraestructures de tot tipus que s’han de
posar a l’alçada de les expectatives dels nostres ciutadans, tot
respectant l’entorn. Políticament, qualsevol actuació en aquest
àmbit ha de partir de la consideració que el territori i el medi
ambient són els  nostres principals recursos econòmics, motius
pels  quals, per cert, s’ha triplicat per a l’any 2001 el pressupost
de gestió de la xarxa d’espais naturals.

Finalment, i com a tercer objectiu global de l’elaboració dels
pressuposts  en base zero trobam la necessitat de fer front a les
mancances de la nostra comunitat que potser més mal ens fan
pel component humà que tenen, que són les socials. També en
aquest cas és paradoxal l’aparent opulència econòmica que
mostren les Balears i els greus problemes que registren les Illes
quant a prosperitat social. Per això, en la tasca de reordenament
dels  comptes de la comunitat autònoma hem incrementat en
més d’un 25% el finançament per a benestar social i atenció
ciutadana al mateix temps que també augmentam els recursos
per a sanitat amb més d’un 15%.

Lògicament hem hagut de fer, d’aquest darrer àmbit, una
prioritat a la qual donar urgent resposta, ja que vivim a la
comunitat autònoma amb menys despesa sanitària per habitant
i que afrontam problemes greus d’incidència màxima al
capdavant de la resta de regions espanyoles, com és el cas de
les drogues. I per fer front d’una manera decidida, d’una
vegada per totes a aquesta qüestió, el pressupost per al Pla de
drogues s’incrementa un 78% de la mateixa manera que, per
primera vegada, es consigna una dotació per a la implantació de
la reforma de la salut mental, un altre dels grans dèficits de la
nostra comunitat. La millora de l’atenció domiciliària i urgent o
la posada en marxa d’un programa de prevenció a famílies en
situació de risc, són actuacions que troben finançament al
nostre pressupost, un pressupost que s’ha supeditat a les
necessitats que marca la recent evolució de la nostra societat,
amb les iniciatives per als immigrants, les línies de suport dels
joves rebutjats pel sistema educatiu (...) o els recursos dedicats
a combatre la violència de gènere.

També en concordança amb les mancances socials de les
Illes, el Pla de prestacions socials bàsiques s’incrementa en 165
milions, la qual cosa vol dir que es duplica el pressupost
dedicat a la renda mínima d’inserció, i es crea una altra ajuda
que és innovadora a l’Estat espanyol, que són les bosses
d’ajuda a dones separades o divorciades amb impagament de
pensions.

 Tot un seguit de noves actuacions, senyores i senyors
diputats, fruit de la definició d’un eficaç model de política
social, un model radicalment distint del que s’havia
desenvolupat fins ara, que només responia a qüestions
puntuals i conjunturals. Un model de política social nostre,
adreçat a canviar les dinàmiques que gairebé ja s’havien
instal·lat com definitives a les nostres illes i que ara troben un
fre en aquest pressupost per a l’any 2001, que també sap ser
solidari amb els països menys desenvolupats del món, el més
solidari, en realitat, de tota la història de les Balears.

I més finançament també per a una nova línia d’actuacions
del Govern, la del foment de la seguretat, un nou concepte de
seguretat que globalment comprèn totes les actuacions de la
vida quotidiana, seguretat com la que facilitarà el nou pla de
vigilància a les platges o l’augment de la despesa en prevenció
i extinció d’incendis, seguretat per al consumidor amb
l’increment pressupostari en farmacovigilància i protecció de la
salut, a través del control d’aigües, d’aliments, begudes i
escorxadors; seguretat per a l’augment del finançament dedicat
a mesurar la contaminació atmosfèrica i la qualitat de l’aire,
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juntament amb l’actualització de sancions per a indústries
emissores que incorpora la Llei d’acompanyament d’enguany;
seguretat a partir de la protecció i defensa dels nostres
habitants, mitjançant la creació d’una xarxa d’oficines d’atenció
i d’informació al ciutadà; seguretat per al contribuent gràcies
als  recursos destinats al pla de millora de l’administració
tributària de la comunitat autònoma que formula moltes mesures
per fomentar la qualitat dels serveis i facilitar el compliment
voluntari de les obligacions. Seguretat en el lloc de treball, amb
compromís  d’aquest govern, i una clara aporta d’aquest
pressupost pel que fa als programes de salut laboral, el
finançament del qual s’ha multiplicat per quinze els darrers dos
anys.

Entenem que en aquest camp, el laboral, el projecte de llei
que ara defensam, també considera que tenim un mercat de
treball dinàmic, però amb greus dèficits estructurals, salaris
inferiors a la mitjana, una forta eventualitat, dificultats d’accés
de les dones al mercat laboral, un nivell de sinistralitat alt, etc.,
que, en conseqüència, s’ha d’orientar cap a polítiques de
despesa i s’ha de redreçar aquesta situació. L’increment d’un
30% al foment de l’ocupació per als segments amb més
dificultat per incorporar-se a la feina, les iniciatives relacionades
amb l’economia social, amb un finançament que es duplica,
mostren la sensibilitat d’aquest govern envers les disfuncions
del nostre mercat laboral.

De la mateixa manera també, la nostra economia registra una
evolució positiva, no m ancada de problemes estructurals als
quals  volem fer front amb el finançament de línies d’actuació,
línies d’actuació que contribueixin a qualificar la base
productiva i a fomentar el creixement, tot respectant el medi,
que contribueixin a fer un trànsit de la política de malbaratament
a una altra de qualificació de l’oferta a partir de la conservació,
valorització i rehabilitació dels recursos. 

El nostre turisme afronta la competència de noves
destinacions mediterrànies i la concentració dels majoristes de
viatges, som conscients d’aquesta circumstància i de les
necessitats  del sector i, en conseqüència, la nostra proposta
pressupostària  per a l’any que ve, per a la promoció de nous
esdeveniments que trenquin l’estacionalitat, pel foment de la
creació de marques pròpies que agrupin diferents empreses i
que es puguin comercialitzar conjuntament en uns mercats cada
vegada més globals. 

El comerç i la indústria balears experimenten també el procés
d’adaptació als efectes de la globalització, la liberalització i la
transformació de l’economia mundial. Som conscients dels
problemes que suposa per als nostres empresaris tots aquests
canvis  i dels reptes que ara mateix assumeixen i, per això, el
nostre projecte de llei de pressuposts per a l’any 2001, preveu
el replantejament per primera vegada de les vies de subvenció,
creant línies específiques per al sector agroalimentari, per a la
bijuteria, del calçat, de les noves tecnologies, de la moda i la
confecció. A més, finança noves eines per a la comercialització,
com són les ambaixades comercials.

El sector primari de les Illes Balears viu moments difícils,
som conscients del valor que aquesta activitat productiva té
per a la nostra comunitat autònoma i la urgent necessitat que
tenen els nostres pagesos. En resposta a aquestes dificultats,
el pressupost que hem elaborat enguany preveu 8.500 milions
de pessetes per revitalitzar el sector primari amb un increment,
respecte d’enguany, de més d’un 13%, tot i l’especificitat de
cadascun dels àmbits del nostre teixit productiu i la diferent
situació que enfrontam, pensam que hi ha una aposta que ha de
ser clara en tots els sectors: la qualitat.

És per això que en aquests pressuposts trobam, per primera
vegada, finançament per a iniciatives com la posada en marxa
de l’Institut Balear de la Qualitat Turística, la creació de
marques de qualitat per als productes agroalimentaris i, en
especial, per a l’agricultura ecològica integrada i el
desenvolupament de diverses actuacions adreçades al foment
d’aquest valor entre les indústries a empreses i comerços de
Balears.

Qualitat també en la prestació de serveis públics, en el
pressupost per a la segona fase del Pla de qualitat, per a la
nostra administració financera i per al foment d’una qualitat a
la funció pública, basada en l’estratègia del client i
l’optimització de l’ús de les noves tecnologies amb els empleats
públics com a protagonistes.

Es tracta d’orientar tota l’activitat del Govern cap a
l’excel·lència, amb l’objectiu que l’administració sigui capaç de
respondre les demandes que plantegen els ciutadans en un
temps raonable, amb procediments ordenats i amb garanties
que permetin als nostres clients, als ciutadans, mantenir una
relació igualitària amb les seves institucions.

Volem impulsar, així, la modernització de les administracions
públiques a les nostres illes, sense oblidar cap institució,
donant suport a les corporacions locals perquè puguin
desenvolupar al màxim la seva capacitat de gestió. És en aquest
sentit  que des de l’inici d’aquesta legislatura és objectiu del
Govern la millora del seu finançament, de manera que el
pressupost de cooperació amb els ajuntaments i els consells
insulars, s’ha duplicat en el període 1999-2001.

Finalment, voldria concloure aquest extens detall de les fites
més destacades del pressupost de despeses, amb una
consideració sobre els criteris que hem aplicat amb l’assignació
de recursos. Pensam que enguany hem posat l’estructuració
dels  comptes públics al servei de la resolució dels problemes de
la nostra societat, fent prevaler la tècnica pressupostària
enfront de l’estètica pressupostària. Com ja vàrem dir l’any
passat, volem gestionar amb eficàcia i no només amb eficiència,
volem uns comptes que no deixin sense finançament cap
iniciativa clau per a la consecució de la necessària cohesió
social. També diguérem l’any passat que no aplicaríem
l’ortodòxia neoliberal que considera les despeses de personal
i corrents intrínsecament dolentes, quan aquestes despeses
fonamenten la prestació de servei tan importants com
l’educació o la sanitat. No creim tampoc amb l’ortodòxia
neoliberal que demonitza l’endeutament, ja que és una eina que
fins ara s’ha mostrat imprescindible i útil perquè les
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administracions públiques assoleixin objectius difícilment
assumibles d’una altra manera.

No creim tampoc amb l’ortodòxia pressupostària que
persegueix un creixement il·limitat de la inversió, quan les
inversions es fan per a unes necessitats concretes d’un
moment puntual, però no amb l’objectiu de mantenir i fins i tot
augmentar el seu volum, any rera any, sense plantejar-se la
seva funció, la seva utilitat a llarg termini i la seva sostenibilitat.
Per tant, ni demonitzam ni sacralitzam cap capítol econòmic.

L’esmena a la totalitat del projecte de llei que motiva aquest
debat, se sustenta en part en una valoració sobre la distribució
del pressupost de despeses per capítols que, ho vull dir molt
clarament i sense cap tipus de problema, no ha marcat la pauta
principal de confecció d’aquests pressuposts. En aquest sentit,
hem de dir que la distribució del pressupost de despeses per
capítols  és, ni més ni manco, que la que surt de les necessitats
que generen les línies d’actuació que donen resposta als
problemes i mancances de la nostra societat.

Així, les despeses de personal experimenten una variació del
0,07 punts per sobre de l’increment general del conjunt dels
pressuposts, i en termes de pes  relatiu sobre el total, suposen
un 0,02 punts més que enguany.

Les despeses de funcionament registren un creixement de
3,5 punts per sota del creixement de la quantia global del
pressupost, de manera que el pes relatiu del capítol 2 suposa
una reducció de 0,2 punts.

Quant al pagament dels interessos del deute, la despesa
continua representant al voltant del 2,8% del total del
pressupost. Atès el caire inversor d’aquest pressupost,
sobretot pel que fa, com hem vist ara, fa un moment, a les
infraestructures, els capítols 6 i 7 experimenten una pujada de
més de 3.000 milions de pessetes, això vol dir que un 31% de
l’increment total dels comptes públics per al 2001, es dedica a
despesa inversora, el seu pes relatiu queda fixat en un 31,07%
enfront del 31,39% del pressupost de l’any 2000.

Cal esmentar finalment que al pressupost d’ingressos es
preveu un recurs a l’endeutament pel mateix import de les
amortitzacions previstes amb la qual cosa es manté el nivell de
deute de la comunitat autònoma, amb aquestes característiques
podem afirmar que és un pressupost equilibrat, prudent, realitat
i rigorós. Per la seva banda, el pressupost d’ingressos
considera la imputació del cost d’unes modificacions tributàries
introduïdes enguany, que inclouen una exempció del pagament
de la taxa sobre rifes, tómboles i apostes per a associacions
beneficosocials, també en virtut de la Llei d’acompanyament
d’enguany, s’introdueixen canvis a la taxa i a l’impost que
grava el joc del bingo i en les tarifes del tribut aplicable als
casinos, sense que aquests canvis del sistema impositiu
suposin  un increment o una disminució de la pressió fiscal ni
augmentin ni redueixin els ingressos per a l’administració.

Les raons que motiven aquesta reestructuració de la
fiscalitat sobre el sector estan relacionades amb el propòsit
d’aconseguir una major simplicitat amb l’administració del
tribut del joc i una millora de la seva gestió, que és un dels
objectius de la Conselleria d’Hisenda i, a la vegada, una
demanda formulada pels empresaris dedicats a aquesta
activitat.

Són canvis, aquests darrers, que responen a l’objectiu
d’anar configurant un model tributari propi, adaptat a les
característiques i necessitats de la nostra realitat. En aquesta
línia el marc tributari per a l’any 2001, incorpora també un
benefici a l’¡impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats, amb la disminució del tipus de gravamen
del 0,5 al 0,1% dels documents notarials que formalitzin la
constitució i la cancel·lació dels drets reals de garantia a favor
d’una societat de garantia recíproca amb domicili social al
territori de la comunitat autònoma.

Amb això, el Govern mostra el seu suport, també a l’accés
de les pimes als mercats financers amb condicions competitives
a través de la nostra col·laboració amb Isba, amb aquesta nova
política que ha iniciat la companyia d’abaratir al màxim el
finançament que ofereix a les petites i mitjanes empreses i que
ha ofert resultats molt positius, també marcant una clara
diferència respecte de l’etapa anterior. Amb aquestes novetats,
l’any 2001 també es renovaran les deduccions per l’adquisició
d’habitatge per a joves i els beneficis per a custòdia de fills,
discapacitats i per a gent gran, i les exempcions aplicades fins
ara a les successions i donacions. 

En conjunt consideram les modificacions tributàries
introduïdes ara i les renovades, amb un cost imputat sobre el
pressupost d’ingressos d’enguany, les Balears queden com a
una de les comunitats autònomes amb més deduccions fiscals
autonòmiques pròpies, només superada per València i per
Catalunya.

Senyores i senyors diputats, el Govern de les Illes Balears
presenta enguany un projecte de llei definitori del nou referent
amb el qual pensam que hem de fer feina, el benestar econòmic.
Consideram que aquests pressuposts  treuen dels calaixos els
problemes, les mancances, els dèficits i les necessitats de la
nostra comunitat autònoma per començar a posar sobre la taula
el finançament per a les solucions als nostres problemes, per a
la compensació de les mancances que pateix i per al
reequilibrament del dèficit de les Illes amb contundent resposta,
en definitiva, a les necessitats de tots els seus ciutadans.
Entenem, a més, que els pressuposts compleixen els requisits
que les nostres illes els exigeixen, és a dir, els principis bàsics
de competència, anualitat, universalitat, anticipació i control. 

És per aquestes dues  circumstàncies 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, tot oferint la nostra disposició a millorar
els comptes públics per a l’any 2001 a partir de la incorporació,
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si s’escau, d’esmenes parcials en la segona fase final de
tramitació de la Llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda i Pressuposts.
Procedeix ara la defensa de l’esmena a la totalitat presentada pel
Grup Parlamentari Popular, 4844, per un temps de 15 minuts. La
Sra. Mabel Cabrer, en nom del Grup Popular, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc vull agrair al conseller d’Hisenda i Pressuposts la
seva intervenció parlamentària per tal d’explicar-nos el projecte
de pressuposts de la comunitat autònoma per a l’any 2001, així
com reconèixer-li la feina i dedicació que qualsevol pressupost
comporta, i més quan es tracta d’un govern amb distints partits
polítics i amb ideologies molt de pics diferents i contradictòries.

Dit això, Sr. Conseller, molts d’aspectes d’aquests
pressuposts, un cop analitzats pel Grup Parlamentari Popular,
mereixen el nostre rebuig, i per tant hem presentat una esmena
a la totalitat, de devolució; aspectes negatius tals com la
mancança d’inversions, estudis que no serveixen per a res,
endeutament exagerat de les empreses públiques, polítiques
inconcretes i molts de pics contradictòries entre vostès, i ja no
diguem amb el Partit Popular. Fins i tot la mateixa forma de
presentació d’aquests pressuposts els fan mereixedors
d’aquesta esmena de devolució.

Hem de recordar, en primer terme, que segons les seves
pròpies paraules aquests pressuposts havien de ser els primers
pressuposts  reals del pacte de progrés, perquè els de l’any 2000
eren uns pressuposts de transició. Deia vostè l’any passat que
els pressuposts  del 2000 eren uns pressuposts 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”, i deia també vostè que els
pressuposts del 2001 serien uns pressuposts de base zero, és
a dir, que es qüestionaria tota la despesa que pressupostava el
Partit Popular i es començaria de bell nou.

Per tant nosaltres esperàvem expectants aquests autèntics
pressuposts de progrés que fins i tot vostès varen aprovar en
Consell de Govern un dia abans del debat de l’estat de
l’autonomia, perquè el Sr. Antich, absent, volia fer el seu
discurs amb els comptes fets, però la realitat és que, de la
mateixa  forma que el discurs del debat de l’estat de l’autonomia
va ser decebedor, sense cap proposta il·lusionant i molt gris,
aquests pressuposts reflecteixen el mateix, i tot aquest “rollo”
de la transició i del pressupost de base zero era això:
simplement un “rollo” i una tapadora d’uns números que per
segon any consecutiu són impresentables i que fan que el Partit
Popular pugui dir, ara que vostès governen, que els únics

pressuposts  de progrés que han tengut aquestes illes han estat
els  del govern del Partit Popular, i que totes les seves crítiques
i les seves propostes, que consten en els diaris de sessions des
de l’any 83 siguin simplement això, diaris de sessions.

El primer que hem de dir d’aquests segons pressuposts del
pacte d’esquerres és que ja varen entrar en aquesta cambra
legislativa amb molt mal peu; varen ser rebutjats per la Mesa del
Parlament perquè tot un tom dels pressuposts, més de 2.000
xifres estaven equivocades i deien barbaritats. La culpa, com
sempre, era del Partit Popular, però la realitat, els agradi o no,
era que una cosa tan seriosa com són els pressuposts estaven
equivocats, la qual cosa demostra una certa deixadesa de la
Conselleria d’Hisenda, que ni tan sols repassa les xifres d’una
llei tan important com aquesta.

La segona cosa que hem de dir és que si els famosos
pressuposts  de transició de l’any passat varen ser una transició
molt perjudicial per als ciutadans d’aquestes illes, els famosos
pressuposts  de base zero, que de base zero res de res,
continuen en la mateixa línia d’aquesta transició tan dolenta per
als  nostres ciutadans, i m’explicaré molt clarament. L’any
passat, el que vostès deien transició va significar, per una
banda, augment de la pressió fiscal en un tema tan important
com l’habitatge, va augmentar un 17% l’impost de
transmissions patrimonials, i per altra banda un augment
espectacular de la despesa corrent: va augmentar en més
d’11.000 milions, un 13%, i en canvi la inversió va augmentar en
800 milions de pessetes, un 1,74% que no arribava ni al 2% de
l’IPC. Va ser una davallada percentual de la inversió bastant
espectacular i realment progressista. Com progressista devia
ser que aquest augment en despesa corrent d’11.000 milions fos
per pagar 20 alts càrrecs més innecessaris, només justificats per
un repartiment de cadires entre partits.

Idò bé, enguany els pressuposts  per al 2001, que havien de
ser els autèntics del pacte i que fins i tot s’havien de fer amb
una metodologia distinta, la veritat és que signifiquen una
segona fase d’això que vostès anomenen transició. 

El primer que li he de dir és que els pressuposts que vostès
presenten són obscurs, i m’explicaré. Primer, falta tot un tom
dels  ingressos de la comunitat autònoma. Un tema tan
important com és la previsió dels ingressos que vostès fan, es
troba dispers a cada conselleria i és pràcticament impossible
saber, per exemple, la xifra dels distints convenis amb
l’Administració de l’Estat, o de les aportacions de la Unió
Europea o, fins i tot, dels distints tributs. Segon, és que el tom
d’avanç pressupostari d’execució de despesa, aquests que
vostès  varen entrar malament, no conté un quadre resum de les
distintes conselleries; si un vol saber, per exemple, quin crèdit
inicial va tenir una conselleria, enguany, i el seu crèdit definitiu,
així com el percentatge global d’execució, és impossible. I
tercer, han canviat els codis dels distints programes
pressupostaris per dificultar la tasca d’oposició del Partit
Popular.

Sr. Conseller, tots aquests defectes formals dels seus
pressuposts  mai no s’havia produït en aquest parlament. S’està
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creant un precedent de manca d’informació que no beneficiarà
ningú al llarg de la nostra història pressupostària. La
transparència no és, ni molt manco, un adjectiu d’aquests
pressuposts.

Una altra nota destacable dels seus pressuposts és
l’autorització de nou endeutament de les seves empreses
públiques: 13.000 milions d’avals excepcionals per part de la
comunitat autònoma a les empreses públiques. No ens parli de
deute zero quan vostè fa que les seves empreses s’endeutin
irresponsablement. Si ajuntam el deute autoritzat amb aval i el
no autoritzat amb aval, fan un total de 9.000 milions de nou
endeutament de les empreses públiques per a l’any que ve.
Serveis  Ferroviaris de Mallorca té un pressupost que en el 90%
és en préstecs bancaris, cap aportació dels pressuposts de la
comunitat autònoma quan l’any passat hi havia 1.000 milions
de pessetes. Ja pot parlar de les inversions perquè ho fan amb
deute. L’Institut Balear de l’Aigua i l’Energia, l’Ibaen, 2.000
milions per a les dessaladores mòbils, i vostès van rebutjar més
de 40.000 milions del Ministeri de Medi Ambient. Això es diu
irresponsabilitat, i d’això passaran comptes als ciutadans.

Jo la veritat és que més d’un conseller que està aquí
assegut, més d’un diputat i ja no diguem els exconsellers del
Partit Popular, recordaran, i molt, quan el pacte de progrés ens
inflava a galtades pel tema de les empreses públiques: que si
eren innecessàries, que si no servien per a res, que si s’havien
de suprimir. Miri, ja no parlam d’aquest tema, parlam del fet que
vostès mantenen totes les empreses públiques, n’han creat de
noves  i les endeuten; d’això, parlam, de les seves empreses
publiques es pot fer un monogràfic. Puja, i molt, la despesa
corrent, les endeuten per fer inversions i baixen les
amortitzacions.

Continuem amb els pressuposts. Sr. Conseller, continua
davallant el percentatge d’inversió i continua augmentant la
despesa corrent. Miri, allò de l’any passat va ser gros. Enguany
almanco mantenguin els percentatges i no abaixin més, però
continuen abaixant i abaixant. Dels darrers pressuposts del
Partit Popular de l’any 99, la despesa corrent ha pujat en 20.000
milions de pessetes, i en canvi la inversió 4.000 milions. Sr.
Conseller, el capítol 1, les despeses de personal, continua
creixent. Hi ha una nova pujada d’un 7,15% respecte a la xifra
de l’any passat. La xifra de l’any passat ja es va disparar amb
l’augment de noves conselleries i amb l’augment d’alts càrrecs
inútils. Com va dir el portaveu del Grup Parlamentari Socialista
en la seva intervenció en el debat de l’estat de l’autonomia,
aquest govern és una meravella de la naturalesa, i efectivament
puc dir que és una meravella de la naturalesa ser, per exemple,
Sra. Caro, consellera de Benestar Social, absent, amb un munt
de directors generals. El que va fer un conseller ara ho fan tres
consellers, i ja no diguem si les competències d’aquesta
consellera estan a punt de transferir-se als consells insulars. Ja
dic, una meravella de la naturalesa cobrar un sou de quasi 10
milions de pessetes per això. 

I el mateix podem dir de la partida 227, de treballs i estudis
externs: 2.000 milions de pessetes en estudiar i estudiar. Jo crec
que hauran de llogar un edifici per guardar els  estudis, podran
fer fins i tot un museu d’estudis. Però aquí no acaba tot.

D’aquesta inversió que vostès van minvant no ens podem
oblidar dels 12.000 milions de pessetes de la ja famosa inversió
immaterial que abans vostès tant i tant criticaven i ara puja i
puja, i en canvi les inversions per illes, a Menorca, Eivissa i
Formentera davallen. Inversió immaterial per més despesa de
personal i més estudis per guardar al museu.

Anem ara a la pressió fiscal. Vostè ha dit que amb aquest
pressupost -o ho va dir a la roda de premsa- no augmentava la
pressió fiscal. Només faltaria, Sr. Conseller, que estiguessin
pensant apujar encara més els imposts; de totes formes, Sr.
Conseller, recorda que s’està tramitant un nou impost en
aquesta cambra com és l’ecotaxa? Ho dic perquè vostè té en
aquests  pressuposts del 2001 una partida oberta de 1.000
pessetes  per a l’ecotaxa; per tant, la pressió fiscal continua
pujant. L’any passat l’impost de transmissions patrimonials,
enguany l’ecotaxa, i l’any que ve, idò ja veurem què apujam.
Discurs d’investidura del Molt Hble. President Antich:
“Abaixarem el cànon de l’aigua”. El Sr. Roig, candidat a batle de
Palma, prometia que els ciutadans de Palma no pagarien el
cànon de l’aigua. Una altra promesa de la investidura:
“Rescatarem la concessió del túnel de Sóller”. On són aquestes
promeses, Sr. Conseller? No senyor, d’abaixar res, d’apujar en
saben una estona, però de política social tributària, la política
social que vostès sempre volen abanderar, ni se’ls en sent
parlar: cap nova deducció autonòmica a l’impost sobre la renda
de les persones físiques, no avançam en l’autonomia financera.
Aquí, on governen els progressistes, molta sobirania nacional
per crear nous imposts, com va dir vostè, Sr. Conseller, en el
debat de l’ecotaxa, però gens ni mica de sobirania nacional per
davallar-los.

Mirin, el seu afany de recaptació comença a ser preocupant.
Com que la realitat d’aquest pacte de progrés és repartir
parcel·les de poder i que ningú no toqui el que és de l’altre, la
crua i dura realitat és que necessiten doblers i doblers, i per això
apujam els  imposts o en cream de nous, però res de davallar,
cap deducció autonòmica, per petita que sigui, a l’impost sobre
la renda. 

Encara que serà objecte del debat posterior de l’esmena a la
totalitat a la Llei d’acompanyament, sí que li he d’anunciar que
el nostre grup ha presentat esmenes de creació de noves
deduccions autonòmiques, i les ha presentades perquè són
deduccions que estaven previstes  en el programa electoral del
Partit Popular, que li record que va ser el programa electoral
votat per quasi la meitat dels ciutadans d’aquestes illes. En
canvi vostès, com que no se sap ni quin programa electoral
s’aplica, ho tenen molt fàcil per renunciar als seus compromisos
electorals. 

Per cert, ja que parlam de mesures socials, com deia el
president de la comunitat en el seu discurs d’investidura, parlar
de finançament és també parlar de solidaritat, i deia que els
pressuposts  de la comunitat autònoma passarien a destinar
durant aquesta legislatura l’1% per al Tercer Món, Sra. Caro,
l’1%. Idò bé, Sr. Conseller, els pressuposts de l’any passat
destinaven el 0,7%, el que va deixar el Partit Popular, i enguany
continua amb el 0,7, que eren molts de milions per apujar a l’1%
que va prometre el Sr. Antich. I el mateix podem dir d’acció
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social. L’any passat els pressuposts d’acció social varen baixar
i baixar, ho vàrem denunciar. S’ha fet la Llei de transferències
als consells que està a punt d’aprovar-se amb les xifres baixes
i ara, per al 2001, es tornen apujar, encara que ni arriba a allò
que pressupostava el Partit Popular. Conclusió: la Llei de
transferències s’ha fet amb les xifres falses, i de fet varen fer
molt bé els eivissencs en rebutjar aquestes competències com
ara ha quedat demostrat amb aquests pressuposts.

Ja per acabar no puc deixar d’esmentar el contingut del text
articulat d’aquest pressupost i, sobretot, les modificacions que
s’introdueixen a les partides ampliables. Com és conegut, les
partides ampliables són partides que es poden anar ampliant,
que se les pot posar més doblers sense fer cap baixa a cap
partida pressupostària, és a dir, que van directament a càrrec
del dèficit pressupostari resultat de l’exercici. Perquè la gent ho
entengui és com si un va gastant de la targeta VISA sense
saber si després podrà pagar o no podrà pagar. Són, per tant,
partides excepcionals perquè suposen un gran risc
pressupostari i perquè queden en mans d’una llibertat total per
al qui governa, sense cap control parlamentari. Idò bé, vostès,
amb el text articulat d’aquest projecte de pressuposts, han
transformat allò excepcional en general i fan una nova regulació
que és un disbarat. Per una banda, amb l’article 4 augmenten i
augmenten les partides que són ampliables: que si el programa
d’energies renovables, els espais naturals, l’educació, el Servei
Balear d’Ocupació, que el declaren tres pics ampliable, i basta
un pic, que diguin que el Servei Balear d’Ocupació és
ampliable. Per altra banda modifiquen la Llei de finances i diuen
que totes les empreses públiques, tot el seu pressupost és
ampliable.

Miri, Sr. Mesquida, podem fer la suma del que vostès
declaren ampliable: llevam partides ampliables lògiques, com és
la Seguretat Social dels funcionaris, o els triennis, o els consells
insulars, o les sentències, o les vacunes..., ja dic, si llevam això,
em surt que la suma de partides que vostès poden declarar
ampliables sumen 90.000 milions de pessetes, la meitat..., més de
la meitat dels pressuposts. És una autèntica barbaritat. Això del
xec en blanc que sempre ens deia el Sr. Quetglas, del seu partit,
jo crec que ara el Sr. Quetglas no trobaria ni les paraules per
qualificar-ho.

En resum, Sr. Conseller, li demanam la devolució d’aquests
pressuposts, sense necessitat d’analitzar el que cada
conselleria té previst fer -que, per cert, li diré que a les distintes
compareixences molts de consellers no coneixen ni les seves
pròpies xifres- ja dic que sense necessitat d’entrar a analitzar
això, el contingut general dels pressuposts no se salva del
suspens per cap banda. Si ni tan sols els aspectes formals de
dades pressupostàries es fan bé, ja em dirà vostè què ha de ser
el contingut. 

Aquests pressuposts no són els pressuposts de base zero,
aquests pressuposts són un autèntic zero. Moltes gràcies.

(Aplaudiments a un sector de la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Interpret que el conseller
d’Hisenda vol obrir una qüestió incidental.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Ho interpreta bé, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sr. Conseller d’Hisenda, per obrir una qüestió
incidental.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo crec
que, aquest debat de pressuposts, el farem cada any molt
avorrit, perquè és el segon any que la crítica que es fa des del
Partit Popular és exactament la mateixa, però és que, a més,
sense entrar a l’interioritat dels pressuposts. És a dir, és molt
còmode sortir a dir: “Vostès incrementen la despesa corrent,
vostès  abaixen la inversió...”, la qual cosa és absolutament
falsa, perquè quan un analitza les xifres diu: “Bé, és que si fos
vera...” 

Jo li dic que no sacralitz ni demonitz cap capítol. Si
disminuïm un any la inversió i augmentam la despesa corrent
idò sortiré aquí i ho diré, i diré que, per exemple, quan vàrem
tenir les transferències d’educació, vàrem, es va incrementar la
despesa corrent, perquè la major part de la despesa en educació
és pagar professors; és a dir, aquesta ortodòxia neoliberal que,
a més, no practiquen, perquè si em digués vostè que quan
vostès feien els  pressuposts practicaven..., no; vostè sap quin
és el pressupost de despesa corrent de l’Estat?, vostè sap quin
és el pressupost dedicat a inversions de l’Estat? Tot això li ho
diré en el debat.

Vegem. Vostè deia que això era un pressupost que era difícil
perquè hi havia diferents partits. No. Uns pressuposts sempre
són difícils d’elaborar no perquè hi hagi diferents partits, sinó
perquè les necessitats són moltes, els consellers volen -
lògicament- donar un bon impuls a la seva feina, però és la
mateixa dificultat que tenien vostès, i l’anterior legislatura hi va
haver tres presidents de comunitat autònoma i crec que hi va
haver quatre canvis de consellers; en definitiva, els mateixos
problemes que es plantegen quan s’ha d’elaborar un
pressupost on les necessitats són moltes.

Vostè..., aniré repassant l’esmena a la totalitat i les coses
que ha anat dient. Increment de despesa corrent. Com pot dir
increment de despesa corrent quan els pressuposts de l’any
2000 tenen un increment del 3,52% de capítol 2?, quan en
termes absoluts suposen 300 milions de pessetes més?, quan
el pes relatiu del capítol 2 passa del 5,9 al 5,58? Hauria de dir:
“Vostès pressuposten menys despesa corrent que l’any
anterior”. L’any passat li vaig demostrar una cosa, li vaig
demostrar -no a vostè, perquè va sortir el Sr. Matas, en el
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debat- que una cosa era el que es pressupostava i una altra
cosa era la quantitat amb què s’acabava l’any. No ho feia com
a crítica, jo normalment no som grandiloqüent en les coses, és
a dir, quan un no és grandiloqüent és difícil que després se’l
trobi, “és que vostè va dir...”, no, vostès pressupostaven una
quantitat en despesa corrent, l’any 95, començava amb una
quantitat i acabava amb un 25% més; l’any 96 començava amb
una quantitat i acabava amb un 80%; l’any 97, un 17%; l’any 99,
un 27% més. Que per ventura a nosaltres ens passa el mateix?,
idò per ventura sí, però com que no en feim qüestió, en absolut,
demagògica, idò aquí hi ha la diferència entre la seva crítica i la
nostra. 

No sé per què tenen una obsessió tan malaltissa amb el
tema dels capítols. Faci cas al seu president, el president del
Partit Popular de Balears, quan l’any 94 sortia en aquesta
tribuna i deia: “A tots els parlaments d’Europa, quan es parla de
pressuposts per programes, es parla de classificació funcional.
Vostès em parlen de classificació econòmica de capítols de
despesa; fa més de 30 anys -deia, és a dir, que ara ja en fa 36-
que ja no es parla d’això”. Faci-li cas perquè si no farem un
debat avorrit. La gent no sap què és despesa corrent, no sap
què és, el que interessa a la gent és analitzar les polítiques.

Però seguiré també el fil argumental de la seva crítica,
perquè crec que, si aconseguesc que l’any que ve la crítica
sigui d’una altra cosa i no dels capítols, idò ben plantejat estarà
el debat.

La nostra previsió de transferències corrents s’incrementa
un 9% respecte a l’any anterior. D’aquest increment una tercera
part va dirigida al finançament dels centres d’educació
concertada, i aproximadament un 26% es dedica a acció social.
Això és despesa improductiva? Això està en relació amb la
culminació de la gratuïtat de l’educació infantil. Passava
exactament el mateix amb la gestió del pressupost del Partit
Popular: l’any 96 va acabar amb un 18% d’increment respecte
a l’inicial, l’any 97 un 14, l’any 98 un 30, l’any 99 un 12. Per tant,
en allò que fa a despesa corrent jo vull rebutjar les seves
crítiques.

Un altre any més es parla de baixada d’inversions. Idò jo
crec que no a força de repetir una falsedat es converteix en
veritat, és a dir, les inversions, sumant capítol 6 i capítol 7,
augmenten. No puc entendre la contumàcia del Partit Popular
en aquest tema. La suma de les inversions directes i indirectes
arriben fins a 49.611 milions; això representa un 7% més
d’increment en comparació a l’any anterior. I quina és
l’evolució de les inversions directes i indirectes? Idò miri, l’any
98 vostès gastaven 42.000 milions, l’any 99, 45, l’any 2000, 46
i l’any 2001, 49; és a dir, nosaltres dedicarem a inversió el 9%
més que el seu darrer pressupost.

I només una anècdota. Vostè no sé de què parlava, de si
nosaltres transparència. Quan vostès diuen l’any 99: “El
Govern invertirá un 29,3% más en 1999", idò jo vaig voler
analitzar les xifres que sortien aquí i dic: “Bé, aquests sí que no
em quadren”, perquè agafa el capítol 6 i el capítol 7 i no veia
enlloc aquest 29,3%, i deia: “Com és possible, si només
s’incrementa en un 10%?”, i després llegint la lletra petita veia

que “la Conselleria de Fomento, el conveni de carreteras”;
clar, la inversió que ha de pagar el Ministeri de Foment, la
sumaven aquí dins i deien: “El Govern invertirá un 29% más”.
No, perquè el conveni de carreteres no es pot incloure dins els
pressuposts de la comunitat autònoma.

Per tant, jo vull rebutjar aquestes crítiques. Però fins i tot
perquè quedi tranquil·la i perquè vegi que la inversió directa i
la indirecta per conselleries augmenta, li diré que Benestar
Social i l’Ibas, l’Institut Balear d’Afers Socials, dedicaran el
20% del seu pressupost a inversió; Sanitat i Consum i el
Serbasa dedicaran el 18% del seu pressupost a inversió;
Innovació i Energia dedicarà el 57% del seu pressupost a
inversió; Medi Ambient dedicarà el 82% del seu pressupost a
inversió; Obres Públiques dedicarà el 77% del seu pressupost
a inversió; Agricultura dedicarà el 79% del seu pressupost a
inversió; Economia el 68; Turisme el 75; Interior el 39;
Presidència el 44. Els més dolents, els que inverteixen menys,
són el conseller d’Educació, que només dedicarà a inversió el
6%, i jo mateix, que només dedicaré un 13%. 

Dels 25 bilions de pessetes del pressupost general de
l’Estat, vostè sap...?, i ara li don la xifra: a despesa corrent
l’Estat, el Govern del Sr. Aznar, hi dedica el 72% de tota la
despesa, a despesa corrent. Dels 25 bilions hem de dir que 18
bilions de pessetes a despesa corrent. I què dedica a inversió?,
el 8%, a inversió només el 8%.

En definitiva, jo crec que la crítica de despesa corrent no és
una crítica encertada.

Després parlava vostè d’inversions immaterials. M’ha
semblat sentir que donava una xifra que no és correcta, si l’ha
donada, que deia que les inversions immaterials eren 18.000
milions de pessetes. En absolut, en absolut. Les inversions
immaterials  són bastant menors del que vostè diu. Podem
analitzar el pes relatiu de les inversions immaterials. En
definitiva, quan el pressupost va augmentant el normal és que
determinades partides augmentin, i per fer un exercici
d’homogeneïtzació el que s’ha analitzar, efectivament, és el pes
relatiu de les diferents partides. Si comparam el total del capítol
d’inversions i analitzam quin percentatge d’aquestes inversions
s’ha dedicat a inversió immaterial tenim que l’any 2001
dedicarem el 34,25% de totes les inversions a inversions
immaterials. El 34,25% de totes les inversions, això l’any 2001.
Vegem què feien vostès: l’any 99 hi dedicaven el 33,42%; l’any
98 hi dedicaven el 34,10%, de totes les inversions a inversió
immaterial; per tant, bastant, bastant no, una mica més del que
hi dedicam nosaltres. No diré l’any 95, o sí que ho diré, que
varen dedicar el 42% de totes les inversions a inversions
immaterials. I també si comparam el pes de les inversions
immaterials  dins el total del pressupost, tenim que l’any 2000,
del total del pressupost dedicarem el 5,54% a inversions
immaterials. Vostès hi varen dedicar el 10% l’any 97, el 6,16%
l’any 98 i el 5,98 l’any 99. Per tant, nosaltres dedicam
percentualment menys import a la inversió immaterial del que hi
dedicaven vostès.
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La inversió immaterial és vera que hi ha hagut molt de debat,
en aquest parlament, de si era adequada o no era adequada. El
Sr. Matas justificava que era una tipologia de despesa que cada
vegada aniria a més, es parlava del Llibre blanc d’en Jacques
Delors, però jo crec que allò que és correcte és analitzar a què
es dedica aquesta inversió immaterial. En definitiva, inversió
immaterial serà l’inventari de patrimoni de la comunitat
autònoma, que no es disposa d’ell, és a dir, en aquests
moments no es té coneixement de quin és l’inventari de la
comunitat autònoma. La campanya de la Renda Àgil; a mi no
em cauen els anells per dir que vostès varen posar en marxa
determinades actuacions bones, i aquesta -ho he repetit moltes
vegades- va ser una bona actuació que facilita i que enguany
ha facilitat a quasi 50.000 persones fer la declaració de la renda
gratuïtament. Això es despesa en inversió immaterial. Els plans
d’ordenació del litoral, els plans de gestió de residus, estudis
de planificació energètica, programes de detecció i prevenció
del càncer de mama, programes de metadona... Tot això són
inversions immaterials. En definitiva d’allò que es tracta és
d’analitzar si la despesa que es fa en concret i s’executa, si
aquesta despesa és adequada, correcta i necessària o no.

Estudis  i treballs tècnics. Passa un poc el mateix. Com que
vostès  tenien la imatge que els estudis i els treballs tècnics eren
despesa que socialment podia ser negativa, quan començava
el pressupost posaven pocs doblers, però després quan
acabava resulta que n’havien gastats molts. L’any 96 varen
incrementar un 88% la despesa en estudis i treballs tècnics,
l’any 97 un 54, l’any 98 un 82 i l’any 99 un 115%. Per tant, jo
crec que amb aquests arguments queda clar el tema.

Després ha parlat de l’endeutament. Miri, l’endeutament, i
també li vaig fent el plantejament per si en el futur aquesta
administració, si ens deixen, recorrerà per finançar inversions
necessàries i inversions que han de perdurar molts d’anys, a
l’endeutament. L’endeutament, com reconeixia una diputada del
Partit Popular quan defensava els pressuposts de l’any 99, deia
que era un recurs adequat perquè deia, “unes inversions tan
milionàries no es poden finançar en un sol exercici
pressupostari i, sobretot, hem de tenir en compte que les
inversions perduren en el temps i que és un recurs normal que
fan les administracions que és recórrer a l’endeutament”, i deia
textualment, “des del Grup Popular consideram que no és
dolent, sinó tot el contrari, creim que és molt positiu”, i es feia
l’anàlisi de l’endeutament respecte del producte interior brut
que estava al voltant del 3%.

Un altre diputat del PP, quan defensava els pressuposts de
l’any 95, deia, parlant d’endeutament de les empreses públiques
i sobretot de l’Ibasan, “¿qué mejor endeudamiento que aquél
que se hace con unos fines claros de inversión?, el fin en este
caso está más que justificado”, sostenia que l’endeutament és
acceptable quan la relació entre deute i producte interior brut és
estable o decreixent, i l’anterior conseller afirmava correctament
que “no podem considerar l’endeutament ni intrínsecament bo
o dolent, ja que aquesta valoració dependrà de la destinació
d’aquest recurs”.

Vostè sap que una cosa és el deute formalitzat i una altra és
el risc viu. És a dir, a 31 de desembre de l’any 2000 estimam que
el deute de la comunitat autònoma, formalitzat, seran 57.000
milions de pessetes, i el risc viu seran 37.000 milions de
pessetes, això són 6.000 milions de pessetes menys que el risc
viu a 31 de desembre del 1998 que arribava fins als 43.000
milions de pessetes. Però ja que l’endeutament previst per a
l’any 2000, per la comunitat autònoma, té un endeutament zero
del qual jo no he presumit, cosa que sí feien vostès quan feien
venir el secretari d’Estat de pressuposts, José Folgado, i li feien
dir que estos presupuestos, no record molt bé com ho deia
exactament, deia estos presupuestos son modélicos porque
tienen endeudamiento cero , la realitat era exactament igual que
l’actualitat, que els nostres pressuposts. És a dir, l’endeutament
de la comunitat autònoma és zero perquè se’ns obliga així, i es
produeix un endeutament de les empreses públiques.

Per tant, analitzant l’endeutament i la previsió de risc viu a
31 de desembre, incloent-hi les empreses públiques, estimam
que se situarà aquest risc viu en 69.000 milions de pessetes,
això són 3.500 milions per damunt del que hi havia el 31 de
desembre del 1998. Per tant, un 5,4% més. Però també li vull dir
que aquesta quantitat, aquests 3.600 milions de pessetes,
queden petits  quan un veu com evoluciona el risc viu del Pla
Mirall, Pla Mirall que, bé, és una actuació de l’anterior govern.
I quin és el risc viu a 31 de desembre de l’any 2001? 11.500
milions de pessetes. I quin serà el risc viu previst a 31 de
desembre de l’any 2002? 16.000 milions de pessetes, això és
endeutament i no les quantitats que nosaltres hi dedicam.

S’han queixat de l’endeutament de l’Ibasan, endeutament
previst de l’Ibasan per a l’any 2001, 2.500 milions de pessetes,
jo entendria que es queixassin de l’endeutament de l’Ibasan
quan vostès no acudien a aquest recurs; qui governava aquí
l’any o5?, el Partit Popular, quin endeutament va tenir
l’Ibasan?, 2.500 milions de pessetes; qui governava aquí l’any
98?, el Partit Popular, quin endeutament va tenir l’Ibasan?, 2.500
milions de pessetes; qui governava aquí l’any 99?, el Partit
Popular, endeutament d’Ibasan, 2.500 milions de pessetes.

Endeutament de l’Ibavi, vostè sap com funciona aquest
endeutament de l’Ibavi, i és que l’empresa o l’Institut Balear de
l’Habitatge s’endeuta, construeix i després els propietaris que
adquireixen habitatges se subroguen als préstecs hipotecaris.
L’evolució de l’endeutament de l’Ibavi, l’any 99, 4.373 milions;
l’any 2000, 4.800; hi ha un bot important, 6.174. Però també,. Si
vol, podem comentar quants d’habitatges es varen fer a
l’anterior legislatura i quants d’habitatges s’han fet i es fan
comptes fer.

Podem parlar de l’endeutament de l’Ibagua, també, 2.000
milions de pessetes, vostè sap que això és una espècie de crèdit
pont, el Govern va avançar els doblers, aquests 2.000 milions de
pessetes  per fer inversions necessàries i urgents en
dessaladores mòbils i fixes per garantir la demanda als
municipis de Palma, Calvià i Andratx; el Govern, aquests 2.000
milions de pessetes fa comptes recuperar-los amb tota la
despesa financera, perquè la vida dels préstecs són set anys i
té conveniat amb aquests ajuntaments el pagament d’aigua que
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possibilitarà que aquest crèdit pont es torni. Ni el Ministeri de
Medi Ambient ni la Secretaria d’Estat de Turisme estaven
preocupats  aquest estiu per la possible manca d’aigua que al
final no es va produir. 

També hi ha un endeutament dels Serveis Ferroviaris, però
per què?, per finançar les inversions, de la mateixa manera que
volem fer amb els habitatges, que per fer una inversió
important, lògicament s’ha d’acudir a l’endeutament.

Miri, demà discutirem a Madrid, al Consell de Política Fiscal
i Financera una llei que, si no es modifica, jo pens que pot ser
molt perjudicial per a Balears, és el que es coneix com la llei
d’estabilitat pressupostària, aquesta llei el que vol és
constrènyer, anar en contra de l’autonomia financera per, amb
un aparat, jo crec que propagandístic, jo crec que el que es
pretén és presumir a les cimeres de caps d’estat o presumir a les
reunions dels ministres d’Economia, de la COFIN, a Europa,
perquè Espanya tengui dèficit zero. Això, el tema de l’estabilitat
pressupostària i el dèficit zero, a mi em recorda, en concret a la
nostra comunitat autònoma, el debat que hi ha amb la capacitat
o amb la necessitat que plantegen les regions en
desenvolupament o més pobres per contaminar. Ahir li deia a
la secretària d’Estat de Pressuposts, l’endeutament de la
comunitat autònoma de Balears és un endeutament baix, és un
endeutament que el que no es pot fer és que si hi ha unes
necessitats  en infraestructures, unes necessitats en
construcció d’escoles, de carreteres, d’infraestructures
sanitàries, el que no podem fer és tenir unes xifres guapes, que
en definitiva per al que serveixen és per a això, i que els
ciutadans continuïn tenint un endeutament baix, que continuïn
tenint uns mals serveis. Balears és una de les comunitats
autònomes menys endeutades, i així ho diu o ho prova el
butlletí estadístic del Banc d’Espanya.

Tenc moltes xifres, però no els vull cansar en el que fa
referència a l’endeutament de la comunitat autònoma, a la
relació entre el producte interior brut, amb els ingressos totals,
és a dir que existeix un marge d’endeutament important, però jo
crec que aquí si es consuma aquesta previsió d’aprovar
aquesta llei d’estabilitat pressupostària, el que es produirà serà
que Europa serà una terra on els serveis, les infraestructures, la
sanitat, l’educació, estan a un nivell alt, però les comunitats
autònomes com la nostra, tendrem dèficit zero, tendrem poc
endeutament, però, en definitiva, les nostres infraestructures
seran dolentes.

Un altre dels aspectes que esmentava vostè era
obscurantisme, jo m’esperava una altra crítica i no aquesta.
Possiblement aquests pressuposts estiguin lligats a fer una
feina major d’anàlisi, perquè vostè diu que falta un tom, no falta
cap tom, el que hem fet ha estat agafar tots els ingressos i
imputar-los a les partides de despeses, què suposa això?, que
un que vol conèixer ha d’anar sumant tots els ingressos, però
això és el programa informàtic, per tant no falta cap tom, però sí
és cert que possiblement s’hagi de fer un sobre esforç, el primer
any, perquè després els altres anys serà igual, però, en
definitiva, ho deia a la intervenció inicial, la mateixa llei de
finances estableix, a l’article 41, que al projecte de llei de
pressuposts s’haurà d’adjuntar la classificació per programes

i això és el que hem fet al pressupost d’enguany. L’Estat, les
comunitats autònomes com València, Madrid o Catalunya
elaboren el pressupost únicament a nivell de programa, per tant
no hi ha cap visió obscurantista, sinó tot el contrari.

Vostè ha dit que vàrem presentar els pressuposts amb
errors i no sé quina història més. Miri, els pressuposts es varen
presentar no quan hi havia d’haver el debat de l’estat de la
comunitat, sinó que es varen presentar quan tocava, i es varen
presentar perquè el termini acabava dia 30, dia 28, per a mi va
ser, d’octubre. L’error que es va produir, informàtic, és
documentat per l’empresa concessionària, que no diré quina és,
per no fer-li mala publicitat, però diu que l’error no s’havia
detectat a la primera implantació i prova de llistat, que va ser el
mes de març, perquè la taula es gravava per primera vegada i el
resultat era correcte. Això vol dir que, lògicament, no
s’analitzen, quan s’han d’entregar els pressuposts, partida per
partida, i ens demanaven disculpes per l’error humà d’aquesta
programació. És a dir, un error d’aquest tipus el pot tenir
qualsevol, podríem trobar molts d’exemples d’errors, però n’he
trobat un i li comentaré.

Vostès, als pressuposts de l’any 95, se’ls va perdre la
relació de llocs de treball dels hospitals, només hi havia
l’hospital Joan March, i el diputat del PP, en lloc de muntar un
show, o el diputat de l’oposició en lloc de muntar un show a la
Mesa i intentar aprofitar, si hi havia una inferioritat numèrica,
tornar i ..., no, es va dir, “mirin, és un error -deia el conseller
d’Economia i Hisenda- que esmenarem”, i ja està, i el diputat
que va fer la defensa d’això, va dir “un error que se corregirá”,
idò exactament el mateix, el tema és que es va corregir el mateix
dia i l’endemà vostès disposaven de tota la informació.

Només dedicaré deu segons a una cosa que, segurament si
vostès governassin, hi dedicarien el 90% del temps del debat
pressupostari. El rating d’Standard&Purs, vostès sortien aquí
i tot es justificava que el rating, que és la qualificació de
solvència de la comunitat autònoma, era doble A estable. He dit
que només hi dedicaré deu minuts, el rating de la comunitat
autònoma d’enguany és  doble A positiu, increment del rating
per la solvència econòmica i per la disciplina pressupostària. I
no faig més comentaris.

No vull passar per una altra cosa que crec que és
absolutament exagerada la crítica. Vostè parlava de les partides
ampliables, jo vull dir a totes les persones que són aquí
quantes partides ampliables existeixen a l’actualitat, n’hi ha 24,
de partides ampliables. Quantes en vàrem crear nosaltres l’any
passat?, dues; quantes  n’hem creat nosaltres enguany?, una.
La diferència, no em parli d’una bogeria de partides ampliables,
vostès en crearen 21, 21 partides ampliables, i nosaltres n’hem
creades tres.

Després ha parlat del tema de la fiscalitat. Fa una crítica que
aquest pressupost no tenia desgravacions noves, fins i tot
varen dir una cosa que era una absoluta incorrecció, i jo vull dir
incorrecció perquè no pens en la mala fe de l’oposició, vàrem
dir “Balears és l’única comunitat autònoma que no estableix
desgravacions noves”, no és així, no hi ha cap comunitat
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autònoma, comunicat per l’Agència Tributària a 20 de
novembre, que l’any que ve estableixi desgravacions fiscals
noves, segons la  informació que jo tenc. Una altra cosa és que
moltes comunitats autònomes, el que fan, són desgravacions
per un any, i les tornen aprovar l’any següent, nosaltres les
aprovam amb temporalitat indefinida, per la qual cosa no hi ha
cap comunitat autònoma, per la informació que em donaren
ahir, que implanti noves desgravacions fiscals. Però no em vull
retreure a analitzar el que jo interpret com a demagògia fiscal.

Miri, vostès implantaven desgravacions fiscals, però tenien
un truc les desgravacions fiscals, quin era el truc?, que deien
que tenien una limitació, que volia dir que les persones que
guanyaven més d’1.500.000 pessetes, aquestes persones
sortien d’aquesta desgravació. Mirin, la memòria econòmica de
l’any 98 avaluava la pèrdua econòmica per minoracions, la
recaptació d’IRPF en 617 milions de pessetes, vostès deien que
les desgravacions fiscals tendrien una minoració i això els feia
dir que aproximadament 1.000 milions de pessetes dedicarien
com a desgravacions fiscals en tots els conceptes tributaris,
517 milions de pessetes, la realitat quan la informació és
tancada i processada és que el que havien de ser 617 milions es
convertien en 132 milions. És a dir, tota la campanya
orquestrada de desgravacions fiscals es resumia en la deducció
de 10.000 pessetes per tenir un estudiant a la península, se’n
recorden vostès?, tota la campanya que es va fer, del gran
avanç que suposava que les persones que tenien un fill
estudiant a Barcelona, tendrien una desgravació fiscal de 10.000
pessetes, era una ajuda important, no?, idò tot això li va
suposar un cost a la hisenda pública de 26 milions de pessetes.
La custòdia de fills de 3 a 6 anys, que l’any passat se’ns va
acusar de tot per llevar-la, com l’anterior, que la varen llevar, va
tenir un cost d’11 milions de pessetes. Les desgravacions a
discapacitats varen tenir un cost de 21 milions de pessetes, i el
subjecte passiu, major de 65 anys, va tenir un cost de 74
milions de pessetes.

No els criticaré el fet que hi pugui haver, com a tota
previsió, una diferència entre el que es pressupostava a la
memòria econòmica del cost de les desgravacions i el que va
ser la realitat, això pot passar a qualsevol, però sí que els critic
aquesta campanya mediàtica que es va dur a terme. Nosaltres
posam dues desgravacions que mantenim dins enguany, que
és l’adquisició i rehabilitació de residència habitual per a joves
menors de 32 anys, amb la limitació de 3 milions de pessetes en
base imposable, en declaracions individuals, i en 5 milions de
pessetes en bases imposables  conjuntes que pensam que això
pot superar el cost de 400 milions de pessetes, bastant més que
els  132 que els costaren totes les desgravacions fiscals d’IRPF,
i la de guarderia i custòdia de nins de 0 a 3 anys, que pensam
que pot tenir un cost aproximat de 150 milions de pessetes.

I també li vull avançar una cosa, el que sí es veu quan
s’analitzen les desgravacions fiscals que existeixen a d’altres
comunitats autònomes, n’hi ha unes que, miri, hem pensat i
aquest govern ha pensat que possiblement no siguin
prioritàries. Totes les comunitats governades, totes no, algunes
de les comunitats autònomes governades pel PP tenen
desgravacions per natalitat i famílies nombroses. Jo pens que

això per ventura estava molt bé fa una sèrie d’anys, però ara és
un tema que, a part de no incentivar, i possiblement tampoc no
s’hagi d’incentivar per aquesta via, l’increment de la natalitat.

Vostè ha dit que la pressió fiscal augmentava i l’any passat
va fer una aferrissada defensa de les rendes més baixes en
motiu del canvi de tipus impositiu de transmissions
patrimonials. No va dir en cap moment l’any passat que
baixàvem el tipus impositiu per adquirir habitatges de protecció
oficial. Jo crec que avui hauria de sortir aquí i hauria de dir i
reconèixer que amb el Govern del Partit Popular el que sí s’ha
produït és un increment de la pressió fiscal a Espanya, és a dir
avui hauria de sortir aquí i reconèixer-ho, perquè, no ho deim
nosaltres, ho diu l’OCDE a l’informe recent del mes de
novembre, on diu que Espanya és un dels tres països on més
ha augmentat la pressió fiscal, des de l’any 96 a l’any 97,
precisament coincidint amb la primera legislatura del Partit
Popular. Diu que la pressió fiscal a Espanya ha pujat el doble
que a la Unió Europea, és a dir que gràcies al Partit Popular
cada vegada són més els doblers dels ciutadans que dedicam
a pagar imposts.

L’any passat vostè va dir que gràcies a la política del Sr.
Aznar havien davallat les hipoteques, avui hauria de sortir aquí
i hauria de dir que el Sr. Aznar és responsable que les famílies
espanyoles  paguin 180.000 pessetes més anuals per a les
hipoteques petites i 360.000 pessetes més per a les hipoteques
entre 15 i 20 milions de pessetes.

Per tant, no em vengui amb històries de pressió fiscal
perquè els ciutadans se’n temen que el seu sou cada vegada és
més petit, que els increments dels combustibles fan que, per
una banda, surti el ministre d’Economia dient que això no és
una bona notícia, i per una altra, li suposa a l’Estat recaptar
aproximadament 2 bilions de pessetes més que no sabem on
se’n van aquests doblers. Per tant, no entrem en temes de
pressió fiscal perquè crec que aquí vostès sí que tenen una
gran responsabilitat per haver apujat la pressió fiscal a
Espanya.

Jo li diria, per acabar aquesta primera rèplica, que quan un
analitza aquests pressuposts des del punt de vista de la realitat,
inevitablement queda decebut, per què?, perquè un es pot
demanar, acabaran aquests pressuposts amb la sinistralitat
laboral?, acabaran, amb aquests pressuposts, els problemes per
adquirir habitatges?, seran aquests pressuposts la solució
definitiva a la problemàtica greu de la drogoaddicció?, acabaran
amb aquests pressuposts els  problemes de finançament de la
Universitat?, acabaran aquests pressuposts amb les situacions
d’exclusió social?, possibilitaran aquests pressuposts tots els
problemes que pateix l’agricultura? Sense cap dubte, si
comparam aquests pressuposts amb  la realitat, la resposta ha
de ser que no, però els  pressuposts s’han d’analitzar des de la
situació anterior i la seva evolució. No acabaran amb l’exclusió
social, però per primera vegada igualaran les quantitats que
dedica l’Estat al Pla de prestacions socials bàsiques, i passam
de 107 milions de pessetes a 270; no acabaran amb els
problemes d’habitatge, però durem endavant la construcció de
1.327 habitatges, quan en tota la legislatura anterior se’n varen
construir 396; no acabaran amb el problema de la
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drogoaddicció, però en dos anys haurem incrementat la
despesa dedicada a la lluita contra la drogoaddicció en un 76%;
no solucionaran els problemes de finançament de la Universitat,
però en dos anys haurem incrementat el seu finançament en un
21%. Possiblement existirà sinistralitat laboral, però hi
dedicarem un 382% més del que hi dedicàrem l’any passat. Els
problemes del sector primari a Balears continuaran l’any que ve,
però segurament amb un impacte menor, perquè hi dedicarem
un 14% més de recursos. Existiran problemes de transport
públic, però ben segur que encarrilarem les seves solucions
dedicant a inversió nova, en Serveis Ferroviaris, un 93% més
que l’any anterior.

En definitiva, jo pens que són uns bons pressuposts, uns
pressuposts  equilibrats i que expressen una voluntat, i aquesta
voluntat és que s’adeqüin cada vegada més a les necessitats
dels ciutadans de les Illes Balears. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Cabrer, vol intervenir?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Només
tenc cinc minuts per poder replicar-li, però li he de dir que no
tan sols em reafirm en tot el que li he dit a la meva primera
intervenció, sinó que li puc posar tots els exemples que vulgui
i que fan que aquests pressuposts  siguin realment per tornar,
i jo crec que vostè també ho creu que són per tornar, perquè,
com que no sal com defensar els pressuposts, xerra d’Aznar,
xerra dels pressuposts del 94, xerra que al 98 faltava un tom, ...

Miri, Sr. Conseller, passem a les xifres. Despeses de
personal, han duplicat la despesa d’alts càrrecs, duplicat, de
600 milions de l’any 99 a 1.000 milions. Funcionaris, de 38.000
milions a 44.000 milions, 6.000 milions més. Expliqui-m’ho. Em
preses públiques, despeses de personal de les empreses
públiques, 1.000 milions més, de 3.600 milions a 4.600 milions,
no sé què han fet a les empreses públiques. Despesa del capítol
2, despesa corrent, les partides d’estudis i treballs (...) l’han
duplicat, 2.000 milions, i ho han duplicat també a les empreses
públiques, 300 milions.

Miri, vostè que parla d’execució pressupostària de l’any 94,
jo li diré el que duen gastat per exemple a octubre del 2000, i li
puc passar quaranta més d’exemples, els hi puc posar, a
Presidència, a la Direcció General de Comunicació Institucional,
duen 72 milions a un estudi, a la Direcció General de Relacions
Institucional duen 100 milions de pessetes, i tot això no estava
pressupostat, és nou, d’execució pressupostària. A Turisme, 77
milions i li puc parlar així de totes les conselleries. Podem parlar,
per exemple, de la publicitat, de les despeses de publicitat,
basta mirar Presidència, 900 milions de pessetes només a
Presidència, en duen gastats enguany a la direcció general del
Sr. Bayona, que ara està tan de moda. Jo li diré, capítol 2, de 35
milions que tenia el Sr. Bayona en du 300 fins a octubre; de
capítol 4 de subvencions no hi havia cap partida, però ha fet

una subvenció de 45 milions; i de la famosa inversió immaterial
que vostè defensa, idò el Sr. Bayona que no fa ni la campanya
de la renda ni tot això que vostè ha dit, de 160 milions en du
gastats  520 milions. En tota, a Presidència, 900 milions en
publicitat, i això sense mirar les campanyes de publicitat de
cada conselleria, la campanya que per Pasqua ressuscita el
plaer de la carn, la campanya de la renda, la campanya dels
interins, la campanya de formació de la Conselleria de Treball,
la campanya d’estalvi d’aigua, i ara en fan una d’una cafetera,
d’una cafetera, per anunciar, no que hi haurà oposicions, sinó
que hi ha temaris d’oposicions, supòs que la Sra. Consellera de
Sanitat haurà de fer una campanya per hipertensions per mor
d’aquesta cafetera, no?

Bé, podem continuar amb el capítol 6 d’inversions directes
que vostè diu que augmenta. Les inversions directes a aquesta
comunitat autònoma, romanen estàtiques, només augmenta la
inversió immaterial, i així ens trobam que a Menorca, a Eivissa
i a Formentera la inversió d’aquestes illes disminueix, a
Menorca disminueix en un 5,4% i a Eivissa i Formentera un
2,6%, i, en canvi, a Mallorca augmenta un 0,5%, tampoc no
creguin que és massa. Aquesta és la situació, davalla la
inversió a les Illes perquè el que augmenta és aquesta inversió
immaterial, que no m’ha equivocat, 12.000 milions de pessetes,
n’hi ha 8.700 milions al pressupost de la comunitat autònoma i
3.144 milions a les empreses públiques, total: 11.909 milions
d’inversió immaterial.

Em parla també del capítol 7, les inversions indirectes, que
creix. Jo li diré el que creix de les inversions indirectes, davallen
les inversions al pressupost de la comunitat autònoma a les
seves  empreses públiques, perquè les seves empreses
públiques les endeuten, per tant la comunitat autònoma davalla
moltíssim la seva aportació a aquestes empreses públiques, i el
que puja de les inversions indirectes, el que puja, Sr. Conseller,
són les inversions i subvencions als consells insulars, el famós
fons de compensació que varen crear l’any passat. El preu de
Munar al pacte que, a més li he de dir que un cop que hem vist
els  pressuposts del Consell Insular, aquests doblers al final van
per a publicitat i per a festes. Aquest era el famós dèficit
històric que tenia el Consell Insular de Mallorca.

Empreses públiques, resum de les seves empreses
públiques, puja moltíssim l’aportació de la comunitat per a
despesa corrent, això sí que ho apugen, puja 11.000 milions de
pessetes, el famós capítol 4 que vostè defensava era això, que
puja la subvenció a empresa pública, perquè l’empresa pública
faci despesa corrent. Però les inversions, les inversions en
deute, 19.000 milions, només parla del deute, jo el que li dic és
que aquest pressupost del 2001 és exagerat, 19.000 milions, i no
compari amb els pressuposts del Partit Popular, ha més que
duplicat l’autorització de nou endeutament, i la comunitat
autònoma, dels seus doblers, no aporta doblers per fer
aquestes inversions, per tant la comunitat autònoma no aporta
pel tren, el que fa és que el tren el paguin els bancs, aquesta és
la realitat.
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I també hem de parlar de l’amortització dels préstecs
bancaris d’aquestes empreses públiques. A (...), Sr. Conseller,
vostè l’any passat deia que havia augmentat l’amortització de
préstecs d’aquestes  empreses públiques, vostè l’ha abaixat de
100.200 milions a 3.800 milions, realment patètica la situació que
ens deixaran de les empreses públiques.

Del tema de les deduccions autonòmiques, ja en parlarem a
la Llei d’acompanyament que ara no tenc temps, no tenc més
que cinc minuts, però l’únic que li puc dir és que vostè critica
les del Partit Popular i tant de bo que el Partit Popular va posar,
perquè amb vostès ens hem quedat aturats.

De partides ampliables em diu que n’han creat dues més. No
és ver, Sr. Conseller, han modificat la Llei de finances, han
declarat totes les empreses públiques ampliables en tot el seu
pressupost. Això suma 99 milions de pessetes, està bé, ho
diuen en una frase, d’acord, però és una frase que és un
disbarat.

Li he de dir, Sr. Conseller, que vostè pot treure el que sigui
del Partit Popular, ens hem remuntat no sé a quin any, només
faltava que començassin l’any 83, ha parlat d’Aznar. Jo l’únic
que li vull dir és que vostès per criticar tot això, no tenen en
aquest moment cap credibilitat política, vostès que entre vostès
mateixos es critiquen, que són incompetents uns amb els altres,
no tenen credibilitat política, i li he de dir també que he procurat
ser respectuosa i no parlar, encara que se’n pot parlar, i molt, ni
d‘Obres Públiques ni d’Energia, perquè almenys des del nostre
grup, volem ser un poc humans amb aquests consellers.

Per tant, Sr. Conseller, simplement, ja per resumir, li
demanam la devolució d’aquest pressupost perquè, per a
nosaltres és un pressupost de progrés, però de progrés en
deute, de progrés en despesa corrent i de progrés en pressió
fiscal.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller, té la paraula per
tancar la qüestió incidental.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Galmés):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Vegem,
una vegada més, el tema de l’endeutament. Miri, no faria falta
demanar una pesseta d’endeutament als bancs si l’Estat
complís el règim especial, article 10 del règim especial, ...

(Remor de veus)

... on s’afirma que el Govern de l’Estat col·laborarà, que no
són del mateix partit els del Govern de l’Estat?, basta una
telefonadeta, una telefonadeta. El Govern de l’Estat, varen votar
a favor al Congrés i al Senat, de la Llei de règim especial, no

d’aquesta fantasmada que es deia règim econòmic i fiscal.
L’article 10 de la Llei de règim especial diu: “El Govern de
l’Estat col·laborarà amb el Govern de les Illes Balears en la
potenciació del transport ferroviari”, s’ha demanat cooperació
financera al ministeri per a totes les inversions ferroviàries
previstes, per a tots  els plans, per escrit dia 15 de setembre, per
reordenar les estacions, per rehabilitar les línies, per col·laborar
en les línies d’Inca-sa Pobla. Quina ha estat la resposta del Sr.
Alvarez Cascos?, ni ha contestat, ni ha contestat. Se’n va al
Congrés i presenta un pla d’infraestructures 2000-2007, inclou
un capítol ferroviari, per import de 3,6 bilions de pessetes, és a
dir inversions en AVE, modernització, 3,6 bilions de pessetes el
Sr. Alvarez Cascos, i quan d’aquests 3,6 bilions de pessetes
vendran a Balears?, zero pessetes, zero, zero. I això que Aznar
diu que és el mejor ministro de infraestructuras que ha
habido, li faltava dir que era el millor ministrre del Govern del
PP.

Jo ara no justificaré el que és el recurs a l’endeutament, jo
entenc que vostè faci una crítica en aquest sentit, perquè és a
l’oposició, però AENA, que és qui és, dedicarà el 57%, no, jo és
que llegesc molt i veig ..., AENA dedicarà l’any que ve, de les
seves  inversions, les finançarà el 57% amb inversió, bé, està bé.
Tampoc no hauríem de fer cap recurs a l’endeutament per
aquests  2.000 milions de pessetes si aquestes dessaladores
mòbils  haguessin estat finançades, i aquí ningú no ha renunciat
ni a 40.000, ni a 30 ni a res, l’únic que passa és que no veim els
doblers, no? I, a més és sorprenent, el que ens trobam a la
conselleria és que hi ha un conveni per finançar determinades
infraestructures hidràuliques, que diu de una parte la ministra
de Medio Ambiente, de otra el presidente de la comunidad
autónoma , i ara resulta que és la mateixa persona, i aquest
conveni no es firma, un diu que alguna cosa deu passar aquí,
no?

Després ha parlat del capítol 1, i el satanitzen, ha fet unes
sumes que són absolutament errònies i, en definitiva, les
despeses de personal, com deia, s’incrementen un 7,15%.
Tenint en compte que el darrer pressupost que va fer el PP
l’any 99 preveia un increment retributiu de 1'1,8% als
funcionaris, l’increment de pressupost inicial va augmentar un
10%, nosaltres amb un 2 arribam al 7,15%. Vostè sap, totes les
administracions públiques de Balears, quina quantitat dediquen
a capítol 1, el 33,59%, la comunitat autònoma hi dedicarà el
36,31, l’Ajuntament de Palma el 39. Hem fet una utilització
moderada i responsable del capítol 1, hi ha moltes més
necessitats  de les que nosaltres hem pogut prioritzar en
despesa de personal. Miri, incrementam un 7,15%, la despesa
en capítol 1, el pressupost de la comunitat autònoma de Madrid
s’incrementa un 6% i València un 7,5%. Per tant, jo crec que
estam bastant en línia amb els increments d’altres comunitats
autònomes.

Els alts càrrecs, que no sé d’on s’ha tret les xifres que ha
tret, tendran un increment retributiu del 2%, del 2%, no passa
el mateix a Castella i Lleó, on governen vostès, on els
consellers cobraran un 48% més l’any que ve, un 48, tots no,
n’hi ha un que només cobrarà un 2% perquè és el conseller
d’Obres Públiques, que és el millor pagat d’Espanya, amb 18
milions de pessetes.
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No faria falta i podríem dedicar recursos a altres coses si les
transferències d’educació haguessin vengut millor dotades,
però, com diu l’informe, jo crec que és una font inesgotable
d’arguments, l’informe de les comunitats autònomes per a l’any
99, parla d’educació i agafa la regió de Múrcia, governa el PP,
governava a Madrid i governava a Múrcia, i diu que s’havia
produït un llarg procés de negociació on hi va haver certes
dosis  de duresa, aquesta duresa els va permetre als murcians
que els posassin damunt la  taula 5.000 milions de pessetes per
construir tretze nous instituts i altres concessions. A nosaltres
ni una pesseta, esper que també la col·laboració que demana el
conseller d’Educació i que ha fet arribar a la ministra perquè
financiï les inversions en educació derivat de l’increment
vegetatiu de la població de Balears, també siguin ateses.

No faria falta recórrer a l’endeutament si vostès complissin
el que l’any 95 deien que Balears necessitava, que era que
reclamaven 15.000 milions de pessetes de la insularitat, 26 de
març del 95, això els va permetre sortir a l’ABC, premsa nacional,
“el proyecto del régimen fiscal prevé un fondo de insularidad
dotado con 15.000 millones de pesetas”, l’any 98 ja governava
el PP a Madrid, ja no interessava i el PSOE va demanar que
s’incloguessin aquests 14.000 milions de pessetes i no es
tengueren en compte. En definitiva, tampoc no faria falta
recórrer a l’endeutament si es posàs aquest fons de 15.000
milions de pessetes.

No tornaré a entrar en la baixada d’inversions perquè és
fals, és a dir, hi ha un augment de les inversions, i vostè ha
acabat dient que deixaríem una comunitat autònoma endeutada,
no, deixarem una comunitat autònoma amb millors inversions,
però vostè sap què haurem de pagar o què hauran de pagar les
administracions amb el deute que vostès varen deixar?, 1.000
milions de pessetes l’any 2001, 1.000 milions de pessetes l’any
2002, 4.600 l’any 2005, 4.400 l’any 2006, 4.400 l’any 2007, 4.400
l’any 2008, 10.000 milions de pessetes l’any 2009, i 12.500 l’any
2012.

Miri, jo sí que tenc interès a parlar de les conselleries
d’Obres Públiques i d’Energia, no sé per què no n’hem de
parlar, en podem parlar. Energia, l’any 99, a Energia, vostès
varen fer el pressupost l’any 99 i hi varen dedicar zero
pessetes; l’any 2001, 596. A Recerca i Desenvolupament, l’any
99 hi varen dedicar zero pessetes, l’any 2001, hi dedicarem 376
milions de pessetes. El Govern del Partit Popular ha fet també
una campanya mediàtica que el pressupost general de l’Estat
dóna molta importància a la recerca i a la innovació tecnològica,
quan un analitza les xifres troba que el gran esforç de despesa
d’innovació tecnològica és innovació en tecnologia militar,
construir l’avió de combat europeu i els tancs que es debaten
en aquest moment. És a dir que, en definitiva, no facem aquest
tipus d’afirmacions.

Obres Públiques, per a renovació de flota, incrementarem un
cent per cent la quantitat respecte de l’any 99; per a subvenció
a línies de trànsit dèbil, incrementarem un 370% respecte de
l’any 99; hem pressupostat la quantitat màxima que s’haurà
gastat mai perquè podem comprovar quina és la realitat del que
es pressuposta i del que es liquida realment. L’any 98 vostès
varen pressupostar, per a construcció de carreteres, 4.200

milions, en varen liquidar 2.900; l’any 99, 3.600 i en varen
liquidar 2.900, i sempre he dit el mateix és difícil l’execució en
matèria de carreteres. S’ha de fer un projecte que sol dur deu o
onze mesos de feina, si no més temps, s’ha de fer una exposició
pública, una expropiació i s’ha d’executar. En definitiva, és
difícil. Nosaltres hem pressupostat 3.000 milions per a l’any
2000 i hem liquidarem 3.600, possiblement un 25% més. Per a
l’any 2001 hem pressupostat 1.000 milions de pessetes més que
l’any anterior.

Després ha criticat, no he acabat d’entendre la crítica que
feia al fons de compensació, jo crec que aquí l’esforç
d’actualització de les competències es va fer l’any passat,
enguany el pressupost no ho contempla, però, en definitiva, a
nosaltres ens agrada que es produeixi un increment de les
transferències a les corporacions locals, sempre sabent les
dificultats pressupostàries que tenim, i la realitat és que, en dos
anys, s’ha passat per a transferències a corporacions locals, de
6.923 milions en dos anys, a 13.150 milions de pessetes. Això és
un increment del 90%.

En definitiva, jo crec que les crítiques que es fan, i crec que
ens hem de preparar si en realitat el que hem de veure és cada
any aquesta crítica, jo crec que buida i que, en definitiva, està
molt allunyada de quines són les necessitats reals dels
ciutadans. A mi m’hagués agradat que haguéssim entrat a
debatre, avui aquí, determinades inversions si són o no
necessàries, vostè m’hauria d’haver dir, “nosaltres pensam, no
creim en el transport públic, no creim en el transport ferroviari
i pensam que això és una despesa desproporcionada”, o, “idò
miri, no, nosaltres pensam que la despesa que es vol fer”-no
faré demagògia, anava dir en temes de droga, no ho faré-, “en
infraestructures de qualsevol tipus no és necessari, no és
prioritari”, això entenc jo que és una crítica política, profunda
que es podria fer als pressuposts, que té punts dèbils, aquests
pressupost té punts dèbils, com en tenen tots. I com que jo no
som, ja li deia abans, grandiloqüent en les meves defenses,
home, possiblement també perdi bastant del que és aquesta
imatge que es vol donar que els pressuposts ho arreglen tot, els
pressuposts, com li deia abans, si els comparam amb la realitat,
són una cosa, si els comparam amb el que es feia abans, jo crec
que hi ha un salt qualitatiu molt important.

Gràcies, sr. President.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda i Pressuposts.
Grups que vulguin intervenir? El Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista, té la paraula. Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, perquè
nosaltres pensam que bàsicament el debat de pressupost s’ha
de substanciar entre el representant del Govern i el partit de
l’oposició que, en aquest cas, presenta una esmena de
devolució, pensam que això ja s’¡ha fet i s’ha fet amb
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contundència des del Govern, rebatre aquesta esmena de
totalitat que presenta el Grup Parlamentari Popular.

Realment és sorprenent que l’esmena de totalitat estigui
centrada en qüestions bàsicament formals que, com ha dit el
conseller d’Hisenda, no hagi entrat a fer unes valoracions
realment polítiques d’altres tipus d’inversions o de polítiques
que ells  farien, i que la crítica que ha vengut fent als mitjans de
comunicació i avui aquí, centrada en endeutaments, a criticar la
despesa corrent, pensam que han estat d’una manera prou
rotunda rebatuts pel conseller d’Hisenda, com per no ser
necessari entrar molt més en la valoració d’aquesta esmena a la
totalitat.

En qualsevol cas, evidentment, nosaltres donam suport al
projecte de pressuposts enviat pel Govern i, per tant, rebutjam
l’esmena a la totalitat. I pensam que en el tràmit de discussió de
les esmenes concretes, esperam que hi hagi aportacions més
concretes i més positives que permetin millorar aquests
pressuposts  amb les aportacions del Grup Parlamentari Popular
que, ja deim, avui, aquí no han estat molt importants, que
diguem.

I també destacar que aquests pressuposts que es diuen amb
les dificultats d’elaborar per haver-hi consellers i conselleres de
diversos partits, han anat endavant sense excessives
dificultats, evidentment sense recollir el que eren les
pretensions totals de cap dels partits que formen aquest
govern, però que s’arriba a un projecte que és satisfactori,
progressista, no com eren els del Partit Popular i com defensen
ara que eren els únics pressuposts progressistes, i que, per
assenyalar alguns punts on nosaltres som especialment
sensibles, l’important augment en temes com habitatges,
educació, que es manté, benestar social, també salut laboral i
tota una sèrie de qüestions, en aspectes mediambientals, que
realment suposen un canvi substancial del que es feia fins ara.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. Sr. Bosco Gomila, en nom del Grup PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Solen dir que els pressuposts són la plasmació
pràctica del que ha de ser la política que executarà aquest
govern, i evidentment nosaltres entenem que aquesta
plasmació es fa al fons dels pressuposts, amb els objectius,
amb les necessitats, amb les activitats que es preveuen, amb les
inversions, i la veritat és que del debat que hem vist
anteriorment, ens hem adonat que, en el fons, no s’hi volia
entrar. I jo pens que la frase, gairebé final, de la portaveu del
Partit Popular, on ha afirmat que el tren el paguen els bancs, és
evident que no es volia entrar al fons de la qüestió, perquè

evidentment als bancs algú els deu pagar perquè gratuïtament
ells no fan aquestes inversions per a altri.

I, per tant, és una política que es vol impulsar, la de millorar
la xarxa ferroviària de les Illes Balears que, com altres inversions
que es preveuen en aquests pressuposts, que evidentment
nosaltres hi estam totalment d’acord. En aquests moments, el
Govern fa un esforç molt important perquè els ciutadans rebin
uns serveis  que es mereixen, prioritzant sobre gairebé totes les
qüestions el dret a l’educació, la conservació del patrimoni
natural i la solidaritat amb els més desvalguts.

En la qüestió d’educació, ja s’ha dit i s’ha reiterat molt en
aquest parlament, que si les competències haguessin vingut tal
com mereixia aquest país, evidentment ara el Govern no hauria
de fer aquest esforç pressupostari que fa. L’any passat va ser
una de les seccions pressupostàries que més increment va
suposar als pressuposts del 2000, i aquest any, tot i que no
s’incrementa el que es va fer l’any passat, que va ser més d’un
14% sí que es preveuen importants inversions, on es faran més
de 3.900 milions de pessetes en obres en centres educatius i
més obres per un valor de 4.500 milions i 700 per conservar i
reparar les construccions ja existents. És  evident que el que ha
endeutat i molt aquesta comunitat autònoma ha estat el Pla
Mirall, i des de la Conselleria d’Educació i des del Govern, no
diré que es pretengui un pla mirall per a la xarxa educativa de les
Illes Balears, però sí és cert que es farà una inversió, en aquest
cas, no en embelliment, sinó en infraestructures molt
necessàries per educar els nostres infants.

I una altra qüestió que ja s’ha dit molt, també, i és que
aquesta serà la legislatura dels consells insulars. És evident que
amb la posada en marxa d’aquest fons de compensació entre els
consells  insulars i el Govern es continua apostant per donar
una importància més gran als consells  insulars, com ja s’havia
fet sobretot als pressuposts per a l’any 2000.

Una altra qüestió que per a nosaltres també és important és
la sensibilitat del Govern per ajudar a solucionar els problemes
que té el camp de les Illes, i prova d’açò són les inversions que
es dedicaran a revitalitzar el sector agrari de les Illes Balears
que, en aquests darrers dies, en aquests darrers mesos ha patit
el tema de la llengua blava i, per tant, es preveuen actuacions
per millorar la comercialització del bestiar vacú que en aquests
moments és el que està immobilitzat.

Per tant, per a nosaltres el fons dels pressuposts de la
comunitat autònoma són el més important, i estam totalment
d’acord amb el que preveuen tant en activitats com en
objectius, i no podem donar suport a la seva esmena a la
totalitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosco i Gomila, en nom del Grup PSM-
Entesa Nacionalista. En nom del Grup Socialista, el Sr. Diéguez
té la paraula.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sin duda, el primer aval que presenta
la Ley de presupuestos generales no puede ser otro si no el
correcto desarrollo del ejercicio presupuestario anterior, contra
el que también se presentó una enmienda a la totalidad. Y ese
presupuesto que ha correspondido a este año pasado, ha sido
el más social de nuestra comunidad autónoma, el más social de
la historia de nuestra comunidad autónoma. 

Ha visto como se han comprometido cerca de 5.000 millones
de pesetas en un plan de rehabilitación de viviendas. Es un
presupuesto que ha llegado al 0,75%, unos 1.100 millones de
pesetas  dedicados a proyectos de cooperación, lo que ha
situado a nuestra comunidad a la cabeza de la solidaridad en
España, que ha permitido, por fin, crear una oficina de defensa
del menor y el Instituto de la Mujer. Un presupuesto que
aumentó el 30% el servicio de ayuda a domicilio, que ha creado
el centro de día de la Bonanova para enfermos de Alzheimer, y
dos centros de día en Inca y en Palma para enfermos mentales.
Un presupuesto en el que cerca de 2.000 millones se han
empleado mediante un decreto de formación para mejorar la
integración laboral de personas excluidas de ese mercado, en el
que 1.183 millones de pesetas se han dedicado a sufragar el
pacto por la ocupación para mejorar la estabilidad laboral, el
52% más de lo que hacía el anterior gobierno. Un presupuesto
en el que se han invertido 3.000 millones de pesetas en la
adquisición de desaladoras, evitando los problemas de la
sequía, que nos habían dicho que estaban resueltos para los
próximos 20 años hace poco menos de un par de años. Un
presupuesto en que la lucha contra incendios, plaga del mundo
mediterráneo, ha podido contar con 600 millones de pesetas,
251 más que en 1999, con unos resultados excelentes en un año
de fuerte sequía. Un presupuesto en el que sólo en un año se
han invertido 1.269 millones de pesetas en mejorar el servicio
ferroviario, más que en los dos últimos años que el anterior
gobierno, en el que se han puesto en marcha once proyectos de
carreteras por un valor cercano a los 3.000 millones, que ha
permitido que los jóvenes agricultores dispongan de un 12%
más de ayudas que con el anterior gobierno para iniciarse en su
primera actividad agraria. Un presupuesto en el que los
pescadores cuentan con un nuevo programa de ayudas al
sector que significa un 116% del aumento respecto del anterior.
Un presupuesto que ha creído en la Universidad y que le ha
proporcionado un aumento de sus disponibilidades de un 8%
y que gracias a 2.500 millones de ese presupuesto contará con
un nuevo multiaulario para derecho y económicas. Un
presupuesto que, en definitiva, invirtió en la formación de
profesorado no universitario 2.140 millones y en el que 400
millones se dedicaron a aquellos alumnos con más problemas
en programas de garantía social y que llegó a superar los 6.000
millones en formación profesional.

No he pretendido ser exhaustivo, basta un breve repaso en
ver en qué se ha empleado el dinero presupuestado para darnos
cuenta de que el cambio tranquilo que anunciábamos en este
mismo debate, en noviembre de 1999, se está produciendo, para
darnos cuenta de que el presupuesto del 2000, no sólo por su
diseño y previsiones, sino por su ejecución ha sido solidario,
se ha preocupado por los más desfavorecidos y ha comenzado

a atacar problemas sociales, pendientes desde hace años, y
contra todo eso, contra todo eso que acabo de decir y  mucho
más que el tiempo no me alcanza para decir, contra todo esto se
presentó una enmienda a la totalidad hace ahora un año. El
tiempo va dando y quitando razón.

De los cinco grupos parlamentarios que propiciaron las
elecciones autonómicas del 99, cuatro dieron su apoyo a esos
presupuestos, y el tiempo, como he dicho, les ha dado la razón.
Sólo un grupo parlamentario estuvo en desacuerdo con la
totalidad de aquellos presupuestos.

Y ahora, un año después, vuelve a estar en contra y
presenta una enmienda a la totalidad, una enmienda que está
más justificada, como hemos podido ver a lo largo de este
debate, en la tradición que en su contenido, por cuanto las
objeciones que hemos oído en la presentación de la enmienda,
son, no hay ninguna que justifique una enmienda a la totalidad,
ni siquiera ahondando en la razón, la razón que les falta. De
momento, algo hemos avanzado respecte del año pasado, y es
que en el anterior debate sostenían que los presupuestos eran
inconstitucionales, como todo lo que se hace aquí, por lo visto,
y en estos ya no se habla de inconstitucionalidad, ya es un
adelanto, muy bien deben estar hechos para que no se hable de
su inconstitucionalidad.

Pero a esta enmienda a la totalidad que se presenta, yo le
quiero poner un pero a la totalidad, vamos a ver, si se reconoce
aquí delante, todo el mundo lo ha oído, que tenían perdido un
libro, un libro que significaba los ingresos, que es la mitad de
lo que habla el presupuesto, la mitad del presupuesto, una
parte son ingresos y la otra son gastos, con un libro perdido,
que ha demostrado el Sr. Conseller que no había ningún libro
perdido, sino que había que buscar los conceptos donde
estaban, donde en realidad estaban, pues si se han hecho
todos los cálculos con un libro perdido, para presentar la
enmienda a la totalidad, ¡cómo habrá salido esa enmienda a la
totalidad!, si no disponían de un libro, de un libro entero, o no
ha podido encontrar los datos que correspondían a un libro
entero, la enmienda a la totalidad está formalmente viciada por
una inconsistencia documental reconocida por la propia
persona que ha planteado la  enmienda a la totalidad. Y eso no
es un error informático salvable, sino que es ya una metedura
de pata insoslayable.

He estado escuchando la intervención que se ha hecho y
comparándola con el texto que ponía en la enmienda a la
totalidad, con los temas que ponía en la enmienda a la totalidad,
y he encontrado una serie de cuestiones que no se han
abordado. Se hablaba de la enmienda a la totalidad que este
presupuesto no iba bien porque tenía falta de objetivos
políticos claros. Nada se ha dicho al respecto, nada se ha dicho
al respecto, nada hay que replicar al respecto.

Luego se ha pasado a una crítica a los presupuestos que
parecía inspirada en los niños de San Ildefonso, no sé cuántos
mil millones por aquí, no sé cuántos mil millones por allá, pongo
en duda todos esos millones cuando les falta un tomo para ser
confeccionados todos esos números, y cuando después, el
conseller, ha dado cumplida satisfacción a todos los números,
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los ha puesto completamente al revés y los ha explicado de una
manera adecuada, por eso no me voy a meter en el descenso de
la inversión, que queda demostrado que no es cierto ni en el
aumento del gasto corriente que ha quedado ya
suficientemente explicado por el conseller.

Se indicaba también en la enmienda a la totalidad que se
habían hecho modificaciones legislativas que desvirtúan el
presupuesto. Creo que nadie ha oído aquí ninguna
modificación legislativa, ni siquiera alegada, en esta tribuna,
con respecto para fundamentar la enmienda a la totalidad. Y es
que solamente en la ley de presupuestos se modifican dos
leyes, la Ley 1/1986, de finanzas de la CAIB, y la Ley 11/1999,
de presupuestos generales del año 2000. Pero, ¿qué nos dice el
Tribunal Constitucional, ya que estamos tan habituados en
estos tiempos a hablar de constitucionalidad, al respecto de
modificaciones de estas leyes en la Ley de presupuestos?

Nos dice: “El marco normativo a que se ha de ajustar la
actividad económica y financiera de la comunidad autónoma
son exactamente -además dice “exactamente”, qué palabra más
bonita en este caso-, exactamente esas dos leyes, las de
presupuestos y las de finanzas”. De modo que los preceptos
presupuestarios no salen en ningún momento de su naturaleza
presupuestaria.

Se ha hablado de endeudamiento a las empresas, creo que
ya se ha dicho bastante, pero convendría leer dos artículos de
la ley por si estaban en el tomo perdido, que son los siguientes.
Aquí se ha dicho que hay endeudamiento de empresas, que
vamos a acabar con un endeudamiento enorme, etc., yo me voy
a limitar a leer el texto de la ley. Artículo 1, título I, párrafo 2º, se
nos dice: “Los créditos que se aprueban para la amortización de
pasivos financieros son 675 millones”, esto supone un aumento
neto de la deuda igual a cero. Pero si alguien tiene alguna duda
que vaya un poco más abajo, al artículo 12, y lea el artículo 12.
Dice, después de autorizar al conseller de Hacienda y
Presupuestos a emitir deuda pública o concertar operaciones de
crédito, se le pone una limitación, leo textualmente: “no
aumentar el endeudamiento al cierre del ejercicio respecto al
saldo del endeudamiento a día 1 de enero de 2001". Eso lo dice
el artículo 12, más claro, agua, no lo digo yo, lo dice la propia
ley.

También se habla de opacidad del proyecto porque se ha
cambiado el formato, sigo leyendo en la ley que es ilustrativa
por si los párrafos estos están en el tomo perdido, dice esta
misma ley: “La presentación de los créditos presupuestarios se
adapta -y atención al dato- al mismo formato que utiliza la
Administración del Estado para homogenizarlos en los
escenarios pactados de consolidación presupuestaria”. Dicho
con otras palabras, ahora se pueden consolidar balances con
respecto a la Administración del Estado con mayor facilidad
que con la anterior estructura, simplemente es una adaptación
que arroja una mayor claridad y que adapta estos presupuestos
a lo que se hace en otras partes.

Se decía también en la enmienda a la totalidad que se
reiteraban compromisos incumplidos. No se ha dicho ninguno,
yo no sé si es que se estaba pensado, he estado buscando por
los presupuestos del año pasado, los de éste, si estaba por ahí
todavía el tranvía de Palma aquel que tenía que estar
inaugurada en enero del 99, pero no lo he encontrado. En
cualquier caso me alegro que en el Partido Popular exista una
preocupación para que se lleve de forma efectiva nuestro
programa de gobierno. Pero, en fin, no he oído ninguno, no
puedo replicar ni decir nada al respecto.

Ahora, si se quiere hacer una enmienda a esos
presupuestos, si se quiere hacer, yo daría un consejo, que se
haga a la injusticia que supone que, con nuestros reducidos
medios tengamos que hacer frente a una serie de gastos y,
sobre todo, inversiones que corresponden al Estado y que
solamente una política sectaria, de Aznar mayoría absoluta
López, nos niega.

¿Por qué no se presenta una enmienda a los más de 11.000
millones que debemos aportar de nuestros recursos para
solventar la deficiente transferencia de Educación? ¿Por qué el
Estado abandona las inversiones que precisan los museos,
archivos y bibliotecas, titularidad de la Administración Central,
y nos veremos obligados a aportar más de 100 millones de
pesetas para cubrir esa diferencia? ¿Por qué, mientras el resto
del territorio del Estado, se puede beneficiar de ayudas para sus
inversiones ideológicas, aquí no se financia ni una sola de las
desaladoras que hubo de adquirir el Govern  para solucionar ese
problema que debía estar solucionado para los próximos 20
años menos 2? ¿Por qué, mientras en la Península se hacen
inversiones milmillonarias, como ha dicho el conseller, en
trenes de alta velocidad, aquí no nos llega ni una sola peseta
para volver a poner en funcionamiento las líneas que
desmanteló la misma administración central? ¿Por qué, mientras
en el resto de España, los hospitales los construye el Estado,
aquí nos hacen poner en los presupuestos 250 millones para el
de Inca, y ni siquiera se gastan nuestro dinero para no poner el
suyo, los miserables 75 millones de pesetas que ha consignado
este año el Gobierno central?, 75 millones frente a nuestros 250,
Carpanta subvenciona a Rockefeller.

¿Por qué el Estado no se hace cargo de los 60 millones que
cuesta el traslado de enfermos urgentes desde la isla de
Formentera? ¿Por qué tiene que ser el Govern de les Illes
Balears el que asuma y nuestro presupuesto, los 325 millones
que ha costado ayudar a los pensionistas con las pensiones
más bajas de España?

Por no hablar de carreteras, no se hace ni caso del convenio
que se firmó. Desde agosto del 2000 tienen en Madrid listo para
su adjudicación, el proyecto de acondicionamiento de los 12
kilómetros de la carretera de Ibiza a Sant Josep, i no han sido
capaces de adjudicarlo, a Baleares ni agua, ni de desaladora ni
de la otra.

Y ¿qué pasa con el segundo tramo de Maó-Fornells que lo
tienen desde julio del 99 para adjudicar? Tampoco, son obras
de interés general, de interés general, pero es interés del general
de allí que no se adjudiquen, cuanto peor, mejor.
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Tiene que ser esta comunidad autónoma la que con su
propio presupuesto afronte las responsabilidades de las que el
Gobierno del Estado hace completa dejación, y eso sí, eso sí
que es motivo para mantener una enmienda, pero no esos
presupuestos, sino una enmienda a la injusticia.

Gracias, Sr. Presidente.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez, en nom del Grup Socialista. En torn de
rèplica? La Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo crec
que la meva esmena a la totalitat és tan perfecta que no saben
ni què dir, perquè, la veritat, han pujar aquí, han dit quatre dois,
no han aprofundit, el Sr. Diéguez diu que no hi ha endeutament,
hi ha 19.000 milions de nou endeutament a les empreses
públiques, però ell no el veu, bé, Sr. Diéguez, després ens
asseim amb els toms, jo li mostr, i ja ho veurà, perquè per
ventura votarà diferent aquesta esmena si jo li ho mostr, no ho
sé, perquè és que diu tants de dois que, la veritat, ...

Miri, la veritat és que no han dit ni han aportat res a aquest
debat, l’únic, el victimisme de Madrid, això sí, el victimisme de
Madrid, sempre, sempre, i al darrer torn, el conseller, jo ja del
tema del victimisme de Madrid, que en parlin els partits
nacionalistes encara em semblaria bé, però que en parli el Partit
Socialista, és que fa vergonya, és que, per favor, quan facin
aquest paper que pugin els del PSM, que en pugi un d’Unió
Mallorquina, però vostès que varen fer que aquesta comunitat
autònoma fossin les illes abandonades, no em parlin, per favor,
del victimisme de Madrid, perquè és que em fa vergonya, em fa
vergonya.

(Alguns aplaudiments)

No diuen que els pressupost de l’Estat enguany preveuen
38.000 milions, una pujada d’un 22% en inversions a Balears,
això no ho diuen. Continuen rebutjant els convenis a Madrid.
Arriba un moment que continuen rebutjant, en carreteres,
perquè Madrid no ens ha de dir, perquè la consellera de Medi
Ambient diu que sí, però després no, miri, jo em perd amb
aquestes  històries, però arriba un moment, i és dur dir això, que
crec que no és que Balears sigui víctima de Madrid, és que
Madrid és víctima de Balears, jo crec que arriba un moment que
vorejam aquesta situació i que, la veritat, per aquest camí no
arribarem a cap bon port.

(Remor de veus)

Jo el que vull dir és que vostès poden dir el que vulguin de
Madrid, és la seva obligació, és el deu dret i la seva obligació
és reclamar el que faci falta i el que és just per a les Illes Balears,

però no ho utilitzin com a excusa per amagar les seves xifres
impresentables.

És mol fàcil jutjar els altres i sobretot exigir que un altre
pagui, això és facilíssim, però crec que hauríem de deixar de
mirar la guixa aliena i s’haurien de mirar la seva pròpia. Jo me’n
record que el Sr. Antich, al seu discurs d’investidura, va parlar
i va dir, no, en el debat de l’estat de l’autonomia, va dir que
aquesta comunitat autònoma era com un hostal, un hostal que
li havia deixat el Partit Popular, però que era buit per dins. Jo el
que sí els diria és que no entraré a mirar si era buit o no per dins
aquest hostal, però sí que el que vostès pretenen és que un
altre ompli aquest hostal, mentre vostès s’allotgen a un hotel de
cinc estrelles, perquè aquest pressupost és un malbaratament
en administració i en despesa corrent, i que un altre pagui les
inversions. Crec que ja està bé de tant de victimisme i sobretot
que vengui del Partit Socialista Obrer Espanyol.

El Sr. Diéguez parla ja de qüestions com que nosaltres dèiem
l’any passat que el pressupost era  inconstitucional, nosaltres
no diguérem això, Sr. Diéguez, jo crec que s’ho inventa. La
veritat, em diu que no és ver que hi hagi reformes legislatives,
li ho he explicat, els crèdits ampliables, la modificació de la Llei
de finances, jo crec que vostè no s’ha mirat cap xifra, això és
claríssim, a vostè li han donat un discurs, supòs que de la
conselleria, i cada pic ens diu el mateix. Miri, miri la seva
credibilitat, el que vostè deia l’any passat, el que deia l’any
passat és francament divertit. Vostè deia que “hasta ahora la
ejecución de los presupuestos era lamentable, quizás más
importante sea la ejecución de los presupuestos que los
mismos presupuestos”.

Miri, Sr. Conseller, ja li he mostrat en estudis, en publicitat,
vol que li parli d’energies renovables?, idò a energies
renovables hi havia un pressupost de 200 milions de pessetes,
sap quant s’ha gastat la Sra. Consellera?, 15 milions de
pessetes s’ha gastat en plaques solars i en ...

(Remor de veus)

..., això és l’execució pressupostària.

Bé, la Conselleria de Treball, la veritat és que és bastant trist
el tema de la Conselleria de Treball. La Conselleria de Treball
tenia una partida de 1.000 milions perquè per primera vegada
feia formació la mateixa comunitat autònoma, sap què s’ha
gastat el Sr. Grosske dels 1.000 milions de pessetes?, 40 milions
de pessetes, (...) l’octubre, 40 milions.

(Aldarull a la sala)

I l’any que ve hi posen 150 milions de pessetes, dels 1.000
milions, enguany n’estan pressupostats  150. I de l’Objectiu 3
de formació, dels quasi 2.000 milions pressupostats, en duen
gastats  350 milions en formació, i això li diguérem a la seva
compareixença al Sr. Grosske. I, efectivament, va reconèixer que
ara al Consell de Govern haurà de dur projectes perquè ...
venga, venga, no em parli vostè.
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No, però hem de continuar amb el que deia el Sr. Diéguez
l’any passat perquè és molt divertit, eh? El Sr. Diéguez deia que
“pasemos a la inversión, quien estudie los presupuestos de
otros años apenas encontrará, y es necesario 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 dónde sacaron el
dinero?, de la partida de inversiones inmateriales. 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, la inversión en
imagen”. Ells, quan només a Presidència duen gastats 900
milions de pessetes, i ja fan fins i tot propaganda d’una cafetera
perquè hi ha temaris d’oposicions. Jo, la veritat, és que, Sr.
Diéguez, ho dic perquè en posteriors exercicis no es retrati tant.

I també divertit és quan diu: “En cuanto a carreteras, todo
lo que se ha presupuestado se va a realizar”.

(Rialles)

Sr. Diéguez, vostès, la veritat és que del futur i de
pronosticar el futur no en sap molt, perquè del tema de
carreteres, vostès mateixos diuen que és un incompetent, jo la
veritat, què vol que li digui? I això era el que vostè deia, “que
todo se iba a realizar en carreteras”.

Per tant, ja dic que les intervencions dels distints grups han
estat unes intervencions magres, no s’han estudiat els
pressuposts, i arriba un moment que la veritat és que
m’agradaria que mirassin les xifres, mirassin l’endeutament
d’aquesta comunitat autònoma, la pressió fiscal d’aquesta
comunitat autònoma, que cada any creix, l’any passat, enguany
és l’ecotaxa, no es preveuen (...) autonòmiques, la davallada de
la inversió percentualment, Sr. Conseller, perquè
percentualment la inversió en aquesta comunitat autònoma va
davallar moltíssim l’any passat i continua davallant, el
creixement desmesurat de la despesa corrent i deman, per tant,
que acceptin la nostra esmena de totalitat i es reelaborin uns
pressuposts  que siguin més beneficiosos per als ciutadans
d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. El Sr. Conseller d’Hisenda demana obrir
una qüestió incidental. Té la paraula.

(Remor de veus)

Prec als membres del Grup Popular ...

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Tenc ganes de
parlar del règim especial, tenc ganes de parlar del règim
especial, el major engany col·lectiu que hi ha hagut en aquesta
comunitat autònoma, el major engany col·lectiu. Una llei que
surt d’aquest parlament amb 72 o 73 articles, règim econòmic i
fiscal diferenciat, que quan arriba a Madrid es desmunta,
s’elimina i queden 32 articles de compensació a la insularitat.
Vostès tenen la responsabilitat de dur endavant i de
desenvolupar aquest règim especial, vostès tenen la
responsabilitat perquè varen provocar un debat social en
aquesta comunitat autònoma, on varen engrescar molta de gent
que es veu en aquest moment decebuda. I 300 milions de
pessetes  per descompte de mercaderies estan empantanats per
la incompetència del Ministeri de Foment, i els empresaris ja
estan desesperats, per 300 milions de pessetes. I això són les
inversions.

Miri, jo no sé què diu de l’època socialista, la qüestió és que
les grans inversions que va posar en marxa el govern socialista
eren les que vostès varen inaugurar, de les noves inversions,
no sé quantes. 

I després no puc deixar, i surt bàsicament per discutir una
afirmació absolutament demagògica que fa referència al grau
d’execució pressupostària, i és demagògica perquè vostè té
coneixement de temes pressupostaris, amb la qual cosa és
absolutament demagògica. Vostè sap que el grau d’execució
pressupostària, no és el mateix els vuit o nou primers mesos de
l’any i el que passa els darrers tres o quatre mesos. Si vostè
analitza l’execució pressupostària, els primers set o vuit mesos
es troba amb una realitat, i quan analitza el final de l’any, es
troba amb una altra.

I miri, sap vostè l’Estat, el seu govern del Partit Popular,
quin grau d’execució pressupostària té a 31 d’octubre de l’any
2000?, el 44%, el 44%, és a dir, de devers 20 i busques de
milions de pessetes, el 44%, clar que el Sr. Grosske té aquest
grau d’execució pressupostària que té, perquè lògicament tot
es compromet ara mateix, és a dir, en definitiva, no em parli de
grau d’execució, que vostès deien que el seu grau d’execució
era un dels  més elevats (...), no és ver, és un grau d’execució
elevat, segurament el mateix grau d’execució que nosaltres
tendrem. Quina era l’execució pressupostària l’any 95?, 88,8%.
Bé, aquí han governat setze anys, no se sorprenguin, hem
d’analitzar les coses com es feien abans, si no ... L’any 95, el
81,8% del total varen executar; el 96, el 87; el 97, el 90; el 98, el
90; el 99, el 90,4; el 2000 segurament arribarem al 91,6. Per tant,
aquí, el grau d’execució, si vostès deien que abans era tan
elevat, com a mínim el mateix grau d’execució.

Per tant, no em faci demagògia barata dient que aquí
s’executa el pressupost malament. Gràcies, Sr. President.

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda. Sra. Cabrer, té la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, som enmig d’una qüestió incidental.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, en turno incidental, tenemos derecho a
intervenir todos, porque la ha abierto con todos a la cuestión
incidental, Sr. Presidente.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, el torn incidental l’ha obert amb la Sra. Cabrer.
Tendrà un torn de contrarèplica, després, respecte de la primera
intervenció.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, jo no dic cap mentida, tom d’execució pressupostària
fins al 30 d’octubre, aquest que estava malament que després
tornaren a entrar. Podem mirar execució pressupostària, podem
mirar, per exemple, el programa de comunicació, informació
institucional, despeses de publicitat, crèdit inicial, 33 milions,
en duen gastats 102; en aquesta mateixa direcció general,
estudis, 28 milions de crèdit inicial, en dues gastats 72; podem
continuar també a Presidència, serveis generals, despeses de
publicitat de capítol 2, hi havia 5 milions, en duen gastats 140.

(Aldarull a la sala)

Podem continuar amb estudis de Presidència, la Direcció
General de Relacions Institucionals, 1 milió de pessetes de
crèdit inicial per a estudis, en duen gastats 52. Un altre exemple
d’aquesta mateixa direcció general, un altre programa d’estudis,
de 2 milions en duen gastats 31. Conselleria de Turisme, de 15
milions per a estudis, en duen gastats 77. Podem mirar les
subvencions de la Direcció General de Comunicacions, la
direcció general del Sr. Bayona, no hi havia partida, duen
gastats  45 milions de pessetes, i no hi havia partida per a
subvencions. I de la inversió immaterial d’aquest mateix senyor,
d’aquest cap de premsa, hi havia 166 milions, du gastats 520
milions en inversió immaterial, només Presidència, només
Presidència.

Energies renovables, hi havia un crèdit inicial de 200
milions, l’han baixat a 56, o sigui li han llevat doblers, i de 56 en

du gastats 16, aquesta és la qüestió i l’execució d’energies
renovables, a 30 d’octubre.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

Vostè pot dir que ara ho gastaran tot en un mes, no ho sé,
però del crèdit inicial de 200 milions als 55, el que és clar és que
només es podrà gastar 55 milions, això és claríssim.

I de la Conselleria de Treball, jo li he dit que hi havia una
partida nova que no hi era l’any passat, de 1.100 milions
d’inversió immaterial que enguany li han llevat al Sr. Grosske,
1.100 milions que en du gastats 40 milions de pessetes. Va ser
una partida nova, es va dir a la compareixença del conseller, i
aquesta és l’execució pressupostària.

Ja per acabar, Sr. Conseller, em diu que vol parlar de règim
especial, jo li diré que de règim especial, per una banda vostès
varen votar en contra a la presa en consideració d’aquesta llei,
i que una llei que per primera vegada ha lluitat per reconèixer la
nostra insularitat, és una fita històrica i s’ha d’anar molt alerta,
molt alerta a criticar-la.

(Aldarull a la sala)

I si vostè i el seu govern no són capaços de desenvolupar
aquesta llei, no culpin només Madrid, deixin-nos governar a
nosaltres i no es preocupin que (...) la llei de règim especial.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, en conjunt, els demanaria que
mantenguessin un poc la calma. Comprenc que a l’hora de dinar
falta sucre i els ànims s’exciten, però en poca estona tendrem el
dinar que necessitam. Por continuar.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Per això, Sr. Conseller, no critiqui ni digui que faig
demagògia amb el tema del victimisme de Madrid, els que fan
demagògia amb el tema del victimisme de Madrid, són vostès,
són vostès, i precisament fa vergonya que els socialistes facin
victimisme de Madrid, ja ho dic, que ho faci un partit
nacionalista, però no vostès.

I del règim especial, li demanaria que anassin més alerta a
criticar una llei que va ser gràcies al Partit Popular, perquè
vostès hi varen votar en contra. Moltes gràcies.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller, té la paraula per tancar la
qüestió incidental.
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EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Almenys ha servit obrir aquest torn
incidental perquè passin gust, eh?, han passat gust i ...

Miri, com és possible, com és possible, jo no som massa
apassionat amb les coses, però amb el règim especial
m’apassion, com és possible que surti aquí i digui el que diu del
règim especial. Li torn a repetir: el major engany col·lectiu de la
història d’aquesta comunitat autònoma, el major, el major
engany col·lectiu, no n’hi ha hagut d’altre. Governen des de
l’any 96, i no són capaços de desenvolupar res, compleixin,
desenvolupin el règim especial. Una cosa tan senzilla com 300
miserables milions per compensar el transport de mercaderies,
no tenen capacitat per dur-los a terme, 300 milions de pessetes,
amb un cap de servei i dos administratius per resoldre 650
expedients, els  ho vàrem dir el mes de juliol, “no tendreu temps,
heu de pagar les subvencions”, ens varen acusar que els dèiem
coses que eren certes, en aquests moments encara no ho han
resolt, i les meves notícies són que els empresaris de Balears,
amb una declaració jurada, que se’ls demana encara més,
segons ens han dit, del que és la mateixa declaració jurada, ja
se’n foten del règim especial, se’n foten. I això és el que han
aconseguit, una desconfiança en l’administració.

Desenvolupin el règim especial, tenen l’oportunitat, vol que
li tregui les cartes que hem demanat?, la darrera, l’altre dia, a
Alvarez Cascos, que augmenti els descomptes per bitllets
d’avió i de vaixell, que els augmenti, telefonin a Madrid.

De fita història el règim especial, reconeixeré, reconeixeré
que serà una fita històrica quan es desenvolupi el tema del
règim especial.

Miri, vostè no és ignorant, no ho és, per la qual cosa em
sembla més greu, perquè fa demagògia amb el tema de
l’execució pressupostària, i feia comptes no dir res, tenia aquí
analitzat el tema i no ho he tret al primer debat, perquè he dit,
bé, es veu que la demagògia no ha arribat a tant de nivell, però
miri, ha agafat el llistat de 30 de setembre, d’execucions
pressupostàries, vol que li digui quina era l’execució del seu
llistat normal, miri, en normalització lingüística, el 36%; en
inversions en sanitat havien executat el 32%, en inversions en
esport havien executat el 36%, en programes d’execució duen
executat el 50%, en programes de regulació i normativa
industrial, duen executat el 13% d’inversió. A 31 d’agost del
2000, 31 d’agost l’Estat ha compromès 318.000 milions de
pessetes, del 1.037.000.000.000 d’inversions pressupostades.
En definitiva, no em torni treure el tema de l’execució
pressupostària  amb aquest llistat a 30 de setembre, quan li he
dit que l’execució pressupostària per a l’any 2000, serà o estarà
al voltant de l’execució pressupostària d’anys anteriors.

Gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Tancada la qüestió incidental,
continuam amb el torn de contrarèplica. Grups que vulguin
intervenir? Sr. Diéguez, en nom del Grup Socialista, té un torn
de contrarèplica de cinc minuts, amb la qual cosa el debat
quedarà substanciat, a no ser que s’obri una nova qüestió
incidental.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Con toda brevedad, porque creo que
el conseller me ha allanado demasiado el camino y ha dejado
completamente sin ningún argumento a la persona que ha
intervenido por el Partido Popular. Sólo quería empezar, eso sí,
protestando por una situación que se repite de forma reiterada,
aquí, en este parlamento, nadie dice dois, ni siquiera cuando
uno tiene razón, nadie dice tonterías, nadie, ni siquiera quien no
tiene razón. Y yo creo que hemos de cambiar las normas del
debate en el sentido de que hemos de emplearnos con mayor
cortesía parlamentaria, podemos criticar lo que se dice, pero ...

(Alguns aplaudiments)

Pero no debemos de decir que nadie es mentiroso ni
siquiera cuando no dice la verdad, Sra. Cabrer, ni siquiera en
esos casos. Por eso se lo  digo, nunca jamás he descalificado a
nadie personalmente desde esta tribuna, nunca jamás, puede
usted, que es una habitual lectora mía y en eso le alabo el
gusto, leerlas todas y lo verá. Y no verá tampoco ninguna
intervención mía escrita desde la conselleria, sé que le gustaría
que me escribieran las intervenciones en la conselleria, pero no
es así ni va a ser así en adelante.

Sólo le quería decir dos o tres detalles y muy brevemente.
Dice que el dinero que nosotros estamos reclamando, que nos
corresponde, que debía de corresponder a inversiones
estatales, hechas con cargo al presupuesto estatal, según dice
esta misma ley que ustedes mismos dice que es tan suya, esa
del régimen especial de Baleares, dicen que reclamar ese dinero
es una cuestión de nacionalismo, no es una cuestión de
nacionalismo, es una cuestión de justicia, justicia, ¿sabe de qué
le estoy hablando?, de justicia, no de nacionalismo, no hace
falta ser más rubio o más moreno, hablar una lengua o hablar
otra, es cuestión de justicia, lo que se ha hecho con todas las
demás comunidades autónomas, es lo que se tendría que hacer
aquí.

Y cuando he hablado de ese dinero, no he hablado de
dinero de Madrid, he hablado de dinero de Baleares que está en
el presupuesto, lo he dicho, todas esas partidas que están en
el presupuesto y que no deberían de estar, porque debería de
haber un gobierno que no fuera sectario y colaborar con
nosotros como se colabora con otras comunidades autónomas.
Eso es lo que debería suceder, yo he hablado de partidas que
están en nuestro presupuesto y que no deberían estar, algunas
de flagrante injusticia, como hemos podido ver.
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En fin, en definitiva, nada más para no alargar el debate,
simplemente recomendarle que me siga leyendo, porque
siempre hay una esperanza.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez, en nom del Grup Socialista.

Tancat el torn de contrarèplica, si hi ha algun grup que no
ha intervengut i vulgui intervenir en fixació de posicions? Idò
passaríem a la votació de l’esmena de totalitat de devolució
presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Senyores i senyors diputats que hi votin a favor, posin-se
drets, per favor. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que hi votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 27 vots a favor; 30 en contra. En
conseqüència, queda rebutjada l’esmena de totalitat de
devolució al Govern, presentada pel Grup Parlamentari Popular.

A continuació, passarem a votar les quanties globals del
pressupost de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2001. Votam separadament les quanties globals del
pressupost de la comunitat autònoma i les quanties del
pressupost de les entitats de dret públic i les societats
públiques.

En primer lloc, votarem les quanties globals del pressupost
de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les seves
entitats autònomes per a l’exercici del 2001, per un import de
158.148.559.081 pessetes. 

Senyores i senyors diputats que hi votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que hi votin en contra? Gràcies.

Vots a favor, 30; en contra, 27. Queda aprovada la quantia
esmentada i queda fixada la quantitat global del pressupost de
la comunitat autònoma per a l’any 2001 en 158.148.559.081
pessetes.

Passam a votació les quanties globals de les entitats de dret
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any
2001, els estats de despeses i ingressos de les quals s’eleven
a 36.222.522.021 pessetes.

Senyores i senyors diputats que hi votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que hi votin en contra? Gràcies.

Resultat de la votació: 30 vots a favor, 27 en contra. En
conseqüència, queda fixada la quantia global de les entitats de

dret públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears en
36.222.522.021 pessetes.

Passam a votació les quanties globals de les societats
públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2001, els estats de despeses i ingressos de les quals
s’eleven a 3.571.675.000 pessetes.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra, posin-se
drets. Gràcies.

Resultat de la votació: vots a favor, 30; en contra, 27. En
conseqüència, queda fixada la quantia global de les societats
públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2001, en 3.571.675.000 pessetes.

Arribats a aquest punt, la Mesa ha acordat prèviament que
se suspendria la sessió fins a les 5 de l’horabaixa.
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